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Ursulinen bezoeken
gemeentehuis
Locoburgemeester Jan Loonen ontving vrijdag 24 november een grote groep zusters Ursulinen uit de omgeving en uit onder andere Polen en Indonesië. De zusters waren op
bezoek in Noord-Limburg om stil te staan bij de overgang van het provinciaal bestuur van Venray naar Polen. Lees verder op pagina 18

Vervuilde grond Leunen mogelijk bijna
veertig jaar oud
De vervuilde grond in het centrum van Leunen, op de plek waar de gemeenschap een nieuw dorpsplein wil
aanleggen, is bijna veertig jaar geleden al een keer gesaneerd. Dat blijkt uit een oud krantenartikel uit 1978 dat
een oplettende inwoner van het dorp onlangs bij de dorpsraad afgaf.
Op de plek waar het nieuwe
Leunse dorpsplein moet komen,
is sprake van bodemvervuiling.
Dat constateerden gemeente Venray en
de werkgroep Herinrichting Dorpskern
Leunen tijdens voorbereidende onder
zoeken. De verontreiniging zit op de
plaats waar eerst het gemeenschaps
huis stond. De gemeente is bezig met
het opstellen van een saneringsplan.
Op dit moment is stichting

MFC Leunen eigenaar van de grond.
Voor de werkgroep Herinrichting
Dorpskern Leunen zouden de kosten
van het verwijderen van de vervuilde
grond een grote strop betekenen.
“Als wij moeten saneren, dan gaat het
plan niet door. Dat kunnen we niet
betalen”, zegt Sjaak Rongen, voorzit
ter van de werkgroep. “De werkgroep
had geen enkel idee waar de vervui
ling vandaan kwam. Zelfs navraag bij

ouderen bracht geen antwoord op de
vervuilingsvraag.” Afgelopen week
kwam hier duidelijkheid in, toen een
attente Leunenaar een krantenartikel
uit 1978 oprakelde, waaruit blijkt dat
de vervuiling waarschijnlijk bijna veer
tig jaar geleden ontstaan is.
Een lekkage in een olieleiding van
het voormalige jeugdhuis Puree, dat
grensde aan het voormalig gemeen
schapshuis, leidde toen tot vele klach

ten. De buurt klaagde dat de riolering
naar olie stonk en bezoekers van het
jeugdhuis klaagden dat schoenen en
kleren naar petroleum roken na een
bezoek. Ook dreef bij slecht weer olie
op het regenwater.
Uit onderzoek bleek toen dat zo’n
vier- tot zesduizend liter olie uit een
kapotte olieleiding was gelekt. In het
krantenartikel wordt ook genoemd dat
gemeente Venray twee dagen bezig is
geweest om de met olie doordrenkte
grond af te voeren. Daarna voerde zij
nieuwe grond aan. Toentertijd werd
onderzoek ingesteld naar de oorzaak,

met oog op financiële verantwoorde
lijkheid.
Een woordvoerder van de
gemeente geeft aan dat ze de relatie
tussen het eerdere incident en deze
aangetroffen vervuiling nog moet
onderzoeken. ”Het lijkt er inderdaad
op dat het om dezelfde vervuiling
gaat, maar dat is nog niet bevestigd.”
Zij kon nog geen antwoord geven op
de vraag of de grond eind jaren 70
niet goed gesaneerd is en wat dat
voor gevolgen zou kunnen hebben
voor de fianciële aansprakelijkheid
voor de huidige saneringslannen.
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Onderzoek naar glas-in-loodramen in Venray

’Ieder raam heeft een eigen verhaal’
Het begon met het fotograferen van één glas-in-loodraam in de kerk van
Castenray in 2005. Na die ene kerk volgden er meer en inmiddels hebben
Venraynaren Pie Noten en Jan Derikx van het Historisch Platform Venray
alle glas-in-loodramen van alle openbare gebouwen in de gemeente en het
merendeel van de glas-in-loodramen bij mensen thuis gefotografeerd en in
kaart gebracht. Hun collectie wordt binnenkort op RooyNet geplaatst.
Meer dan drieduizend foto’s
hebben de twee heren inmiddels
verzameld. “We verdelen ze onder in
twee categorieën”, legt Pie Noten uit.
“De grootste categorie bestaat uit de
religieuze ramen. We zijn in iedere kerk
in de gemeente geweest, maar ook
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bijvoorbeeld bij de Sint Jozefkapel in
Smakt, het gemeentehuis en zelfs bij
De Rooyse Wissel, in de kapel, vonden
we glas-in-lood. Die religieuze col
lectie hebben we inmiddels compleet.
Ik kan me niet voorstellen dat we daar
een raam gemist hebben.” Van ieder
gebouw met zulke ramen hebben de
twee een plattegrond gemaakt met de
locatie van de ramen en, belangrijker,
een foto van alle afzonderlijke ramen.
De tweede, kleinere, categorie wordt
gevormd door de zogenaamde ‘pro
fane’ ramen, glas-in-loodramen die zich
niet in een religieus gebouw bevin
den, maar gewoon bij mensen thuis.
“Voorwaarde is wel dat er een verhaal
achter moet zitten”, aldus Noten.
De twee zijn gefascineerd door
glas-in-lood. Noten: “Het is gewoon
heel mooi. In de kerk van Blitterswijck
zitten de allermooiste ramen, vind
ik zelf.” Ook de religieuze rol van
de ramen vinden de twee interes
sant. “Vroeger konden veel mensen
niet lezen en schrijven”, legt Pie uit.
“Om hen toch wegwijs te maken in
de bijbel en het geloof werden veel
vertellingen uitgebeeld in de ramen.
Daarom zit in ieder raam een eigen
verhaal.” Met het onderzoek willen
ze dit religieus erfgoed van Venray in
stand houden. Noten: “Met erfgoed
moet je voorzichtig omgaan. Door de
ramen onder de aandacht te brengen
en te houden, willen we ze behoeden
voor verval. Daarom wordt nu ook een
selectie van alle foto’s op RooyNet
geplaatst, zodat iedereen ze kan zien.”

Raam uit oude kerk
Smakt
Eén van de bijzondere ramen met
een verhaal die Pie en Jan de afgelopen
jaren tegenkwamen, is dat uit de oude
kerk van Smakt. Hendrikx: “Iemand
vertelde ons een tijdje geleden dat
er ergens in een woonhuis in Venray
nog een gedeelte van een raam zou
zitten uit de oude kapel van Smakt.
Het huis stond leeg, want de man die
daar woonde, was al een tijd geleden
overleden. Eenmaal daar aangekomen
vonden we meteen het glas-in-lood
raam.” “Dat was werkelijk heel mooi”,
gaat Pie verder. “Een neogotisch raam,

Henk (links) en Pie (rechts) aan het werk in de kerk van Oirlo
waarin we zagen staan dat het uit 1886
stamde. De oude kerk in Smakt stamde
uit 1887, dus dat zou precies kloppen.”
In 1967 werd de oude neogotische
kerk in het dorp afgebroken, nadat
deze tijdens de Tweede Wereldoorlog
zwaar beschadigd was. Op een oude
foto van de kapotgeschoten kerk
vonden de heren bewijs dat het raam
inderdaad uit deze kerk afkomstig was.
“Uiteindelijk hebben we het raam laten
restaureren en is het terug geplaatst in
de nieuwe kerk van Smakt. Op dezelfde
plek, terug waar het raam thuishoort.
Daar zijn we heel trots op.”

Glas-in-lood terug
raadszaal
Ook achter het glas-in-lood in het
gemeentehuis van Venray schuilt een
verhaal. In 1974 werd het klooster
verbouwd tot gemeentehuis. Op de
plek waar vroeger de kapel was, kwam
nu de raadszaal te liggen. De oorspron
kelijke glas-in-loodramen moesten er
uit. Daar kwam veel protest tegen en
uiteindelijk werden de ramen in een
lichtbak geplaatst tegen de achtermuur

van de zaal. “Bij een nieuwe verbou
wing in 2012 kwamen ze gelukkig
weer terug op hun oude plek”, vertelt
Noten. “Zes ramen waren er, maar het
zouden er tien moeten zijn. Uiteindelijk
bleken er nog vier kleinere ramen in de
kelder te liggen, behoorlijk beschadigd.
Deze zijn gelukkig gerestaureerd en op
verschillende plekken in het gemeente
huis weer teruggeplaatst.”

Grote kerk Venray
Wat Jan het meest is bijgebleven
van het onderzoek, is hun zoektocht
naar de oude ramen van de Grote Kerk
in Venray. Voor de oorlog zat deze vol
met neogotische glas-in-loodramen,
maar deze werden bijna allemaal
vernietigd in de Tweede Wereldoorlog.
Hendrikx: “Nu zit er wel weer nieuw
glas in, maar wij wilden juist weten
hoe de oude ramen eruit zagen.
In 2010 kregen we de gelegenheid
om via het Historisch Centrum Limburg
het archief van glasmakers Firma
Nicolas uit Roermond te bezoeken.
Daar vonden we een werktekening
op ware grootte van zo’n 4 meter
lang van één van de oude ramen.
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De glas-in-loodramen in het stiltecentrum van tbs-kliniek De Rooysel Wissel, gemaakt door Wilmy Peeters

Op het raam stond de naam Dr. Poels
geschreven. Na even snuffelen in de
archieven vonden we dat het ging om
een raam dat in 1916 gemaakt is ter
ere van het 25-jarige priesterschap
van doctor Poels uit Venray. Heel
mooi dat we dat nog hebben kunnen
achterhalen.”
Van de oorspronkelijke ramen
van de Grote Kerk is slechts één
glas-in-loodraam bewaard gebleven.
Noten: “Maar van de andere ramen
duiken steeds vaker gedeeltes
weer op. Mensen hebben destijds
stukken van het kapotte glas uit het
puin geraapt en bijvoorbeeld thuis
opgehangen. Een tijdje geleden
hebben we een oproepje gedaan om
deze stukken op te sporen en we zijn
hier nog steeds naar op zoek. Niet om
het mee te nemen, maar gewoon
om te fotograferen en vast te leggen
in onze databank. Al het glas-in-lood
in de bestaande gebouwen van de
gemeente hebben we inmiddels wel
gevonden, maar bij mensen thuis
is nog veel te ontdekken. Hopelijk
komen we ook daar weer bijzondere
verhalen tegen.”
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Uitvoering Ooijen Wanssum gestart

‘De schop kan eindelijk in de grond’
Na jaren van voorbereiding is op donderdag 23 november het startsein gegeven voor de uitvoeringswerkzaamheden van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Na de druk op de knop door onder andere gedeputeerde Hubert
Mackus van provincie Limburg, voorzitter van de stuurgroep van aannemerscombinatie Mooder Maas Hein Versteegen en wethouder van gemeente Venray Jan Loonen, reden de graafmachines, bulldozers en dumpers het gebied in
om te starten met de eerste graafwerkzaamheden.

De voorbereiding duurt formeel al
negen jaar, maar de plannen over de
rondweg stammen bijvoorbeeld al uit
1980. Dat we nu eindelijk starten, is
fantastisch.” Loonen prijst de hulp van
alle omwonenden en dorpsraden bij
het tot stand komen van het uitein
delijke plan. “De dorpsraden zijn altijd
kritisch geweest, maar wel constructief.

Dat heeft ons enorm geholpen bij het
creëren van draagvlak. Het is natuur
lijk ook een project van de inwoners
zelf, want het is in hun achtertuin.”
Hoewel de uitvoeringsfase is gestart,
kunnen mensen nog steeds meeden
ken. “Ik wil iedereen juist uitnodigen
om actief te blijven, want we hebben
nog steeds een lange weg te gaan.”

Dronken chauffeur
verliest rijbewijs
Agenten van politie Venray-Gennep zagen in de nacht van woensdag
22 op donderdag 23 november een personenauto op een opvallende
manier rijden. De chauffeur bleek onder de invloed van alcohol achter het
stuur te zitten.
De politie volgde de 26-jarige
chauffeur uit Venlo van Venray tot
aan Tegelen. Tijdens de rit maakte de
chauffeur diverse snelheidsovertre
dingen. Zo reed hij op een bepaald
moment zelfs 174 kilometer per uur.
De politie hield hem aan in Tegelen.

In het gebied Ooijen-Wanssum gaat
aannemer Mooder Maas onder meer
twee hoogwatergeulen, 20 kilometer
waterkering, een provinciale rondweg
bij Wanssum en vijf bruggen aanleg
gen. De aanleiding van de grootscha
lige gebiedsontwikkeling ligt in de
jaren 90, toen Limburg twee keer werd
opgeschrikt door een overstroming
van de Maas. In 1996 werden tijdelijke
maatregelen genomen om de veilig
heid op korte termijn te verbeteren:
er kwamen nooddijken en de Oude
Maasarm tussen Ooijen en Wanssum,
die voorheen meestroomde met hoog
water, werd afgesloten.

Werkzaamheden
starten in Wanssum
Al jaren zijn provincie Limburg en
de gemeentes Venray en Horst aan de
Maas bezig met het voorbereiden van
een duurzamere oplossing om de inwo
ners van het gebied te beschermen

tegen overstromingen. Daarvoor wor
den nieuwe waterkeringen aangelegd,
komen er twee hoogwatergeulen bij
Ooijen en bij Wanssum, wordt de Oude
Maasarm weer geopend en komt er
een rondweg inclusief brug over de
haven bij Wanssum. De graafwerk
zaamheden starten in Wanssum en
begin 2018 wordt ook gestart met het
afgraven van de toekomstige hoogwa
tergeul van Ooijen, de bouw van de
brug bij Ooijen en het aanleggen van
het westelijk deel van de rondweg van
Wanssum. Op 31 december moeten alle
werkzaamheden zijn afgerond.
Gedeputeerde Hubert Mackus van
provincie Limburg is trots, vertelt hij
donderdag 23 november bij het geven
van het officiële startsein voor de werk
zaamheden. “Na al die jaren kan ein
delijk de schop in de grond. Het is bijna
Sinterklaas en dit is een duur, maar
heel mooi cadeau.” Hein Versteegen
van aannemerscombinatie Mooder
Maas vindt het beginnen met uitvoe

Daar controleerde zij ook het voertuig.
De chauffeur bleek onder de invloed
van alcohol te zijn. De politie vorderde
daarop zijn rijbewijs in. Ook kreeg hij
een dagvaarding mee: hij moet zich
binnenkort verantwoorden voor de
rechter.

ren ook spannend. “We zijn toch met
heel groot materiaal in jullie gebied.
Veiligheid en goede communicatie
zijn heel belangrijk hierbij. We heb
ben in ieder geval heel veel zin om
eindelijk te beginnen. Hopelijk staan
we dan over een paar jaar weer hier
om te vieren dat alles goed en veilig is
gerealiseerd.”

Project van de
inwoners
Dit project betekent heel veel voor
gemeente Venray, vertelt wethouder
Jan Loonen (CDA). “Allereerst gaat het
om hoogwaterbescherming, maar de
gebiedsontwikkeling geeft ook een
impuls aan de natuur, de leefbaar
heid van Wanssum en de economie.
Zo komen er een haven en een rond
weg in Wanssum, wat ook weer extra
werkgelegenheid oplevert.” Loonen is
blij dat de werkzaamheden kunnen
beginnen. “Er is lang over gepraat.
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Rector Cremersstraat Smakt

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 Rector Cremersstraat in Smakt.

werden verzorgd. Dankzij de schenking van een
stuk grond achter de kerk kon rector Cremers
daar een processiepark aan laten leggen.

Pelgrimshuis voor alle
bedevaartgangers
De toeloop van pelgrims bleef groeien.
Hun aantallen werden zo groot, dat rector
Cremers opdracht gaf tot de bouw van een
pelgrimshuis. Het toenmalige café van de
familie Asselberghs kon de verzorging van alle
pelgrims niet meer aan. De toeloop werd zo
groot, dat op voorspraak van rector Cremers in
1910 het café met winkel en woning gebouwd
door Frans Bonants. Bedevaartgangers die naar
St. Jozef kwamen, konden zo eerst wat drinken
voordat ze aan de weg terug naar huis begon
nen. Ook was dit de plek waar ze een sanitaire
stop konden maken.

Net geen 50-jarig
jubileum

Het graf van rector Cremers op het kerkhof in Smakt
Petrus Christianus Franciscus Cremers werd
geboren in Lottum in 1854. Hij werd in 1880
rector van Smakt en volgde daarmee rector
Heijnen op. Smakt was zijn eerste en enige
standplaats als geestelijke. Franciscus Cremers
wordt vaak gezien als aanjager van de grote
bloei van Smakt als bedevaartplaats van
St. Jozef. Het eerste project dat rector Cremers
aanpakte nadat hij benoemd was, was de bouw
van een nieuwe kapel in Smakt.

Doordat de pelgrimage naar St. Jozef
in Smakt steeds populairder werd, werd de
behoefte groter om de toenmalige kapel te ver
nieuwen en vergroten. Er was wel bepaald dat
de oude kapel in stand moest worden gehou
den. Rector Cremers richtte een vereniging op
om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen voor
die bouw. In 1886 verscheen een aanbesteding
in de krant voor het bouwen van de nieuwe
kapel. De tekeningen lagen ter inzage bij de

rector, tegen betaling van één gulden kon men
een exemplaar kopen. Datzelfde jaar werd
de eerste steen gelegd, een jaar later was de
kapel af en werd deze ingezegend. Net op tijd:
dat jaar kwamen de eerste berichten over geor
ganiseerde bedevaarten naar Smakt.
De oude kapel kreeg de functie van bidka
pel. De nieuwe kapel, die ook gewijd was aan
St. Jozef, werd de rectoraatskerk en werd de
plek waar aan St. Jozef gerelateerde activiteiten

Op 18 februari 1930 overleed rector Frans
Cremers, nadat hij bijna vijftig jaar rector was
geweest in Smakt. Hij maakte hierdoor net zijn
50-jarig priesterfeest niet mee, waar de voorbe
reidingen al in volle gang van waren.
Het geld dat werd opgehaald voor het priester
feest, werd besteed aan zijn kapel. Er werden
onder andere veertien kerkbanken, een eiken
hout preekgestoelte en een eikenhouten kast
voor kerkgewaden aangeschaft. Ook kwamen
er onder andere tien eikenhouten knielbankjes,
zes nieuwe glas-in-loodramen en een houten
kruis. De sacristie werd ook opgeschilderd.
Ook werd het geld gebruikt voor een zware
grafzerk voor op het graf van rector Cremers,
om te blijven herinneren dat Smakt dankzij zijn
inzet was uitgegroeid tot een bekende bede
vaartplaats in de regio.
Bronnen: Onder andere Werkgroep RooyNet/ Historisch
Erfgoed Smakt en kerkbestuur St. Jozef Smakt

Bestemmingsplan De Brier

Winkeliers centrum en De Brier
nog niet op één lijn
Zowel de winkeliers uit het centrum van Venray als die op bedrijventerrein De Brier hebben nog steeds hun
bedenkingen bij het vernieuwde bestemmingsplan voor De Brier. Dat werd duidelijk tijdens de vergadering van
commissie Wonen van gemeente Venray van dinsdagavond 28 november.
Over de toekomst van De Brier
vindt al een aantal jaar discussie plaats,
onder andere over het wel of niet toe
staan van een supermarkt op het ter
rein. Ook zijn er verschillende pogingen
gedaan om de samenwerking tussen
ondernemersvereniging De Brier en de
centrumondernemers te verbeteren.
Dit leidde in 2015 tot een gezamenlijk

onderzoek door Seinpost Adviesbureau,
waaruit het advies voortkwam geen
supermarkt toe te staan op de Brier,
maar wel het bestemmingsplan op
een aantal punten te verruimen. Op dit
moment ligt er een voorstel voor
een nieuw bestemmingsplan voor
het bedrijventerrein met een aantal
aanpassingen ten opzichte van de oude

Print & Sign in Venray

situatie. De regels voor uitbreiding en
verruiming van detailhandel zijn ver
soepeld. Waar nu nog vooral detailhan
del in de woonsector op het bedrijven
terrein te vinden is, wordt het straks
gemakkelijker voor andere branches,
waaronder bijvoorbeeld fietswinkels,
om zich hier ook te vestigen. Ook komt
er meer ruimte voor maatschappe
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lijke dienstverlening en mag er meer
(lichte) horeca komen.
Op het nieuwe bestemmingsplan
kwam bezwaar van onder andere
winkeliers uit het centrum en onder
nemersvereniging De Brier. Waar de
centrumondernemers de regels voor
uitbreiding en verruiming van de
mogelijkheden voor winkels te soepel
vinden, zouden de ondernemers op
De Brier juist nog meer mogelijkheden
krijgen. “In het nieuwe bestemmings
plan wordt de deur opengezet voor
bruin- en witgoed en sport- en outdoor
winkels”, stelde Evert van Montfort van
Suyderland Venrode namens het aan
jaagteam van het centrum van Venray.
“Dat soort winkels zit ook al in het cen
trum. Wij werken keihard om het cen
trum aantrekkelijk te maken, maar als
al die branches over een paar jaar naar
De Brier vertrekken, kunnen wij weer
opnieuw beginnen.” Het aanjaagteam
en ondernemersvereniging Venray
Centraal willen dat de voorwaarden
voor uitbreiding naar andere branches
duidelijker en strenger worden gefor

muleerd. “Voorwaarde moet onder
andere zijn dat de komst van nieuwe
branches geen negatief effect mag
hebben op de leegstand in het cen
trum”, aldus Van Montfort. “We hebben
niks tegen De Brier, we moeten het
samen doen in Venray. Het is belangrijk
dat we niet gaan concurreren, maar
samenwerken.”
Ook ondernemersvereniging
De Brier is niet helemaal tevreden met
het bestemmingsplan. Voorzitter van
ondernemersvereniging De Brier,
Jan Arts: “We zien te weinig ontwik
kelingsruimte voor onze ondernemers.
Het kan in onze ogen niet zo zijn dat
gemeente Venray heel veel faciliteert
voor het centrum van Venray en dat de
ondernemers van het centrum dan ook
maar alles mogen bepalen.” Ook zien
de ondernemers van De Brier juist
wel graag een supermarkt komen op
het bedrijventerrein. “We willen dat
als Aldi straks met een eigen visie te
komt over hun vestigingslocatie, de
gemeente in ieder geval alle belangen
overweegt.”
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Uitbreiding haven
Wanssum kan beginnen
De geplande uitbreiding van de haven in Wanssum en de aanleg van een nieuw bedrijventerrein kan van start.
Provincie Limburg tekende op donderdag 23 november de contracten met de initiatiefnemers voor de aankoop van
in totaal 6 hectare grond. Binnenkort kan het baggerwerk beginnen.

ViaVenray

‘De Brier heeft
betere ontsluiting
nodig’
Om bedrijventerrein De Brier in Venray beter op de kaart te kunnen
zetten, zou het terrein een betere ontsluiting moeten krijgen. Daar zijn
de meeste politieke partijen in commissie Wonen van gemeente Venray
het mee eens, bleek tijdens de bespreking van het nieuwe bestemmingsplan voor De Brier op dinsdagavond 28 november.
De Brier is op dit moment alleen
met een rechtse afslag via de N270
te bereiken. Kom je van de kant van
het centrum of van Leunen, dan is
De Brier alleen te toegankelijk via
woonwijk ’t Brukske. De N270 maakt
deel uit van het project ViaVenray,
waarin gemeente Venray en provincie
Limburg de komende tijd de oost
westverbinding van Venray aan gaan
pakken. In deze nieuwe plannen krijgt
bedrijventerrein De Brier een zoge
naamde ‘halfaansluiting’, een toerit
die vergelijkbaar is met de huidige
situatie.

Mogelijk motie
indienen

De uitbreiding van de haven is een
particulier initiatief waaraan gemeente
Venray en provincie Limburg deelne
men. Voor de klus is aannemerscombi
natie Exclusief Project BV verantwoor
delijk. De bestaande insteekhaven in
Wanssum wordt met 400 meter ver
lengd. Omdat deze uitgebreide haven
de huidige Geijsterseweg zou door
snijden, wordt deze weg verlegd en
aangesloten via een rotonde op de nog
aan te leggen rondweg om Wanssum.
Deze rondweg wordt al in 2018 aan
gelegd, zodat het bouwverkeer voor
de havenuitbreiding niet door het dorp
hoeft te rijden. “Meer haven betekent
meer kades en dus meer plaatsen
waar schepen kunnen laden of lossen”,
aldus gemeente Venray. “Daarmee is

het een kans voor bestaande bedrij
ven om uit te breiden en voor nieuwe
bedrijven om een plekje aan het water
te bemachtigen.” In totaal kostte het
gemeente Venray, de provincie en het
Rijk 11,7 miljoen euro om de ver
lengde insteekhaven, de omgelegde
Geijsterseweg en de aankoop van de
opgeknapte bestaande kades van de
insteekhaven te kopen van Exclusief
Project BV.
Wethouder van economische
zaken Jan Loonen is lid van stuurgroep
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
en kan niet wachten tot de haven
klaar is. “Deze vervult nu al een
belangrijke functie in het netwerk
van havens langs de Maas in NoordLimburg. Vanwege de groei van de

logistieke bedrijvigheid in de regio
Venray zal de overslag van containers
blijven stijgen, analoog aan lande
lijke en wereldwijde verwachtingen.
Maar ook voor de bulkoverslag van
bedrijven als Agrifirm en Vitelia is
de haven van belang. Steeds meer
bulkgoederen gaan over water. Dat is
goedkoper en haalt veel vrachtwa
gens van de weg.”
Volgens de planning moet de
haven uiterlijk 31 december 2019
gereed zijn, inclusief de nieuwe
kades. De bestaande kades worden
vanaf 2020 opgeknapt. Als de haven
klaar is, wordt gemeente Venray eige
naar. De bedrijven ontwikkelen het
omliggende bedrijfsterrein voor eigen
rekening. (Foto: Johan Roerink/Aeropicture)

Wanssum en Blitterswijck

Mooder Maas kapt bomen
Aannemerscombinatie Mooder Maas start vanaf maandag 4 december met de kap van bomen op locatie van
de nieuw te realiseren rondweg om Wanssum en de uiterwaard bij Wanssum en Blitterswijck. De bomen worden
gerooid om ruimte te maken voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Mooder Maas voert de komende
jaren verschillende maatregelen uit
om het gebied tussen Broekhuizen
en Geijsteren te beschermen tegen
hoogwater. Eén van deze maatregelen
is het verlagen van de uiterwaard bij
Wanssum en Blitterswijck, waardoor
deze mee gaat stromen met de Maas.
Een aantal vrijstaande bomen in de
uiterwaard kan behouden blijven door
deze verhoogd te laten staan. Een
aantal bomen staat echter in nieuw
te creëren geulen waar stroming gaat
plaatsvinden. De bomen die de door
stroming verstoren, moeten daarom
worden gerooid.

Om de nieuwe rondweg aan de west
zijde van Wanssum voor september 2018
te kunnen voltooien, worden deze winter
ook hier een aantal bomen gekapt.
Langs de Venrayseweg in Wanssum
ter hoogte van de aansluiting van de
rondweg worden bomen gekapt voor de
aanleg van een fietstunnel. Daarnaast
worden er langs de Lange Ven enkele
bomen weggehaald op de plek waar de
nieuwe rondweg de weg kruist. Ook wor
den ter hoogte van de Meerlosebaan
bomen gekapt om ruimte te maken voor
de nieuwe parallelweg richting de golf
baan en Geijsteren. Langs de Peddepoel
en tussen het onverharde pad en de

Nieuwlandsestraat worden bomen
weggehaald waar de rondweg deze
locaties kruist en ten slotte moeten er
vier bomen langs de Geijsterseweg ter
hoogte van Geelen Beton wijken.
In de kern van Wanssum wordt
een aantal bomen rondom de jacht
haven gerooid. Het gaat om bomen
op het dijkje bij de havenmond van
de jachthaven. Ook worden op korte
termijn bomen gekapt bij supermarkt
Jumbo, het tankstation en de twee
bomen recht voor het gebouw van de
jachthaven. De aannemer geeft aan
dat de bomenkap op termijn wordt
gecompenseerd.

De politieke partijen in commis
sie Wonen zijn het er grotendeels
over eens: die ontsluiting van De
Brier moet beter. Theo Mulders van
Samenwerking Venray: “De directe
verbinding met de N270 zou vanuit
beide richtingen moeten kunnen.
Dat is essentieel om het bedrijventer
rein goed te kunnen ontwikkelen.”
Om het College van B&W op te dragen
eens te kijken naar de mogelijkhe
den voor een betere ontsluiting, wil
Samenwerking Venray tijdens de
komende gemeenteraadsvergade
ring mogelijk een motie indienen.

Deze motie kan op steun rekenen
van de meeste overige partijen, blijkt
tijdens de commissievergadering.
Ingeborg de Barbanson (VVD) is het
eens met Samenwerking Venray.
“De Brier heeft een poortfunctie
voor Venray, dus dan zou het goed
moeten worden ontsloten. De Brier
staat bijvoorbeeld veel minder goed
aangegeven dan het centrum, terwijl
we juist moeten communiceren dat
bezoekers ook een kijkje gaan nemen
bij De Brier.”
Wethouder Jan Loonen (CDA) is
blij met aandacht die de ontsluiting
van De Brier krijgt. “Ik juich het
indienen van een motie voor een
extra linksaf-optie voor het bereiken
van De Brier via de N270 toe. Dat kan
ons zeker helpen in overleg met de
provincie.” Het wel of niet realiseren
van aanpassingen aan de N270 ligt
namelijk niet bij de gemeente, maar
bij provincie Limburg, geeft hij aan.
“ViaVenray is een complex dossier.
Dorspraad Leunen gaf onlangs aan
tegen de geplande sloop van het
viaduct aan de N270 te zijn. Zij heeft
nu de mogelijkheid gekregen om
met een alternatief plan te komen.
Mocht het viaduct toch weggaan, dan
maakt dat het mogelijk gemakkelijker
om De Brier via linksaf en rechtsaf te
kunnen bereiken.”

Te Koop

KERSTBOMEN

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

Financiële administratie
Belastingen
Bedrijfsadvies
0478 533 566

www.mkb-inbalans.nl

met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21a, Castenray
tel.: 06-20 22 92 25

www.boomkwekerijdireks.nl
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Overlast coffeeshops

Parkeerproblemen
in West-Zuid
Bewoners van de wijk West-Zuid in Venray ervaren na het invoeren van het nieuwe parkeerbeleid in oktober 2016
veel parkeeroverlast, onder andere veroorzaakt door bezoekers van de in de wijk gelegen coffeeshops. Dat meldden
twee inwoners van de wijk tijdens de vergadering van commissie Wonen op dinsdagavond 28 november.

Geen hogere
subsidie voor Match
Vrijwilligersloket Match voor Vrijwilligers krijgt niet de hogere
subsidie die zij onlangs aan de gemeente gevraagd had. Het College van
B&W van Venray houdt vast aan de eerder afgesproken subsidie van
64.000 euro voor 2018.
Match voor Vrijwilligers vroeg
eind oktober om bijna 105.500 euro
subsidie voor het komend jaar. Zij gaf
aan met het geplande subsidiebedrag
niet uit te komen. In haar brief aan
het College van B&W stelde de vrijwil
ligersorganisatie onder andere dat
haar lasten hoger uitvallen omdat een
telefooncentrale en ICT-werkplekken
moeten worden vervangen. Ook stelt
zij: “Op kantoor is geen sprake van
deugdelijke en arbo-goedgekeurde
werkplekken. De splinters steken
eruit.” Match wil daarom de bureaus
vernieuwen, maar heeft onvoldoende
financiële reserves om dit zelf te
bekostigen.

Tekort aan
vrijwilligers maakt
ons kwetsbaar

Betaald parkeren hoeft door het nieuwe parkeerbeleid
alleen nog maar binnen de slagbomen
Door de invoering van het nieuwe
parkeerbeleid hoeft er niet meer
betaald te worden om te parkeren
in de aan het centrum grenzende
wijk West-Zuid. Dat zorgt voor toene
mende parkeerproblemen, stellen de
twee wijkbewoners. Hierbij gaat het
vooral om de Paterslaan, Kruisstraat,
Sint Antoniusstraat, Monseigneur
Verrietstraat, Pastoor Wijnhovenpark en
de Sint Franciscuslaan.

Willen parkeergelegenheid terug
“Er staan veel vreemdparkeerders
en auto’s van winkelpersoneel uit het
centrum en van personeel van het
Raayland College”, geeft Laura Borst
namens bewonersinitiatief West-Zuid
aan. “Uit een enquête die verspreid
is onder de buurtbewoners blijkt dat
66 procent van de bewoners parkeer
problemen ervaart en dat 59 procent
overlast heeft van bezoekers van cof
feeshops. Onze wijk is nu vervallen tot
parkeerplaats, terwijl een paar honderd
meter verder een parkeergarage bijna
leeg staat. We willen onze parkeergele
genheid terug.”

Een bewoner van het ventweggetje
aan de Paterslaan tussen de Paterstraat
en de Henseniusstraat laat weten dat
zijn straatje veel last heeft van de
bezoekers van de coffeeshop die daar
om de hoek ligt. “Het begon als een
kleine irritatie, maar het is inmiddels
een grote ergernis. Bij de coffeeshop
komen zo’n veertien klanten per
5 minuten, zeggen de eigenaren zelf.
Die parkeren grotendeels in onze straat.
Dat past niet. De straat staat vol met
foutparkeerders. Door het stopzetten
van het betaald parkeren is dit alleen
maar erger geworden.”

Bewoners:
betere handhaving
De buurtbewoners zijn inmiddels
in gesprek met gemeente Venray
om tot een oplossing te komen
voor hun parkeerproblematiek.
“Meer parkeerplaatsen is niet de
oplossing”, stelt Borst. “Zelf denken
we mogelijk aan het herinvoeren van
betaald parkeren, een blauwe zone
of toch weer parkeerplaatsen alleen
voor vergunninghouders maken.”
Bij de Paterslaan willen de bewoners

het liefst dat er beter gehandhaafd
gaat worden of dat de coffeeshops
verplaatst worden naar buiten het
centrum. Jan Hendriks van SP hoopt
ook op meer handhaving bij de
coffeeshops. “Nu er meer geld geïnd
is bij de betaalde parkeerplaatsen dan
vooraf gedacht, zou dat misschien
gebruikt kunnen worden voor meer
handhaving.”

Maatregelen
uitwerken
Ook Ton Teeuwen-Peeters (CDA)
vindt dat er iets gedaan moet worden
aan de problemen. “Niet alleen aan
de parkeerproblematiek, maar ook
aan de problemen die daaraan ten
grondslag liggen.” Verantwoordelijk
wethouder Ike Busser geeft aan met
de problemen aan de slag te gaan.
“Maar de genoemde problemen
komen niet voort uit het nieuwe
parkeerbeleid. Het zijn de mensen
die zich niet aan de regels houden.
We zijn verschillende maatregelen
aan het bespreken en uit aan het
werken. In januari bespreken we dit
verder met de buurt.”

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

www.hallo-venray.nl

De planning was dat Match
vanaf 2018 meer op vrijwilligers zou
draaien. Sinds 2016 werken twee
betaalde krachten in de organisatie:
een coördinator en een tijdelijke
projectleider. De projectleider zou
haar taken in 2018 overdragen aan
vrijwilligers. “Het bestuur heeft er
veel tijd en energie in gestoken om
deze organisatie eind 2017 te hebben
staan”, liet Match weten. Dat is echter
nog niet helemaal gelukt. “We zijn
actief aan het werven, echter tot op
heden zonder resultaat. Dat maakt
ons kwetsbaar.” De organisatie stelt
zowel in het bestuur als in het vrijwil
ligerskorps niet volledig op sterkte
te zijn. Zij wijt dit onder andere aan

de aantrekkende economie, waar
door minder vrijwilligers beschikbaar
zijn. Ook werd coördinator Yvonne
Hanraets afgelopen zomer vervan
gen door manager Martin Leenders.
Doordat Leenders en de projectlei
der veel uitvoerend bezig zijn, is de
manager nog niet genoeg ingewerkt
om het roer over te nemen, stelt de
organisatie.
De organisatie vroeg de gemeente
daarom het subsidiebedrag nog één
keer te verhogen. Het College van
B&W gaat hier echter niet in mee.
Zij stelt dat de argumenten voor de
verhoging vergelijkbaar zijn met die
van vorig jaar, toen zij de subsidie
eenmalig verhoogde tot 75.000 euro.
Toen werd volgens haar al aangegeven
dat dat dit jaar niet het geval zal zijn.
Het jaar 2017 zou in het teken moeten
staan van het op orde brengen van
het vrijwilligerskorps. “We hebben al
eerder onze lof uitgesproken over de
voortvarendheid, het initiatief en de
resultaten. We zien dat de inzet van
een tijdelijke projectleider enorm veel
heeft opgeleverd. Desondanks zijn we
er geen voorstander van twee profes
sionele betaalde krachten structureel
te dekken”, aldus het college. Match
kreeg in augustus 2017 ook nog een
extra bijdrage van de gemeente van
ruim 8.200 euro om de kosten van een
personele wissel op te vangen.
Het niet volledig tegemoet-komen
aan de gevraagde subsidie, betekent
volgens de gemeente dat Match voor
komend jaar een keuze moet maken
in activiteiten, projecten en personele
structuur voor het komend jaar.

Comiva krijgt gelijk
van rechter
De Raad van State heeft coöperatie Comiva, een samenwerkingsverband van zo’n zestig varkensboeren uit Limburg en Noord-Brabant,
wederom in het gelijk gesteld. Omwonenden maakten bezwaar tegen de
vergunning voor de mestverwerkingsinstallatie. De bestuursrechter ging
op woensdag 29 november echter mee met de uitspraak die Rechtbank
Limburg eerder dit jaar deed: de vergunning is terecht verleend.
Het College van B&W van
gemeente Venray verleende in
december 2015 een vergunning aan
coöperatie Comiva voor het bouwen
van een mestscheidingsinstallatie
op bedrijventerrein Smakterheide in
Venray. Comiva, een samenwerkings
verband van zo’n zestig varkensboe
ren uit Limburg en Noord-Brabant, wil
een mestscheidingsinstallatie bouwen
die jaarlijks zo’n 150.000 ton var
kensmest moet verwerken. Voor de
installatie was al eerder een milieu
vergunning verleend. Omwonenden
en omliggende bedrijven zijn het niet
eens met de komst van de installatie.
Zij vrezen onder andere stankoverlast,
geluidsoverlast en verkeershinder.
Daarnaast zou het plan in strijd zijn
met het bestemmingsplan van de
plek. De bezwaarmakers stapten

daarom naar de rechtbank Limburg.
Die verklaarde hun beroep afgelo
pen maart ongegrond. Ook vond de
rechtbank dat sommige bezwaren
‘niet-ontvankelijk’ waren, omdat de
bezwaarmakers volgen haar geen
belanghebbenden zijn bij de proce
dure. Zij wonen bijvoorbeeld te ver
van het plangebied. De omwonenden
en bedrijven lieten het er niet bij zit
ten en zijn tegen de uitspraak van de
rechtbank in hoger beroep gekomen
bij de Raad van State. Die behan
delde de zaak op 22 augustus en
deed op woensdag 29 november
uitspraak. Zij gaat mee in de uitspraak
van Rechtbank Limburg en keurt de
verlening van de omgevingsvergun
ning goed. Coöperatie Comiva startte
in 2010 al met haar plannen voor een
mestverwerkingsinstallatie.
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Staatsbosbeheer en Radboud Universiteit

Onderzoek Rouwkuilen na dertig jaar
afgerond
In natuurgebied De Rouwkuilen in Ysselsteyn werd sinds 1989 onderzoek gedaan naar stikstofverzadiging in
bossen. Afgelopen week werd de onderzoeksopstelling afgebroken en inmiddels kan de natuur na bijna 30 jaar
weer haar gang gaan. Het onderzoek biedt inzichten in de bodemproblemen en hoe we dit op kunnen lossen.

Wanneer een bosgebied te veel
stikstof uit bijvoorbeeld ‘zure regen’
te verwerken krijgt, komt er vervui
ling in het bodemwater. Ook spoelen
dan belangrijke voedingsstoffen weg,
waardoor de balans in de bodem
verstoord wordt. Dit betekent dat ook
planten minder goed kunnen groeien.
De Radboud Universiteit Nijmegen
onderzocht sinds 1989 of deze
negatieve effecten kunnen worden

verminderd als er minder aanvoer is
van stikstof via regen.

Jaren 80 zeer hoge
emissies
Het Ysselsteynse natuurgebied
De Rouwkuilen werd eind jaren 80
gekozen omdat het tussen veel inten
sieve veehouderijen lag. “In de jaren 80
van de vorige eeuw was dit een gebied

zoek. “De bomen op de locatie waren
niet vitaal en de ondergroei bestond
alleen uit stikstofminnende planten
zoals varens en bramen. Er zat zeer
veel stikstof in de bodem opgeslagen
waardoor dit de andere voedingstoffen
wegconcurreerde en er een onbalans
was ontstaan.”
Om te onderzoeken hoe het bos
zou reageren als de stikstofaanvoer
sterk minder zou worden, bouwden
de onderzoekers een transparant dak
tussen de bomen op 2 tot 3 meter
hoogte. De bomen staken met hun
stammen door het dak heen. Zij kregen
door het dak niet de normale regen,
maar ‘schone regen’, met water dat
de samenstelling had van ongeveer
een eeuw geleden. De onderzoekers
keken de afgelopen dertig jaar onder
andere naar de groei van de bomen,
veranderingen in planten op de bodem
en de chemische samenstelling van
de bodem en de bomen. “Meestal is
er maar financiering voor een paar
jaar, maar gezien het belang van het
onderzoek werd het telkens verlengd”,
vertelt Boxman. “Dergelijk onderzoek
kost tijd, want het gaat niet om snel
groeiende ‘spinazieplantjes’ maar
om zeer langzaam groeiende bomen.
Uit een ecologisch perspectief is dit een
zeer waardevol onderzoek geweest.”

met zeer hoge stikstofemissies uit de
stallen en bij uitrijden. Via de lucht
kwam de stikstof in natuurgebieden
terecht. De stikstofdepositie is de afge
lopen eeuw aanzienlijk toegenomen,
zelfs tot ver boven de kritische grens”,
vertelt assistent professor Dries Boxman
van de afdeling Aquatische Ecologie
Uit de resultaten blijkt dat de
en Milieubiologie van de Radboud
aanvoer van stikstof in het algemeen
Universiteit in Nijmegen. Boxman was
sinds het begin van de jaren 90 sterk
jarenlang betrokken bij het onder
is gedaald. Dit gebeurde na landelijke

Effect van maat
regelen onderzocht

wetgeving hierover, aldus de onder
zoeker. “Na 2000 moeten we helaas
constateren dat de aanvoer niet verder
gedaald is en momenteel nog ruim
twee keer boven de kritische grens
ligt.” Door de ‘schone regen’ zit in
het proefgebied minder stikstof in de
bodemvloeistof. “Uit deze vochtige
fase van de bodem haalt een plant
zijn voedingsstoffen. In de vaste fase
van de bodem blijft echter zeer veel
stikstof gebonden, wat op den duur een
probleem kan zijn wanneer het zou vrij
komen.” Wel ziet de onderzoeker dat
de voedingsstoffenbalans in de bodem
verbetert. “De bomen reageren goed
op de behandeling: ze gaan iets harder
groeien en de voedingsstoffenbalans in
de naalden wordt gunstiger. De stikstof
minnende planten zijn verdwenen en
paddenstoelen komen terug.”

Terug aan de natuur
Sinds 2001 werden ook maatre
gelen om het proces van herstel te
versnellen onderzocht, zoals bekalken,
compenserend bemesten en plaggen.
Het onderzoek biedt zo handvaten voor
toekomstige projecten om de natuur te
herstellen. De Rouwkuilen speelden de
afgelopen drie decennia een belang
rijke rol in het onderzoek en worden
nu weer ‘teruggegeven aan de natuur’.
Een woordvoerder van Staatsbosbeheer
geeft aan dat de locatie ontmanteld is.
“Wij gaan hier verder niets meer doen
en laten het gewoon over aan de natuur.
Die zal de locatie snel weer overnemen.
Over een à twee paar jaar zal er niets
meer van het onderzoek te zien zijn in
De Rouwkuilen.” (Foto: Staatsbosbeheer)

Gemeente: 45.000 euro voor
verhuizing SO Geijsteren
Gemeente Venray wil 45.000 euro meebetalen aan de tijdelijke huisvesting van Speciaal Onderwijs Geijsteren in
het gebouw van SBO Focus in Venray. De twee scholen willen in afwachting van de realisatie van Talentencampus
Venray alvast meer gaan samenwerken en ook in één gebouw gehuisvest worden.

Onderwijsgroep Buitengewoon is
met haar nevenvestiging voor speciaal
onderwijs sinds 2014 in de voormalige
basisschool van Geijsteren gehuis
vest. Dit zou een tijdelijke huisvesting
zijn, van in eerste instantie twee
schooljaren. Het speciaal onderwijs in
Geijsteren bevindt zich in een relatief
isolement, omdat de fysieke afstand
tussen de ouders en school relatief
groot is, stelt de gemeente. Door de
geplande korte duur van de huisvesting
is dat destijds geaccepteerd, maar nu
begint dit toch te knellen. Gemeente
Venray betaalt daarom de 45.000 euro
die nodig zijn om het gebouw van
SBO Focus aan te passen voor de komst
van SO Geijsteren.

Speciaal onderwijs
onder één dak

Speciaal Onderwijs Geijsteren wil verhuizen naar het pand van SBO Focus in Venray

Beide onderwijsinstellingen voor
speciaal onderwijs hebben het voor
nemen om onder één dak samen te
gaan met de basisscholen De Keg en
Coninxhof in Venray, onder de naam
Talentencampus. Gemeente Venray is
al meer dan 10 jaar bezig om al het
speciaal onderwijs in de gemeente
onder te brengen op één locatie.

Oorspronkelijk zou de Talentencampus
bij de start van het schooljaar 20172018 al in gebruik genomen worden,
maar het realiseren van het project liep
vertraging op. ”Met name de ‘gebou
welijke puzzel’ en de gevolgen daarvan
zijn een uitdaging”, aldus gemeente
Venray. Binnen het huidige schooljaar is
huisvesting binnen de Talentencampus
niet meer mogelijk. Of dat volgend jaar
wel gaat lukken, is nog onduidelijk.

Samengaan geeft
lucht, ruimte en tijd
In afwachting van huisvesting op de
Talentencampus hebben SO Geijsteren
en SBO Focus besloten alvast bij elkaar
in te trekken in het pand van SBO
Focus. Zo kunnen ze al beginnen met
samenwerken. “Samengaan met het
SBO geeft lucht en ruimte, maar ook
tijd”, aldus de gemeente. Het is de
bedoeling dat de aanpassingen aan het
gebouw van Focus nog dit jaar worden
uitgevoerd, waarna de verhuizing in
de kerstvakantie kan plaatsvinden.
Waarschijnlijk blijven de twee scholen
de komende twee jaar in dat gebouw,
voordat ze naar de Talentencampus
kunnen verhuizen.

08

nieuws

30
11

Genomineerden Sportgala Venray bekend
De genomineerden van het Peel en Maas TV Sportgala Venray zijn bekend gemaakt. Op maandag 18 december
in hotel Asteria in Venray worden de prijzen aan de Venrayse sporters uitgereikt in zes categorieën.
Het thema van het Sportgala
is dit jaar College Tour, verwijzend
naar het televisieprogramma waarin
het publiek vragen stelt aan een
prominente gast. De hoofdgast van
de Venrayse Sportgala College Tour is
voormalig topturnster en Nederlandse
sportvrouw van het jaar Verona van
de Leur, de voormalige topturnster en
Nederlandse Sportvrouw van het Jaar.
Voor de titel sportman van het
jaar 2017 is onder andere wielren
ner Wout Poels uit Blitterswijck
genomineerd. Hij hielp zijn kopman
Chris Froome aan de zege in de
Vuelta en won de zevende etappe
in de Ronde van Polen. Wielrenner
Mike Teunissen uit Ysselsteyn is ook
in deze categorie genomineerd, hij
debuteerde dit jaar in de Tour de

France en was met zijn ploeg Sunweb
heel succesvol met onder meer vier
etappezeges en de groene sprinter
strui. De derde genomineerde voor
sportman van het jaar 2017 is biljarter
René Dericks uit Venray. Hij won
drie officiële Grand Prix-wedstrijden
kunststoten in de hoogste klasse in
Nederland, het NK in Oosterhout en
internationale toernooien in Hannover
en Turnhout. Ook wereldkampioen en
Europees kampioen bankdrukken Jos
Ploegmakers uit Venray hoort in het
rijtje genomineerden.
Voetbalster Myrthe Moorrees uit
Venray is genomineerd in de cate
gorie sportvrouw van het jaar 2017.
Zij maakte afgelopen jaar haar debuut
in het Nederlands team, dat dit jaar het
EK won. Ook speelde ze met PSV de

bekerfinale en maakte ze negen doel
punten in de eredivisie. Zwemster Lisa
Dreesens is de tweede genomineerden
in deze categorie. De Venrayse won
zilver en brons op het NK lange baan
en open water en werd Nederlands
estafettekampioen met PSV. De laatste
genomineerde voor sportvrouw van het
jaar is Harma van Kreij uit Geijsteren.
De handbalster is genomineerd voor
beste speelster van Borussia Dortmund
in de Bundesliga.
Er zijn drie genomineerden voor
de titel sportploeg: de voetballers van
het eerste team van SV Ysselsteyn, die
kampioen werden in de 4e klasse F), de
handbalsters van Manual uit Venray, die
kampioen werden in de tweede klasse
en de korfbalsters van De Peelkorf uit
Ysselsteyn die promoveerde als num

mer twee naar de topklasse.
De genomineerden voor de cate
gorie sporttalent van het jaar 2017 zijn
volleybalster Dagmar Boom uit Leunen,
haar zus en atletiektalent Demi Boom,
amazone Charlotte Kuijpers uit Oirlo,
Muay Thai-beoefenaar Quinn Gerlach
uit Venray, motorcrosser Britt JansBeken uit Wanssum en tafeltenisster
Emma van der Zanden uit Venray.

Sporters met een
beperking
De genomineerden voor de titel
sporter met een beperking zijn dit jaar
allemaal judoka’s. Ifeanyi Oguejiofor,
Jasper Holtackers en Jurgen van der
Heijden, alle drie uit Venray, zijn in deze
categorie de genomineerden.
Voor de breedtesportprijs van
de gemeente Venray komen drie
genomineerden in aanmerking.

Toerclub TWC Oostrum hoort hierbij
vanwege het organiseren van een
ploegentijdrit. Het evenement
Baas van Venray is ook genomi
neerd. Het evenement is een mooi
voorbeeld van het op een laagdrem
pelige manier mensen in beweging
laten komen, stelt de organisatie
van het Sportgala. De laatste geno
mineerde in deze categorie is het
initiatief Wandelvoetbal, de voetbal
vorm waarin sport en gezelligheid
hand in hand gaan.
Voor de categorie trainer en
vrijwilliger zijn geen genomineer
den, de winnaars wijst de jury zelf
meteen aan.
Iedereen kan van donderdag
14 december 19.00 uur tot zondag
17 december 19.00 uur stem
men via www.sportforumvenray.nl
Het Sportgala begint op maandag
18 december om 20.00 uur.

Gemeenteraadsverkiezingen

Jan Hendriks blijft kartrekker SP Venray
Jan Hendriks is lijsttrekker van SP Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit hebben de leden van SP Venray besloten tijdens
de ledenvergadering op woensdag 22 november. Hendriks voert de lijst van
27 kandidaten aan. Raadslid Joep Gielens bezet plek twee. Nieuw op de lijst,
op nummer drie, is de Venrayse Lizzy Bruno.
Tijdens de stemming over de
kandidatenlijst werd de voordracht
van het bestuur met een meerderheid
aangenomen. Huidig fractievoorzitter Jan
Hendriks uit Venray blijft lijsttrekker.
Raadslid Joep Gielens uit Oostrum
staat op plek twee. Lizzy Bruno is
sinds enkele jaren actief in het bestuur
van de afdeling en staat op plek drie.
Erica van den Akker uit Wanssum staat
op plek vier. Vier jaar geleden bezette
zij nog de drieëntwintigste plaats.

Sociale vooruitgang
Afdelingsvoorzitter en raadslid

Ronald van Hal uit Venray staat als
vijfde op de lijst. Nieuwkomer op de
lijst Mohamed Aoussar staat op plaats
zes. Lijsttrekker Jan Hendriks: ”Het is
een eer om opnieuw de SP-lijst, nu
lijst 2 tijdens de verkiezingen, aan te
mogen voeren. De afgelopen jaren
heeft de SP zowel kritische als construc
tieve politiek bedreven. Niet alleen in
de raad, maar ook op straat. We willen
voortdurend van mensen horen wat
er speelt en samen met hen sociale
vooruitgang afdwingen.”
De partij stelt op 10 januari haar
verkiezingsprogramma vast.

Lijsttrekker Frank Hazeu

VVD stelt kandidatenlijst vast
De leden van VVD Venray stelden maandag 27 november tijdens haar algemene ledenvergadering de kandidatenlijst vast voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaat-lijsttrekker Frank Hazeu kreeg het vertrouwen van de
partijleden om de kar te gaan trekken.
Hazeu volgt Ingeborg de Barbanson
op, die zich na twaalf jaar terugtrekt
uit de Venrayse politiek. Als geboren
Rotterdammer woont Frank sinds mid
den jaren 60 met zijn gezin in Venray
en sinds tien jaar in Heide. Hij heeft
een eigen bedrijf op het Keizersveld, is
actief als consultant en vervult diverse
maatschappelijke functies in Venray.

Bas Künen op
nummer 3
Harrie van Oosterhout uit Leunen
staat op nummer 2. De voormalig regis
seur crisisbeheersing bij Veiligheidsregio
Limburg-Noord is oud-voorzitter van
de afdeling VVD Venray. Nummer 3
is dorpsraadsvoorzitter Bas Künen uit
Oostrum. Hoewel hij aangeeft zich min
der inhoudelijk met dorpsraadsprojec

ten bezig te kunnen houden, geeft hij
desgevraagd aan te denken dat de rol
len van raadslid en dorpsraadsvoorzitter
elkaar kunnen versterken.

Veulen met zijn functie. Hij heeft na
zijn afstuderen een baan in de juri
dische sector gekregen en is daarom
niet herkiesbaar.

’Zin om me in
te zetten’

Bram Dirkx
lijstduwer

“Nu ben ik onderdeel van enkele
werkgroepen en die zullen dan op
lager pitje komen. Maar de dorpsraad
geeft me superveel energie en we
hebben een geweldig team. Dit wil ik
zeker niet verliezen. Ik zit binnenkort
met de lijsttrekker rond de tafel om
af te stemmen over het hoe en wat.
Ik heb er in ieder geval veel zin in
om me in te zetten op welke manier
dan ook voor een beter Oostrum en
Venray.” Naast De Barbanson stopt
ook huidig raadslid Bram Dirkx uit

Dirkx: ”Met heel veel enthou
siasme heb ik mij vier jaar lang als
gemeenteraadslid ingezet voor een
ondernemender en mooier Venray.
Enige tijd geleden studeerde ik af in
bestuursrecht en vanaf maart, na de
gemeenteraadsverkiezingen, wil ik
mij volledig storten op mijn werk.
Ik blijf de Venrayse politiek altijd
volgen, maar nu vanuit een andere
rol.” Dirkx wordt lijstduwer op de lijst
en gaat wel nog de campagne van de
VVD leiden.
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sinterklaas 09

Herken de persoon

Wie waren er afgelopen maanden in het nieuws bij HALLO Venray?
Zet de naam in de corresponderende vakjes. De gekleurde letters vormen
samen het tweede gedeelte van de oplossing.

SINTERKLAASACTIE

1 Bij dit bedrijf in Vredepeel
werd in oktober tijdens een
groot feest de laatste maïs van
het seizoen geoogst.

(Foto: NTR)

Los de puzzels op
Wie jarig is, trakteert, dus ook Sinterklaas! Dit is de tweede en laatste puzzel
van de sinterklaasactie. Samen met het antwoord van de woordzoeker van vorige
week vormt de oplossing van deze puzzel een zin. Vul de zin aan en maak er een
Sinterklaasrijmpje van. Hiermee maak je kans op een van de leuke prijzen!

2 Deze studente uit Castenray
schrijft om de week een jongeren
column voor HALLO Venray

1e prijs ‘Onbeperkt tapas’

voor twee personen in Venray of Cuijk
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

Vul op onderstaande bon de oplossingen in van de twee puzzels en maak het
Sinterklaasrijmpje af! Lever de bon uiterlijk maandag 4 december 09.00 uur in bij de
inleverpunten, bij HALLO Venray op Albionstraat 3a in Leunen of mail de oplossing en het
rijmpje naar redactie@hallo-venray.nl onder vermelding van Sinterklaasprijsvraag. Vermeld
daarbij naam en adresgegevens. De winnaars worden in de editie van donderdag 7 december
bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag

3 Deze wethouder mocht tijdens
de week van het Nationaal
Schoolontbijt samen met de
kinderen van basisschool
De Hommel in Venray ontbijten

4 Dit koor bracht in november ter
ere van haar 60-jarig bestaan een
eigen versie van de musical Hair op
de planken

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

5 Deze 8-jarige werd Mini Maestro
van Oostrum

,

6 Deze inwoner van Ysselsteyn
regiseerde eind november de reprise
van de musical Zonnestraole van
Geluk
B R A S S E R I E

10

winkel&bedrijf
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Rabobank Clubkas Campagne

Hospice Zenit scoort grootste bedrag van
alle organisaties
Tijdens de finale-avond van de Clubkas Campagne van Rabobank Horst
Venray in De Mèrthal in Horst werd in totaal 125.000 euro verdeeld onder de
aanwezige verenigingen en stichtingen. Hospice Zenit in Venray ging met
het hoogste geldbedrag naar huis en MMSK St. Petrus’ Banden won de
originaliteitsprijs.
Alle leden van Rabobank Horst
Venray konden in september stem
men uitbrengen op de clubs die zij
een warm hart toedragen. Hoe meer
stemmen op de club werden uitge
bracht, des te groter de bijdrage die de
verenigingen deze avond mochten ont
vangen. Alle aanwezige clubs gingen
met een geldbedrag naar huis. De top

3 van de avond bestond uit KBO Horst
(988,85 euro), speeltuin Mart Roeffen
in Grubbenvorst (1.403,86 euro) en
Hospice Zenit (1.665,16 euro).

Stemmen
Ook Harmonie St. Catharina Leunen
(896,63 euro), Vrienden van ’t Zorghuus
in Ysselsteyn (842,83 euro), SV

Starter in de Regio
Maris hairstyling
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Maris hairstyling
Mariska Keijsers
Coppelenberg 15
Merselo
0478 20 14 82
info@marishairstyling.nl
www.marishairstyling.nl
kapsalon/ uiterlijkeverzorging
12-12-2016
een welkom, van jong tot oud.
Voor mensen die minder mobiel
zijn, kan ook een afspraak aan
huis gemaakt worden.

Activiteiten
Maris hairstyling is een
gezellige kapsalon voor het hele
gezin. Voor prachtige creaties,
feestkapsels,make-over’s en
trendy kapsels staat Mariska vol
passie voor u klaar.
Doelgroep
Bij Maris hairstyling is ieder-

Onderscheidend vermogen
Met veel passie, plezier en
creativiteit oefent Mariska het
kappersvak al meer dan 18 jaar
uit. Mariska zorgt met aandacht
voor haar klanten.
Maris hairstyling blijft constant
innoveren en streeft naar hoge
kwaliteit. Maris hairstyling wil
dat haar klanten tevreden zijn
en met een goed gevoel de
kapsalon verlaten. Haar klanten
zijn haar visitekaartje.
Op 12 december is het 1 jaar
geleden dat de kapster gestart is
als ondernemer. Mariska geeft
aan zeer trots en tevreden te zijn
over wat ze bereikt heeft.
”Ik kan met een grote glimlach
terugkijken op een geweldig top
(haar)jaar.”

De organisatie van Hospice Zenit op het podium
Ysselsteyn (817,21 euro), Herinrichting
dorpskern Leunen (794,16 euro) en
de Zonnebloem afdeling Rooy Venray
(778,78 euro) stonden in de top tien
van de verenigingen of stichtingen
die deze dag bedragen in ontvangst
mochten nemen.
Ook de club die op de meest origi
nele manier aandacht heeft gegeven
aan de Rabobank Clubkas Campagne
werd in de schijnwerpers gezet. Dit jaar
mocht Muziek-, Mars- en ShowKorps
St. Petrus’ Banden de originaliteitsprijs
van 250 euro in ontvangst nemen.
Zij hebben via social media een zelfge
maakt filmpje verspreid in de regio.

Overrompeld door
het bedrag
Hospice Zenit is blij verrast dat zij
de lijst aanvoert. “Wij hadden hele

maal niet verwacht dat we zo’n groot
bedrag zouden krijgen. We vonden het
een goed idee om eens mee te doen
met deze actie. Onze penningmeester
was helemaal overrompeld toen bleek
dat er zo’n mooi bedrag was voor
ons. We zijn verrast en trots op zoveel
stemmen voor ons hospice, terwijl er
zoveel andere mooie doelen meede
den”, laat coördinator Cis Deurssen
weten. “Waarschijnlijk hebben zoveel
mensen op ons gestemd, omdat we
goede zorg geven en ondersteund
worden door heel veel vrijwilligers.
Met zijn allen proberen we het beste
uit de korte tijd te halen die de mensen
hebben die bij ons te gast zijn. Het gaat
bij ons niet alleen om het zo waardig
mogelijk sterven, maar vooral om het
vieren van het leven dat nog rest.
Zo weinig mogelijk lichamelijk onge
mak en zoveel mogelijk plezier, zoals

bezoek van vrienden en familie, lekker
eten en drinken, en veel aandacht.”

Hospice Zenit spaart
voor Qwiek-up
Het hospice wil het geld gaan
gebruiken voor nieuwe koffiezetap
paraten voor de gastenkamers en
kluisjes voor de vrijwilligers. Ook wordt
er gespaard voor een zogenaamde
Qwiek-up, een mobiel apparaat dat
audiovisuele belevingswerelden pro
jecteert op de muur of plafond in elke
gewenste ruimte. “Daar kunnen veel
mensen plezier van hebben, omdat we
dan op elke kamer grote beelden kun
nen laten zien waar mensen blij van
worden. Er zijn bepaalde series, maar
men kan ook via een usb-stick persoon
lijke dingen laten zien, zoals foto’s en
familiefilmpjes.”

Regio Noord-Limburg opgericht

LLTB-afdelingen fuseren
LLTB-regio Noord-Limburg werd woensdag 22 november officieel opgericht. Dit gebeurde tijdens een
bijeenkomst in Ysselsteyn. Vaste plantenteler Pieter Lucassen uit Afferden is door de leden van de regio gekozen
als regiovoorzitter. Peter van Dijck uit Ysselsteyn schuift aan in het bestuur.

Op 12 december a.s. vier ik het 1-jarig
bestaan van mijn kapsalon. Ik ben heel
trots op wat ik tot nu toe bereikt heb.
Het jaar is voorbij gevlogen. Met veel dank
aan alle klanten voor jullie vertrouwen in
mij. Op naar een nieuw topjaar (haar).
Om dit met jullie te vieren geef ik de
gehele maand december 20% korting op
producten. En in de maand januari geef
ik aan alle bestaande en nieuwe klanten
€ 3,50 korting op een knipbehandeling.
Maris hairstyling wenst iedereen alvast
ﬁjne feestdagen en een geknipt 2018.
Coppelenberg 15 | 5815 AJ Merselo
T 0478 20 14 82 | www.marishairstyling.nl

De Limburgse Land- en
Tuinbouwbond is bezig met een fusie.
De huidige tien afdelingen wor
den in drie regio’s samengevoegd:
Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg.
Door de oprichting van de LLTB-regio
Noord-Limburg komen de afdelingen
Maasduinen, Venray, Horst-Venlo en
Peel en Maas te vervallen.
“Feitelijk is het de uitvoering
van een besluit van de ledenraad in
2014 in het kader van de bestuur
lijke vernieuwing binnen de LLTB.
De afdelingsbesturen zijn in 2016
gestart met de regiovorming”, zegt
LLTB-voorzitter Léon Faassen. “Doel is

bestuurlijke expertise en deskundigheid
van medewerkers, vanuit de collectieve
belangenbehartiging, zo efficiënt en
effectief mogelijk in te zetten.”
Voor de regio’s blijft het net
werk met de gemeenten belangrijk,
geeft de organisatie aan. Faassen:
“Ook gemeenten hebben steeds
vaker te maken met gemeentegrens
overschrijdende onderwerpen die zij
gezamenlijk met stakeholders willen
oppakken. De regiovorming sluit goed
aan op deze ontwikkeling.”
Het werken met ondernemersgroe
pen vormt een belangrijke onderdeel
van de regiovorming, stelt de land- en

tuinbouworganisatie. In ondernemers
groepen werken agrariërs met een
gemeenschappelijke uitdaging samen
aan een oplossing. “Door gebruik
te maken van de deskundigheid en
kennis van leden en hen te betrekken
bij het uitwerken van onderwerpen,
gemeentelijke overleggen, visievor
ming en standpuntbepaling komt
de regio dichter bij de leden dan
voorheen”, zegt Faassen.
De noordelijke LLTB-regio was de
eerste die officieel werd opgericht.
Regio midden volgt op donderdag
30 november. Half december wordt
ook de regio zuid opgericht.

en zo 11
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GEPLUKT Elleke Classens

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.

Haar vrije tijd was de laatste tijd
grotendeels opgevuld met repeteren.
De fanfare van Castenray, waarvan ze
sinds groep 8 lid is, vierde het 40-jarig
jubileum. “Dus waren we druk aan het
oefenen voor de uitvoering”, legt ze
uit. Elleke speelt de eerste altsax in
het gezelschap. “Het is altijd gezellig
bij de fanfare. Iedere donderdagavond
hebben we repetitie.” Thuis oefenen?
Daar doet ze meestal niet aan. “Ik moet
eerlijk bekennen dat de saxofoon
thuis de koffer niet uitkomt. Maar dat
weet iedereen al van me”, lacht ze.
En is ze niet aan het repeteren voor de
fanfare, dan is ze wel bij toneelgroep
Vondel uit Castenray te vinden, die
ook net een grote uitvoering heeft
gehad. “Toneel doe ik nog niet zo lang.
Af en toe is al die tekst wel lastig om
te leren, maar als het stuk dan vorm
begint te krijgen, wordt het echt leuk.”
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Fanfare en toneel

Ze werd geboren in Castenray, maar woont inmiddels samen met haar vriend Eddy in Oirlo. Vervelen hoeft ze zich nooit, want naast haar baan als
docente op het vmbo, vult ze haar vrije tijd met repeteren voor de fanfare, de toneelclub en maakt ze haar eigen haarspeldjes, -clips en bandjes.
Deze week wordt Elleke Classens (31) geplukt.
“We wonen in een hele leuke
buurt”, begint Elleke enthousiast.
“Als ik een rondje door de buurt loop,
dan kom ik altijd wel iemand tegen die
een praatje wil maken. Oirlo is, net als
Castenray, lekker dorps. Daar houd ik
van. Ondanks dat ik altijd heb geroepen
nooit in Oirlo te willen wonen, mede

door de grapjes met een knipoog tus
sen Castenray en Oirlo tijdens carnaval,
heb ik het hier ontzettend naar mijn
zin.” Samen met haar vriend Eddy, die
ze op de middelbare school in Horst
leerde kennen en met wie ze al dertien
jaar samen is, woont ze sinds februari
in hun nieuwe huis. “We zijn heel druk
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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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.

Haar roots liggen in Castenray,
waar ze op de boerderij werd geboren
als oudste dochter in een gezin waar
later nog drie broertjes aan toege
voegd werden. De familie Classens is
heel erg groot, legt ze uit. “Mijn opa
is 96 en heeft inmiddels al 51 achter
kleinkinderen. Dat is heel gaaf. Als we
een familiedag hebben, dan zijn we
met zo’n 150 man.” Die grote familie
heeft er mede voor gezorgd dat Elleke
een echt familiemens is. “Het gezin is
heel belangrijk voor mij. Met zijn allen
Sinterklaas en Kerstmis vieren betekent
altijd veel voor me.” Dat gezin woont
nog grotendeels in Castenray en omge
ving, waar haar vader een varkensbe
drijf heeft. “Dat boerenbuitenleven heb
ik nooit willen missen.”
Al negen jaar lang stapt Elleke van
maandag tot en met vrijdag iedere
ochtend in de auto om naar Eindhoven
te rijden, naar middelbare school
De Rooi Pannen. Daar geeft ze les aan
vmbo-leerlingen. “Dat is ontzettend
leuk. Een echte uitdaging, want iedere
dag is anders.” Hoewel ze aan de pabo
studeerde om basisschoolleerkracht te
worden, kwam ze na haar afstuderen
terecht als vervanger op de middelbare
school in Eindhoven en uiteindelijk
kreeg ze er een vaste baan. “Ik had
vroeger nooit gedacht dat ik het vmbo
zo leuk zou vinden, maar het bevalt
ontzettend goed. Op het vmbo ben je

b

Sudoku

Geboren op de
boerderij

niet alleen bezig met de inhoud van
je vak, maar ook bijvoorbeeld met
groepsvorming. Ik wil dat al mijn leer
lingen zich happy voelen. Het mooiste
aan mijn vak vind ik dat ik kinderen
ook echt vooruit kan helpen, met een
vak of op sociaal gebied, dat maakt
niet uit.”
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geweest met het huis en de tuin, maar
inmiddels is het af.”

Als Elleke dan een momentje voor
zichzelf heeft thuis, is ze het liefst
aan het knutselen. “Doordat ik altijd
zo druk ben met werk, toneel en de
fanfare, wilde ik ook een hobby voor
mezelf. Toen ben ik weer begon
nen met knutselen, want dat deed ik
vroeger ook altijd al graag”, legt ze
uit. “Ik was altijd in de weer met mijn
knutselkoffertje met glitters, pennen
en ponskaartjes.” Tegenwoordig maakt
ze haarspeldjes, clips en haarbanden,
die ze aan vrienden en bekenden
verkoopt. “Ik begon met een paar
haarclips en mensen vonden dat heel
leuk. Toen ben ik er meer gaan maken.
Ook maak ik graag dingen voor in
huis.” Ze wijst naar een bord aan de
muur dat ze zelf heeft geknutseld.
“Ik zag het ideetje op internet, maar
heb er wel helemaal mijn eigen draai
aan gegeven.” Creatief bezig zijn is voor
Elleke heel ontspannend. “Dan kan ik
echt even mijn verstand op nul zetten.”
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Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8

Horst

Tel. 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 47

Vrijwillige chauffeurs houden OV in deze regio mogelijk
Vorige week legden we de stelling aan u voor. Aanleiding was het plan van
vervoerder Arriva om buurtbussen te 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. SP Venray liet vorige week al weten het
niet eens te zijn met deze praktijken. Zij spreekt van verdringing van arbeid.
Ook vreest zij dat de nieuwe routes van de buurtbussen de huidige wensbussen

in bijvoorbeeld Merselo in de problemen kunnen brengen.
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

Gemeente moet sowieso bijdragen
aan sanering dorpsplein Leunen
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Op de plek waar het nieuwe dorpsplein in Leunen zou komen, is vervuiling in
de bodem aangetroffen. De gemeente is bezig met het opstellen van een sane
ringsplan om de vervuiling op te lossen. De kosten hiervan zouden waarschijnlijk
bij Stichting MFC Leunen terechtkomen, wat een grote financiële strop voor het
project zou betekenen. Nu blijkt dat de grond veertig jaar geleden al gesaneerd is
door de gemeente. De ‘schuldvraag’ wordt hiermee onduidelijk.
Ongeacht of het nu haar schuld is dat de vervuiling er nog zit of niet, de
gemeente zou sowieso bij moeten dragen aan de sanering van het plein. Het
dorp heeft al op diverse manieren geld ingezameld om het plein te kunnen rea
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Kerstbrunch
Wij heten u van harte welkom op

zondag 25 & 26 december a.s.

om samen met familie en vrienden, tussen 11.30 tot
14.00 uur te genieten van een uitgebreide Kerstbrunch.
vanaf 12 jaar

€25,00 p.p.

vanaf 6 jaar

€15,00 p.p.

tot 5 jaar

gratis

Kijk voor meer informatie en het complete assortiment op

www.restaurantdeoudehoeve.nl

Reserveren is gewenst. Graag per mail: info@hotelarcen.nl
Of telefonisch: 077 - 473 12 10 Ook voor vragen of suggesties…..
Restaurant De Oude Hoeve

Raadhuisplein 6

5944 AH Arcen

liseren. Zo’n grote financiële strop is voor een kleine stichting niet op te brengen.
De gemeente moet zien dat er draagvlak is onder de inwoners en hen helpen
met het realiseren van het plan waar ze al jaren hard aan werken.
Daarentegen kun je stellen dat de verantwoordelijkheid nu eenmaal bij de
huidige grondeigenaar ligt. Is er bij overname van de grond geen schoongrond
verklaring gevraagd? De gemeente kan niet in alle gevallen van calamiteiten
maar weer geld bijleggen, omdat het anders zo sneu is voor de initiatiefnemers.
Gemeente moet sowieso bijdragen aan sanering dorpsplein Leunen.
Wat vindt u?

Magische periode

Kerstboom
in aantocht
De laatste Black Friday-acties vliegen de winkels uit en
kinderen kijken reikhalzend uit naar de komst van Sinterklaas.
Anderen kunnen weer niet wachten tot het moment dat ze de
kerstboom weer kunnen zetten.
Want waarom zouden we moeten wachten totdat de sint
het land uit is? Volgens psychologen geeft het versieren van de
kerstboom een boost; mensen zouden er enorm gelukkig van
worden. Het is een magische periode die herinneringen van
vroeger oproept en al die gezellige lichtjes geven de donkere
dagen voor kerst een knus tintje. Dus zet lekker die foute kerstplaat
van Wham! op en tover die woonkamer om tot de mooiste die het
dorp gezien heeft.
En als we het toch over Kerstmis hebben. Weet u al wat u eet
met de feestdagen? Laat u inspireren of geef het werk uit handen en
schuif lekker aan bij een restaurant.

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.

Lokale politiek leeft
In sommige gemeenten in Noord-Nederland en Gelderland werden
woensdag 22 november al gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Dit wegens de herindeling. Het aantal gemeenten in Nederland werd
hierbij teruggebracht tot circa 380.
In Venray staan de gemeente
raadsverkiezingen op de agenda
voor 21 maart 2018. VENRAY Lokaal
(de fusiepartij van PP2 en inVENtief)
zal hier heel ambitieus aan deelne
men. Afgaande op de uitslag van de
lokale verkiezingen in Westerwolde
(Groningen) en Zevenaar (Gelderland)
is VENRAY Lokaal nog enthousiaster
geworden dan het al was. In beide

gemeenten hebben de kiezers bewust
en gericht gekozen voor de lokale
politieke partijen. Het zijn met voor
sprong de grootste partijen geworden.
Lokale politiek leeft dus, en terecht.
Actief, kritisch en betrokken, dichtbij de
inwoners zijn heipalen die mede het
fundament vormen van VENRAY Lokaal.
Jammer is alleen dat de opkomstper
centages met 35,1 en 38,8 procent erg

laag waren. Bij een hogere score was
het resultaat wellicht nog krachtiger
geweest. En dat willen wij in Venray
wel bereiken. Een hoge opkomst en een
hoge lokale score voor VENRAY Lokaal.
De ledenvergadering heeft dit onlangs
enthousiast onderschreven. Met lijst
trekkersduo Carla Brugman en Tino
Zandbergen zijn de mouwen opgestroopt
om de lokale agenda de komende
maanden aan de inwoners van Venray
duidelijk te maken. Natuurlijk in de over
tuiging dat de successen in Zevenaar en
Westerwolde ook in ons mooie Venray
behaald gaan worden.

Fractievoorzitters Tino Zandbergen
en Carla Brugman, VENRAY Lokaal

Nederlanders en tradities,
een bijzondere combinatie.
Als het gaat om aanpassen of
opdoeken van een traditie dan
staat en groot gedeelte van
ons land te steigeren. Voor het
behoud van sommige van die
tradities gaan enkele mensen
erg ver, te ver.
U mag denken over Zwarte
Piet wat u wilt. Maar dat er
mensen zijn die een snelweg
blokkeren, daarmee anderen in
gevaar brengend, of bedreigingen uiten aan het adres van
Humberto of Sylvana, dat is
buiten alle proporties. En dan
mag die Friese dame wel
onthaald worden als ‘Jenny
d’Arc’, ik ben van mening dat er
strafbare feiten gepleegd zijn.
Er moet opgetreden worden.
Niet straffen, schept een
precedent. Daarbij wordt het
grondrecht om te demonstreren
door Friese blokkade beschadigd. Dat lijkt nu een akkefietje,
tot u zelf een keer de straat op
wilt om uw belangen te verdedigen. Bij de pro-Piet-lieden
stonden er velen die zeggen te
zijn voor vrijheid. Het valt op dat
het dan meestal gaat om hun
eigen vrijheid, niet die van een
ander.
Wat ook opvalt als het gaat
om Nederlanders en tradities
dan is het dat nieuwe tradities
snel omarmd worden, al dan
niet gedreven door de commercie. Ik zag een winkel vol met
Halloween-prullaria. Een assortiment waar een gemiddelde
carnavalswinkel bang van wordt.
In het najaar trekken we met het
grootste gemak een Lederhosen
aan voor het Oktoberfest, een
traditie die toch echt diepgeworteld ligt in Duitsland en (nog)
niet hier.
Irritant was de drukte
afgelopen vrijdag over Black
Friday. Ik hoop dat we daar geen
traditie van gaan maken.
Willy
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Janne Maes
14 jaar
Castenray
Dendron College

Wat staat er nog op je bucketlist?
Ik zou graag nog verre reizen willen
maken, en als het kan naar alle con
tinenten van de wereld zijn geweest,
om te zien en te beleven hoe mensen
daar leven. Maar ook om te weten hoe
de wereld er daar uit ziet, want dat is
natuurlijk niet hetzelfde.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik was vaak aan het knutselen, poppen
waren niet zo mijn ding. Verder vond
ik het altijd leuk om te bakken.
Meestal ging dat goed, maar niet altijd.
Wat zou je nog eens opnieuw willen

doen of beleven?
Vorig jaar ben ik jeugdprinses
geweest bij carnavalsvereniging
De Schânseknuppels in Castenray.
Ik kan het me nog goed herinneren
hoe ik gevraagd werd en natuurlijk car
naval zelf. Die momenten zou ik zeker
opnieuw willen beleven.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is, denk ik, dat
ik altijd alle mensen wil helpen als ze
ergens mee zitten. Maar mijn slechtste
eigenschap is dan toch wel dat ik heel
erg onhandig ben.
Wat is je droombaan?
Ik zou later graag in het ziekenhuis wil
len werken om mensen te helpen en
voor ze te zorgen. Ik denk dat mij dat

aan
Janne Maes

een fijn gevoel zal gaan geven.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben het meest zenuwachtig als ik
iets moet vertellen of presenteren voor
een groot publiek.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dan zou ik mezelf het advies geven dat
ik niet te lang moet twijfelen over een
beslissing maar gewoon mijn gevoel
moet volgen. Want als ik te lang over
een keuze ga nadenken, neem ik
daarna meestal de verkeerde beslis
sing.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik onder narcose moest gaan bij
een spannende operatie. Dat vond ik

toen wel heel eng. Je weet niet zeker
of het allemaal goed gaat komen.
Ben je bijgelovig?
Ik heb niet echt een bijgeloof.
Maar met een toets gebruik ik wel
altijd dezelfde pen, omdat denk ik dat
de toets dan beter gaat.
Welke emoticon gebruik je
het meest?
De emoticon met de twee roze hartjes.
Deze gebruik ik vooral op sociale
media en om naar m’n vriendinnen te
sturen, en ik vind het wel een leuke
emoticon.
Als je een dier was,
wat zou je dan zijn?
Ik denk dat ik dan een vogel zou zijn.
Het lijkt me geweldig om te kunnen
vliegen en de wereld grotendeels van
boven te zien.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik zou het fijn vinden als mensen me
gewoon als vrolijk en spontaan zien.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou niet specifiek een keuze kun
nen maken met welke artiest ik
zou willen ruilen, omdat een artiest
zijn mij sowieso wel heel leuk lijkt.
Maar ik denk dat ik als ik écht moet
kiezen, dan toch voor Miss Montreal
zou gaan. Omdat ik weleens met haar
heb gesproken en ze heel aardig en
spontaan is. Het lijkt me heel leuk om
goed te kunnen zingen en om coach
te mogen zijn bij The Voice of Holland.
En natuurlijk om concerten te geven.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik erg leuk vond,
was De afscheidsbrief van Bobje
Goudsmit. Dit komt omdat het een
heel zielig verhaal was, maar ik leefde
me echt helemaal in het verhaal in.
Normaal gesproken ben ik niet zo’n
lezer, maar dit boek wilde ik het liefst
in een keer uitlezen, zo spannend
vond ik het.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn? Waarom?
Ik denk dan ik dan toch zou kiezen
voor twee keer zo slim zijn, want dan
hoef je niet zo lang te leren voor een
toets op school en heb je veel meer
vrije tijd om leuke dingen te doen.

Geef iemand op
Ken jij (of ben jij) iemand uit
Venray, die tussen de 12 en 18 jaar
oud is en die het leuk lijkt om in de
15 vragen te komen staan? Geef
diegene (of jezelf!) dan op via
redactie@hallo-venray.nl

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

www.poetszorg.nl
Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

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

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047

Tel. 06 14 82 72 00

Keep on
going
Steeds vaker zie je #metoo.
Hierbij gaat het dan over
vrouwen en mannen die een
vorm van seksuele intimidatie,
misbruik of zelfs verkrachting
hebben meegemaakt en onder
deze hashtag hun verhaal
vertellen. Ze durven er eindelijk voor uit te komen.
Het is zo ontzettend goed
dat mensen minder bang zijn
om uit te komen voor wat hen is
aangedaan, want het is
verschrikkelijk. Zelf kan ik het
me niet voorstellen hoe het
moet zijn om dit mee te maken.
Maar om eerlijk te zijn vind ik
het ook niet zo erg dat ik dit niet
kan.
De geluiden komen veelal
uit de wereld van de beroemde
theaterstukken en de grote
films. Vechten voor een rol is
soms hard, en als je beloofd
wordt dat je de rol krijgt als je
even je kleding uittrekt: waar ga
je dan voor kiezen?
Door al deze verhalen
kunnen mensen zich realiseren
dat ze niet de enige zijn.
Maar ook dat het nooit meer
hoeft te gebeuren. Laat je niet
manipuleren door je baas of die
ene leuke persoon. Zeg nee en
ga niet over je grenzen heen.
Probeer sterk te blijven, hoe
lastig het soms ook is. En dat is
het, maar seks moet ook niet
uitsterven. Door deze verhalen
worden mensen bang. Heb ik
iemand verkracht? Maar pas
daarmee op! De meeste keren
gaat het wél gewoon goed.
Dus ga lekker doen waar je
zin in hebt, zeg nee als het moet
en sta je mannetje. We kunnen
het!
Anne
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Lezing over kruisen en
kapellen
Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. organiseert op maandag 11 december de lezing Kruisen en
kapellen, vertrouwde monumentjes van devotie. De lezing wordt gegeven door Koos Swinkels en begint om
19.30 uur in het Odeon in Venray.

Online archief

RooyNet plaatst
25.000e foto
De Venrayse website RooyNet bereikte op woensdag 22 november
een mijlpaal: de 250.000e historische foto werd deze dag namelijk online
gezet. Ook plaatste Werkgroep Historie Leunen deze dag haar
drieduizendste foto op de website.

De 250.000e foto op RooyNet,
een boerderij uit het vroegere Veltum

Kapel Antonius Hiept in Venray
“Gedenk o mens, hetgeen gij hier
ziet, is Christus’ beeld maar Christus
niet. Daarom aanbid geen hout noch
steen, maar uwen Heer en God
alleen.” Deze spreuk is in verschillende
varianten te lezen bij vier wegkruisen
in Venray. Het roept de voorbijganger
op de toewijding tot God te kiezen
in plaats van het materiële na te
jagen. Het volksgeloof heeft echter
altijd de behoefte gevoeld het geloof
ook in hout en steen uit te druk
ken. Onder andere de veldkruisen en
wegkapellen zijn ervan de uitingen en
onderwerp van de lezing.
“Veldkruisen en wegkapellen horen
bij Limburg. In het ene gebied zijn er
meer dan in andere, soms zie je vooral
gietijzeren kruisen en dan weer kapel
letjes. Dat is in Venray niet anders”,

stelt de Geschied- en Oudheidkundige
Kring. Koos Swinkels neemt de aanwe
zige luisteraars mee in de wereld van
het klein religieus erfgoed. Stichting
Kruisen en Kapellen startte 36 jaar gele
den in de gemeente Venray en Swinkels
is sinds de oprichting voorzitter.
In de loop van die tijd heeft de
stichting veel kennis opgedaan over de
achtergronden en over het herstel van
de kruisen en kapelletjes langs de weg.
Van de in totaal ruim zeventig monu
mentjes zijn de achtergronden bekend
en van een groot aantal ervan is veel te
vertellen.
Na een algemene inleiding,
waarbij een korte blik wordt gericht
op Limburg, gaat de aandacht naar
Venray en de kerkdorpen. Onder andere
de vijftien vroegste vermeldingen of

heiligenbeelden uit de periode voor
het jaar 1600, en de nieuwe objecten
waar het Rijke Roomse Leven voor
zorgden komen aan bod. Er wordt
uitgelegd wat een hagelkruis is en
waarom op bepaalde plekken een kruis
is opgericht. Was het pure devotie,
of was dankbaarheid de grondslag?
Spookte het op die plek? Wat hoorde de
voorbijganger zich te herinneren?
In Noord-Limburg kom je opval
lend veel kapelletjes tegen, die
toegewijd zijn aan de oude boeren
patronen Antoniusabt en Sint-Anna.
Daarmee onderscheidt de streek zich
van de rest van Limburg. Deze heiligen
en de devotie tot hen komen aan de
orde, maar ook patrones van Venray
Sint-Oda en andere heiligen uit de
‘helligenhuuskes’.

Tabletcafé in bibliotheek
Voor wie alles wil weten over de nieuwste apps of handige functies op tablet, smartphone of e-reader,
organiseert BiblioNu Venray op maandag 4 december een tabletcafé. De bijeenkomst is in de bibliotheek en duurt
van 14.30 tot 16.30 uur.
Vrijwilligers van Seniorweb en
leerlingen van het Raaylandcollege
geven uitleg, maar deelnemers kunnen
ook elkaar helpen. Het tablet café is

geen cursus of workshop, maar een
samenzijn van gebruikers. Deelnemers
moeten ervoor zorgen dat hun apparaat
is opgeladen en dat ze hun wachtwoor

den en gebruikersnaam meenemen.
Dat is handig voor het installeren van
nieuwe apps. Deelname aan het tablet
café is gratis.

Alzheimer Café
met luisterliedjes
Het Alzheimer Café Venray houdt op maandag 11 december een thema-avond. Dit keer verzorgt Henk Deters uit
Ysselsteyn een voorstelling. De avond begint om 19.30 uur.
Het Alzheimercafé is een maandeli
jkse informele bijeenkomst waar
mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstellend
en elkaar in een ongedwongen sfeer
kunnen ontmoeten om ervaringen uit te

wisselen en te leren over dementie en
aanverwante thema’s. De voorstelling
met theaterman Henk Amuseert duurt
tot ongeveer 21.30 uur. Henk Deters
schrijft zijn eigen luisterliedjes, vaak in
Venray’s dialect. Het Alzheimer Café

Venray vindt plaats in De Kemphaan in
Venray. Toegang is gratis.
Neem voor meer informatie contact
op met de avondcoördinator Alzheimer
Café regio Venray, Joke Halmans op
06 53 73 05 15.

De website RooyNet is van
Historisch Platform Venray (HPV),
BiblioNu Venray (de openbare bibli
otheek Venray), Venrays Museum en
Gemeentearchief Venray. Het is een
website voor alle organisaties van het
HPV en enkele historische archieven.
Door een groep van HPV-vrijwilligers
zijn in de afgelopen jaren duizenden
foto’s gedigitaliseerd. HPV-vrijwilliger
Hans Volleberg restaureert de foto’s
indien nodig en daarna worden
ze meestal door HPV-vrijwilliger
Nellie Roos geplaatst op de website.
De 250.000e foto is een boerderij
uit het vroegere Veltum en is door
RooyNet-deelnemer LGOG kring
Venray e.o. te bezichtigen.

Honderdduizend
bestanden
Op diezelfde woensdag
22 november was er nog een bijzon
dere gebeurtenis: Werkgroep Historie

Leunen plaatste de drieduizendste
foto op RooyNet. Deze werkgroep
heeft door de jaren heen heel veel
foto’s en documenten gedigitaliseerd.
Hun digitale archief bestaat inmiddels
uit bijna honderdduizend bestanden,
samen goed voor 323 gigabyte.
Ook zijn alle edities van Lvh Courant,
voorheen De Ruuper, het dorpsblad
van Leunen, Veulen en Heide, gedig
italiseerd en zijn de bidprentjes op
RooyNet te doorzoeken. Werkgroep
Historie Leunen heeft onlangs ook via
het HPV het carnavalsarchief van Rick
Cremers uit Leunen gedigitaliseerd en
in haar archief opgenomen. De foto’s
van alle prinsen zijn nu beschreven
en op RooyNet geplaatst. De drie
duizendste foto betreft die van prins
Lei Jacobs. De Leunense werkgroep
maakte van de gelegenheid van hun
drieduizendste RooyNet-foto gebruik
om de inzet van de HPV-vrijwilligers
te belonen door Nellie Roos en Hans
Volleberg een bloemetje te geven.

Kreaclub Uit de Knutseldoos

Kerstlichtjes
wandeling Vredepeel
In Vredepeel wordt op zondag 17 december een kerstlichtjeswandeling
georganiseerd. Tussen 17.30 en 18.30 kunnen wandelaars van het
kerkplein starten met de tocht van ongeveer 1 uur.
De organisatie van de kerstlichtjes
wandeling is in handen van Kreaclub
Uit de Knutseldoos, ondersteuning
van Stichting Dorpsraad Vredepeel.
Eerst wordt een bezoek gebracht
aan de kerk van Vredepeel. Iedere
deelnemer kan hier een kerstwens
achterlaten, een kijkje nemen in de
kerststal en luisteren naar de kerst
klanken van het kerkorgel. Vervolgens
start de tocht over met kaarsjes
verlichte bospaden. Onderweg kunnen
wandelaars luisteren naar kerstlie
deren, wordt hen de weg gewezen
door de herders, ontmoeten ze de drie

wijzen en brengen ze een bezoek aan
Maria, Jozef en kindje Jezus in de stal.
De kaarsjes leiden daarna weer terug
naar het kerkplein. In gemeenschaps
huis De Kleine Loef is er voor iedere
deelnemer chocolademelk, koffie, thee
of glühwein met een wafel.

Chocolademelk
en glühwein
Voor meer informatie, kijk op:
www.vredepeel.dorpenvenray.nl of
www.facebook.com/
kreaclubuitdeknutseldoos
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Contactmiddagen omarmd door
Oranjebuurt
De contactmiddagen in de Oranjebuurt in Venray werden twee jaar geleden opgestart. Inmiddels is de wekelijkse middag voor veel ouderen in de wijk vaste prik. “Mijn kinderen mogen niet komen op vrijdagmiddag hoor,
dan moet ik hierheen.”

zet, waar diverse werkgroepen onder
vallen, vertelt vrijwilliger George van
Daal. “Na haar vragen is een aantal
mensen opgestaan en zijn we gewoon
begonnen. Sindsdien is het alleen maar
uitgebouwd.” De vaste groep van zo’n
twintig aanwezigen komt bijna elke
week. Dat aantal is de afgelopen jaren
gegroeid. “Maar we kunnen er altijd
mensen bij gebruiken”, vindt vrijwillig
ster Bernadette Hellegers. “Voor som
mige mensen is het een grote stap
om de eerste keer te komen, maar
dat hoeft helemaal niet.” De organisa
tie hoopt dat nog meer mensen zich
aansluiten en dat het nog meer een
inloopmiddag wordt, waarbij ontmoe
ting centraal staat.

Lekker smikkelen

Elke vrijdag tussen 14.00 en
17.00 uur komen zo’n twintig mensen
uit de Oranjebuurt naar het EVAgebouw in de Venrayse wijk voor een
gezellige middag. Een half uur daarvoor
stapt een groep vrijwilligers het zaaltje
al binnen om alles klaar te zetten voor

die middag. Op het programma staan
afwisselend activiteiten als kienen,
kaarten of een gezamenlijke maaltijd.

‘Start maar wat op’
De inmiddels 89-jarige mevrouw
Martens vroeg zich ruim twee jaar gele

den tijdens een bijeenkomst hardop af
of er niks voor ouderen te doen was
in de wijk. “Ik vroeg aan de gemeente
of we geen ruimte konden krijgen.
Die zei ‘Start maar wat op’, maar ik
dacht, ‘Dat kan ik niet’.” Rond die tijd
werd het Oranjebuurtproject opge

Een vaste groep vrijwilligers houdt
zich bezig met de organisatie van de
contactmiddagen. Sommigen van hen
zijn actief op de middag zelf, anderen
helpen op de achtergrond. “Eens in de
zes weken ongeveer koken we voor de
mensen uit de wijk. We bereiden met
een paar man een menu en doen de
avond van tevoren thuis de voorbe
reidingen. Bij zo’n maaltijd komen
er vaak meer dan dertig mensen”,
vertelt Bernadette. “Het is zo leuk om
te zien als iedereen hier dan lekker
zit te smikkelen.” Met kerst organise
ren ze een viergangendiner in plaats

van een driegangendiner. “Als je de
vrijwilligers niet hebt, dan had je dit
ook niet voor elkaar gekregen”, stelt
Bernadette. Ook mevrouw Martens is
blij met de hulp van de vrijwilligers.
Ze lacht: “Het zijn schatten van meiden.
Ook mannen hoor.”

’Ik kan EVA niet
missen”
96-jarige mevrouw Geurts is een
van de oudste bezoekers van de con
tactmiddagen in het EVA-gebouw en
komt er al vanaf het begin. “Ik kan EVA
niet missen”, vertelt ze. “Mijn kinderen
mogen niet komen op vrijdagmiddag
hoor, dan moet ik hierheen”, lacht ze.
Mevrouw Geurts hoorde tijdens een
bijeenkomst in de Oranjebuurt dat
de contactmiddagen gingen starten.
“Maar hoe kom ik daar?” vroeg ze
buurtbewoner Jac Michels. “Dan kom
ik je toch ophalen”, antwoordde die.
Zo komen veel ouderen toch elke week
naar het gebouw, gebracht en gehaald
door vrijwilligers, buurtbewoners en
familieleden. “Het is echt heel gezellig,
zo onder elkaar”, vindt mevrouw Geurts.
De contactmiddagen zijn voor alle
inwoners van de Oranjebuurt. Neem
voor meer informatie contact op met
Franka van de Leur op 06 51 31 87 38
of met Bernadette Hellegers via
0478 58 27 46 of 06 10 22 94 40.

Grootorde
voor Denny Wismans
Carnavalsvereniging De Schânseknuppels uit Castenray nam zaterdag 25 november, tijdens haar prinsenbal,
afscheid van Denny Wismans. Voor zijn verdiensten werd hij onderscheiden met de ‘Grootorde van de Vorstenraad’.

Oud-bondsvoorzitter Stijnen bedankt
jubilarissen Van der Heijden, Cuijpers en Wijnhoven

Jubilarissen bij
Gevleugelde Vrienden
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum eo heeft onlangs
vier jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij werden bedankt door oud-bondsvoorzitter de heer Stijnen.
De heer Wijnhoven uit Wanssum is
50 jaar lid van de verenging, waarvan
hij ruim 45 jaar de rol van voorzitter
vervulde. Ook zorgt hij er voor dat de
leden van de Wanssumse vogelvereni
ging zoveel mogelijk meespelen op
wedstijden.

In het zonnetje gezet
De heer Van der Heijden uit
Wanssum is ook 50 jaar lid van de ver
eniging. Hij is al enkele jaren bestuurs

lid en verzorgt al jaren het vervoer naar
de wedstijden.
De heer Cuijpers uit Vierlingsbeek
werd in het zonnetje gezet omdat
hij 40 jaar lid is. Ook hij is al jaren
bestuurslid. Verder verzorgt hij al jaren
de groene aankleding van de jaarlijkse
tentoonstelling.
De heer Spee uit Wanssum is
12,5 jaar lid. Ook op hem kan de ver
eniging altijd een beroep doen als er
werkzaamheden zijn.

Denny werd zaterdag letterlijk op handen gedragen door de raadsleden
Wismans was sinds seizoen 19981999 actief bij de vereniging. Dat jaar
trad hij toe tot de raad van elf. Een jaar
later kwam hij in het bestuur van de
carnavalsvereniging, eerst als notulist en
vanaf 2008 als secretaris. “Beide taken
heeft hij altijd met volle overgave ver
vuld. Denny is dan ook een carnavalsvier

der in hart en nieren en dit was er dan
ook vanuit thuis met de paplepel ingego
ten”, aldus de carnavalsvereniging.
“Hij staat altijd klaar als er iets
gedaan moet worden en Denny wordt
ook wel de Wikipedia van de vereniging
genoemd, aangezien hij zoveel van
het reilen en zeilen en de geschiede

nis van de Schânseknuppels weet.”
Voor al deze verdiensten werd Denny
Wismans zaterdag onderscheiden met
de ‘Grootorde van de Vorstenraad’, door
de vorstenraad van de carnavalsvereni
ging. De Schânseknuppels heeft Denny
onderscheiden als ‘Iëere Sikkertaris’ van
de vereniging.
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Oranje Wit wint
met ruime cijfers
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit uit Leunen, Veulen en Heide speelde
zondag 26 november in Hapert tegen VVO. Zij hadden net als Oranje Wit
de eerste twee wedstrijden gewonnen in de zaalcompetitie. Oranje Wit
scoorde een ruime overwinning.
Beide ploegen gingen fana
tiek van start. VVO opende de score
en kwam op een 2-1 voorsprong.
Hierna was Oranje Wit aan de beurt.
Zij scoorde vijf keer achter elkaar,
waardoor met een 2-6 voorsprong de
rust in werd gegaan.
Na rust scoorde VVO weer als
eerste, maar Oranje Wit hield de regie
in handen. VVO kon het snelle spel
niet volhouden en Oranje Wit kon
zes maal achter elkaar scoren (3-12).
Hierna maakte VVO haar vierde en
laatste doelpunt van de wedstrijd.
In de laatste paar minuten scoorde

Poels genomineerd voor
Provinciale Sportprijs
Wout Poels uit Blitterswijck is genomineerd voor de Provinciale Sportprijs Limburg 2017. Dat maakte de vakjury
op zondag 26 november bekend. Hij strijdt met wielrenner Tom Dumoulin en autocoureur Max Verstappen in de
categorie Sportman van het Jaar.

Oranje Wit nog twee keer, wat resul
teerde in een welverdiende overwin
ning met een eindstand van 4-14.
Vier doelpunten kwamen van Aniek
Drabbels. Janne Gellings, Nathalie
Loenen, Steffie van Rooij en Maureen
Drabbels scoorden twee keer.
Jessica Klaassens en Dionne Drabbels
lieten beide één punt aantekenen.
Oranje Wit is nu koploper in de
overgangsklasse en speelt zondag
om 14.15 uur tegen DSV uit het
Brabantse Diessen. De wedstrijd
vindt plaats in sporthal De Wetteling
in Venray.

SVOC’01 herpakt zich
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelde op zondag
26 november tegen Flamingo’s. Geen onbekende, aangezien er in de
veldcompetitie al een kleine overwinning werd behaald tegen de club uit
Lieshout. Deze keer won SVOC’01 met ruimere voorsprong, namelijk met
17-12.
Dat er dit keer veel meer
gescoord zou worden, werd al direct
in de beginfase duidelijk: SVOC’01
schoot letterlijk uit de startblokken en
stond na slechts 1,5 minuut spelen al
op een 2-0-voorsprong. De felle en
trefzekere thuisploeg wist vervolgens
door middel van gevarieerd aanvals
spel, goede combinaties te creëren
én af te ronden. Hiermee werd na
amper 15 minuten spelen al een
ruime voorsprong van 8-1 bereikt.
Na een time-out aan de kant van de
tegenstander, kwam de uitploeg wat
beter in haar spel, wat resulteerde in
twee doelpunten aan de kant van de
Flamingo’s. In plaats van door te druk
ken, verzaakte SVOC’01 de score nog
verder uit te breiden. Hiermee werd
de Flamingo’s nog de gelegenheid
geboden om er nog een echte wed
strijd van te maken. Na een 8-1-ach
terstand wist het team nog terug te
komen tot een ruststand van 10-5.
Na rust was SVOC’01 wederom
heer en meester in de prille
beginfase. Binnen 1 minuut werd

tweemaal gescoord, waardoor het
verschil weer opgelopen was tot zes
doelpunten. Tot 20 minuten voor het
eind van de wedstrijd stond er nog
steeds een voorsprong van 14-8 op
het scorebord, waarna de thuis
ploeg het heft even uit handen gaf.
Flamingo’s profiteerde van het dipje
aan de zijde van Oirlo-Castenray
en wist de tot nu toe eenzijdige
wedstrijd toch nog een wending te
geven. Voor het eerst in de wed
strijd werd de voorsprong namelijk
tot een verschil van drie geklei
neerd, 14-11. Twee afstandsschoten
gooiden echter weer roet in de
plannen van de uitploeg, waardoor
de overwinning nooit echt in gevaar
kwam. Beide teams wisten tot slot
nog éénmaal te scoren, waarmee
een eindstand van 17-12 bereikt
werd. Door deze thuisoverwinning
is de aansluiting met de bovenste
lagen van de overgangsklasse weer
gerealiseerd. Volgende week staat
laagvlieger Celeritas op het pro
gramma van SVOC’01.

12,5 JAAR

zondag 10 december 2017
van 10.00 tot 16.00 uur

met een hapje, een drankje en diverse aanbiedingen
Kom ook een kijkje nemen in onze winkel

www.ostrik.nl

De beste sporters van het jaar
worden door Provincie Limburg onder
scheiden met de Go for Gold Sportprijs
Limburg. Zondag maakte de vakjury in
diverse categorieën drie genomineer
den bekend. Wielrenner Wout Poels
uit Blitterswijck is genomineerd in de
categorie ‘sportman van het jaar’, samen
met autocoureur Max Verstappen en
wielrenner Tom Dumoulin. De nomina
tie is geen verrassing voor de fanclub
van de Blitterswijckse wielrenner, geeft
secretaris van de vereniging, René Poels
aan. “Ondanks het feit dat hij langdu
rig was uitgeschakeld vanwege een
knieblessure heeft Wout zich op grootste
wijze laten zien tijdens de Ronde van
Polen en de ronde van Spanje, de Vuelta.

Wout hoort bij de wereldtop. Net als Tom
Dumoulin en Max Verstappen.”

‘Eerlijk is eerlijk, er is
maar één winnaar’
De fanclub schat de kansen van
Dumoulin echter hoger in. “Eerlijk is
eerlijk. Tom Dumoulin is de eerste
Nederlander die de Giro heeft gewon
nen. Dat is een enorme prestatie. En hij
werd wereldkampioen tijdrijden. Er is
maar één winnaar: Tom Dumoulin.
Als Wout zijn conditie en niveau kan
vasthouden, zal hij de fans de komende
jaren nog fantastische prestaties
laten zien. En dan volgt automatisch
Sportman van het Jaar, in Limburg en

wie weet in Nederland.” De fanclub
maakt haar leden via hun website
attent op de nominatie en hoe er kan
worden gestemd. “De fans zullen dat
ongetwijfeld gaan doen. De fanclub
van Wout Poels telt 350 betalende
leden. Een van de grootste fanclubs bij
wielrenners in ons land.” Op maandag
avond 18 december worden de prijzen
uitgereikt in het Parkstad Limburg
Theater in Kerkrade. De Provinciale
Sportprijs Limburg is een gezamen
lijk initiatief van provincie Limburg,
gemeente Kerkrade, Huis voor de
Sport Limburg, Topsport Limburg, L1 en
De Limburger. Stemmen kan tot en met
zaterdag 9 december via
wwwsportprijslimburg.nl (Foto: archief)

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

ONK aangepast judo in Venray
Judobond Nederland, Special Needs Judo Foundation en Sportinstituut Verhagen uit Venray organiseerden in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 november het open Nederlands kampioenschap
aangepast judo. In sporthal De Wetteling streden judoka’s in verschillende gewichtsklasses met elkaar.
De Venrayse Ifean Oguejifor werd tweede in de klasse heren -81 kilogram. Venraynaren Jasper Holtackers
en Jurgen van der Heijden werden beide derde in hun eigen klasses, respectievelijk heren -90 kilogram
en heren +100 kilogram. Sportinstituut Verhagen organiseerde ook een internationaal Shenshu-toernooi.
Gedeputeerde Ger Koopmans van provincie Limburg en wethouder Anne Thielen waren ook aanwezig.
De laatste opende het Shenshu-toernooi. Op zondag werd het ONK A-judo Kata gehouden.
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Wedstrijdweekend voor
ATV Venray
Atletiekvereniging ATV Venray organiseert in het weekend van 27 en 28 januari twee hardloopwedstrijden.
Op zaterdag 27 januari staat de Peel en Maas TV scholierenloop voor basisscholen op het programma.
Zondag 28 januari is het tijd voor de Vlakwatercross.

De leerlingen van basisscholen
uit de hele regio strijden op zaterdag
27 januari in de scholierenloop voor de
verschillende titels. Bij de speciale loop
worden veel nevenactiviteiten georga
niseerd. Ook zijn estafettes voor teams
bestaande uit jongens (maximaal
twee) en meisjes per leeftijdsgroep
opgenomen. De wedstrijden starten om
11.30 uur. Er is ook een loop voor men
sen met een verstandelijke beperking.
Deze start om 13.05 uur. ATV Venray
houdt twee trainingen voor schooljeugd

op zaterdagen 13 en 20 januari, om
10.00 uur bij De Perdstal in Venray.
Deelname aan de trainingen is gratis.
Op zondag 28 januari staat de
Vlakwatercross op het programma, die
deel uitmaakt van het Limbra-CrossCircuit. Hieraan doen negen Limburgse
en Brabantse verenigingen mee.
Wedstrijdatleten en recreanten lopen
de crosses gezamenlijk. Ook degenen
die geen lid zijn van een atletiekvereni
ging mogen meedoen. De RHM-lange
cross over 8.040 meter start op zondag

29 januari om 10.30 uur. Om 11.30 uur
start de WIVO- korte cross, van 4.020
meter. Er worden afzonderlijke klas
seringen opgemaakt voor de diverse
leeftijdscategorieën en voor mannen
en vrouwen, jongens en meisjes.
Om 12.25 uur starten de JumboWinters-jeugdlopen. Ook jongens en
meisjes die geen lid zijn van een atle
tiekvereniging mogen meelopen.
Kijk voor meer informatie op
www.atvvenray.nl of mail naar
info@atvvenray.nl

Clubtoernooi BC Venray
Door: Anouk Lenssen, Badmintonclub Venray
Het jaarlijkse badminton Bufkes familie- en vriendentoernooi van BC Venray werd gehouden op zondag
26 november. Winnaars waren Theo Kusters en Maud Koppers in de eerste poule en Felix en Lotte Peeters in de tweede.
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Sterk spel volley
dames niet beloond
Door: Marleen Oudenhoven, volleybalvereniging ActiveRooy
De dames van het eerste team van ActiveRooy uit Venray reisden op
zaterdag 25 november af naar Helmond om daar de strijd aan te gaan
met VC Polaris dames 1. Ze verloren de wedstrijd na een paar lange sets
met 3-1.
Door wat vertraging van de
voorafgaande wedstrijden hadden de
dames genoeg tijd om de wedstrijd
door te spreken. Coach Hans was ook
aanwezig en had geanalyseerd dat de
Venrayse dames dit seizoen nog niet
één keer de eerste set binnen wisten
te halen. Hier wilden ze verandering
in gaan brengen. Fel en strijdlustig
begonnen de dames van ActiveRooy
aan de eerste set. De rol van afwezige
libero Kiki Smits werd goed ingevuld
door Els Teeuwen. De passes waren
goed, waardoor spelverdeelster Lieke
Vervoort de ballen mooi op kon zetten.
Dit resulteerde in goed samenspel.
Alles wat Anne Janssen aanraakte,
veranderde in goud en hier had de
tegenstander geen antwoord op.
De eerste set werd dan ook binnenge
haald met 14-25.
Met een euforisch gevoel begon
nen de Venrayse dames aan de
tweede set. Al gauw kregen ze in de
gaten dat de dames van Polaris tussen
de sets in een flinke peptalk hadden
gehad. De Helmondse dames kwamen
sterk terug en het werd een span

nende nek-aan-nekrace. Aan beide
kanten werd er hard gevochten voor
de ballen. Deze inspanningen waren
net niet genoeg en de lange en
vermoeiende set eindigde op 35-33.
In de derde set kwam aanvalster
Daphne Hoebink aan de kant van
Polaris goed in het spel en maakte
veel directe punten. Hierdoor kwamen
de dames van ActiveRooy op een
achterstand. Gaandeweg de set werd
de achterstand ingehaald maar dit was
niet genoeg. De set werd door Polaris
binnengehaald met 27-25.
Het fanatisme dat er in de derde
set nog wel was, was in de vierde set
verder te zoeken. Polaris werd alleen
maar sterker en bleef punten maken.
De zaal stroomde vol met aanhangers
van de Helmondse ploeg. Met veel
bravoure waren de dames van Polaris
de uitploeg te slim af, 25-17.
Ondanks het sterke spel van de
dames uit Venray eindigde deze wed
strijd in 3-1. ActiveRooy dames 1 staat
nu achtste op de ranglijst en speelt
zaterdag 2 december om 18.30 uur
tegen VC Landgraaf dames 1.

Trainer SV Oostrum
blijft
Voetbalvereniging SV Oostrum en trainer Ron Spruit hebben onlangs
een contractverlenging voor het seizoen 2018/2019 afgesproken.
Voor de 38-jarige Venrayse trainer wordt het zijn derde seizoen in bij de
vierdeklasser.
De club laat weten dat zowel
Oostrum als trainer Spruit uitermate
tevreden zijn over de huidige samen
werking. Deze resulteerde recent nog

in de eerste periodetitel in de vierde
klasse E. Volgens beiden is dit een
prima basis om langer met elkaar
door te gaan.

Venrayse
badmintonners op LK
Door: Maud Peeters, Badmintonclub Venray
Vier spelers van BC Venray 1 deden het weekend van zaterdag 25 en
zondag 26 november mee aan de Limburgse Kampioenschappen
Badminton in Weert.

De opzet van het toernooitje is om
de clubleden in de gelegenheid te stellen
om familie, vrienden en kennissen kennis
te laten maken met de badmintonsport.
Dit jaar was zaal De Wetteling goed
gevuld met deelnemers tussen de 11

en 65+ jaar. Gezien de diverse leeftijden
en speelniveaus werd er in twee poules
gespeeld. In Poule A werden Theo Kusters
en Maud Koppers eerste, gevolgd door
Lise Peeters en Lotte Thijssen. Nynke
Verstappen en Anne Banens eindigden

op de derde plek. In poule B waren het
Felix en Lotte Peeters die er met de
winst vandoor gingen. Tweede werden
Martin en Robin Meanders. De gedeelde
derde plaats was voor Kim en Marjan
Demarteau en Koen en Anouk Lenssen.

Rick Verkoelen deed mee in de
enkelcategorie 6 veren en speelde
samen met Marzena Kawa in
gemengd dubbel categorie 6 veren.
Dries Caris speelde in herenenkelcate
gorie 4 veren, in herendubbelcatego
rie 4 met Guido van Wijlick en samen
met Maud Peeters in gemengddubbel
categorie 6 veren. Maud en Marzena
speelden samen de damesdubbelca
tegorie 6 veren. Voor Rick en Marzena
was het gemengddubbelavontuur
al snel ten einde, omdat er in een
afvalsysteem werd gespeeld. Dries en
Maud deden het iets beter, maar in
de derde wedstrijd moest het tempo
omhoog en dat kwam niet helemaal
goed uit de verf. De heren kregen het
in hun volgende wedstrijden allemaal

behoorlijk lastig, waardoor voor hen
het toernooi op zaterdag al eindigde.
Bij de dames ging het voortvarender.
Ervaren als zij zijn, hadden ze het
enkel echt lastig tegen oude beken
den die zij in de competitie ook gere
geld tegen komen. Ze waren de twee
oudste dames van het toernooi, want
het niet altijd gemakkelijk maakt om
tegen de jonge generatie te spelen.
Dit jaar is het gelukt om als derde
geplaatste in de halve finale eerst het
koppel Sandra Heijckers-van Melick
en Patti Tabak te kloppen en daarna
in de finale ook te winnen van Nikki
Pobezin en Leonie Rovers. Met deze
winst werden Maud en Marzena
Limburgs kampioen op het onderdeel
damesdubbel.
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Internationale groep Ursulinen bezoekt
gemeentehuis
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

in Venray. Ook namen ze een kijkje
op het historisch kerkhof achter het
gemeentehuis, waar de overleden
zusters tussen 1840 en 1970 werden
begraven.

Oud-leerlinge maakt
glas-in-loodramen

Het provinciaal bestuur zit nu nog
in het klooster aan de Merseloseweg
in Venray en provinciale overste van
Nederland zuster Angélique staat tot
1 januari aan het roer. Daarna neemt
een Poolse zuster het van haar over en
vallen de Venrayse Ursulinen onder het
Poolse provinciaal bestuur. “We missen

de bestuurlijke kracht en leden om de
afdeling helemaal zelfstandig te blijven
draaien”, aldus zuster Angélique.
“Maar wij leven hier rustig verder,
hopelijk in gezondheid.”
De Ursulinen bekrachtigen de
samenwerking door hun internationale
zusters uit te nodigen voor een paar

dagen ‘terug in de tijd’. De zusters
kwamen woensdag 22 november aan
in Venray en hadden tot en met zondag
een programma. Zij bezochten onder
andere religieuze trekpleisters in Steyl,
Eijsden, Maastricht en Grubbenvorst.
Op vrijdag bezochten ze het gemeente
huis, hun voormalig klooster Jerusalem,

De gasten werden welkom geheten
door locoburgemeester Jan Loonen.
Paul van Meegeren, archivaris van
gemeente Venray, sprak hen toe over
de rol van het klooster Jerusalem in de
geschiedenis van Venray. Daarna kre
gen ze een rondleiding langs diverse
plekken binnen en buiten het gemeen
tehuis, die herinneren aan het voorma
lig klooster-pensionaat Jerusalem.
Tijdens de rondleiding maakten de
zusters vele foto’s van de oude kloos
terelementen die nog in en om het
gemeentehuis te zien zijn. Maar ook
nieuwe elementen, zoals de namen
van zusters die verwerkt zijn in glazen
wanden, konden op veel bewondering
rekenen van de Ursulinen.
De geschiedenis van de zusterorde
gaat in Venray in ieder geval terug tot
1838. In dat jaar vestigde een aantal
zusters in klooster Jerusalem een pensi
onaat voor meisjes en in 1915 openden
ze het eerste katholieke gymnasium voor
meisjes in Nederland. In het St. Odapark
kwam een theehuis, een veilige omge
ving voor de meisjes om te verpozen.

In de Tweede Wereldoorlog werd
het klooster grotendeels verwoest.
Veel zusters overleefden het bombar
dement, maar een tuinman niet. Hij ligt
als één van de weinige mannen op
de begraafplaats. De meeste zusters
evacueerden naar Eijsden. Een paar van
hen moest de ruïnes beschermen, die
nog in de frontline lag. Na de oorlog
kwamen de zusters terug en her
bouwden het klooster. Ze gaven onder
andere opdracht aan voormalig kost
schoolleerlinge Mies van Oppenraaij om
de glas-in-loodramen van de kapel te
vervangen.

‘The spirit of
Jerusalem is still
around us’
In de jaren 60 kwamen er steeds
minder zusters en verloor de kost
school haar populariteit. In 1973 kocht
gemeente Venray onder leiding van
burgemeester Schols het gebouw. Het
werd gerenoveerd tot gemeentehuis,
waarbij speciale aandacht uitging
naar het in ere houden van bijzondere
kloosterelementen. Locoburgemeester
Loonen gaf vrijdag trots aan te kunnen
stellen dat de gemeente een goede
huisbewaker is geweest, door de
geschiedenis van het gebouw in eer te
houden. “The spirit of Jerusalem is still
around us.”

Kerstoptreden
‘Net efkes anders’
Wij zijn op zoek naar versterking

Onder de naam ‘Net efkes anders’ presenteren Wim Kunen uit Geijsteren en Frans van de Pas uit Ysselsteyn in
december twee voorstellingen. Op zondag 17 december staan zij in De Clockert in Venray.
Wim Kunen speelde afgelopen
zomer als Geutefiks op op festival Schijt
aan de Grens. Ook Frans van de Pas
trad daar op onder de noemer Passie
voor Verhalen. Tijdens de reünie van
het evenement kregen ze samen het
idee om een voorstelling te creëren
rond kerst en nieuwjaar. “Het belooft
een sfeervolle voorstelling te worden,
waarbij nostalgische verhalen, anek
dotes en liedjes de revue passeren”,

stelt het gelegenheidsduo. Wim bespeelt
hierbij verschillende muziekinstrumenten
die toehoorders mee terugnemen in de
tijd. Zo gebruikt hij onder andere een
wasbord, de ‘schroebel’, de foekepot
en diverse blaasinstrumenten zoals
de mondharmonica en de doedelzak.
Frans put uit zijn repertoire van verhalen:
sommige verhalen zijn streekgebonden
en gebaseerd op historische feiten, ter
wijl andere verhalen met een fantasierijk

sausje overgoten zijn. De liedjes en ver
halen, veelal van eigen hand worden
voornamelijk in het dialect ten gehore
gebracht. Op zondag 10 december tre
den zij op in ontmoetingspunt ’t Helder
in Overloon en op zondag 17 december
in De Clockert in Venray. De voor
stellingen beginnen om 15.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op
via wimkunen@geutefiks.nl of
frans@passievoorverhalen.nl

Golden Oldies X Mas Party in
De Witte Hoeve
In partycentrum De Witte Hoeve in Venray vindt op zondagmiddag 17 december de Golden Oldies X Mas Party
plaats met de bands The Runaways en The Black Albinos en artiest Jan de Hont. De middag begint om 15.00 uur.

Interesse? banendag
KOM
NAAR
ONZE

op zaterdag 9 december van 10.00 - 16.00 uur
Kijk ook op www.hermanvaessen.nl
Herman Vaessen B.V.
Leemvenweg 1
T (077) 465 17 08
5993 RH Maasbree
F (077) 465 30 11

info@hermanvaessen.nl
www.hermanvaessen.nl

The Runaways is een Duitse
coverband van sixtiesmuziek. De band
stond op het podium met onder
andere Boney M, Susi Quatro, Mungo
Jerry, Lords en Herman Hermits.
In hun repertoire bevinden zich onder
andere The Beatles, Beach Boys, Bee
Gees, Creedence Clearwater Revival
en The Rolling Stones.
De tweede band van de avond
is The Black Albinos uit Den Haag.
Deze band startte begin jaren 60

in het spoor van de Indo Rockers
zoals Rene&Alligators, Willy and his
Giants, The Jumping Jewels, Crazy
Rockers en anderen. De band maakte
een aantal platen en had veel fans in
de Randstad. Midden jaren 60 kwam er
een einde aan The Black Albinos, totdat
er in de jaren 90 een reünie kwam.
Nu treedt de band weer op met nog
twee leden van het eerste uur. In hun
repertoire zit onder andere Buddy Holly,
The Everly Brothers en Chris Isaak.

Tot slot is de speciale gast deze
middag Mrs. La Comparsa Jan de
Hont, bekend van ZZen de Maskers
in de jaren 60 met hits als Ik Heb
Genoeg, Dracula, Till, La Comparsa,
Ave Maria noMora en nog veel meer.
Jan de Hont is ook een bekende stu
diomuzikant die onder andere bijna
alle hits van The Cats inspeelde.
Voor meer informatie, kijk op
www.dewittehoeve.com of
www.timeswitch.webklik.nl
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Aan de Singel

Knutselen voor de kerstmarkt
Al meer dan een jaar wordt er bij dagvoorziening voor ouderen Aan de Singel in Venray gewerkt aan producten
voor hun kerstmarkt op zaterdag 9 december. Met de opbrengst gaan de ouderen met z’n allen een dagje uit.

Truus uit. “Daarbij krijgen we heel veel
hulp van vrijwilligers.” Het uitje blijft
de laatste jaren meestal binnen de
gemeentegrenzen. “Afgelopen vrijdag
was het jaarlijkse dagje uit. We zijn
bij gemeenschapshuis Het Anker in
Merselo geweest. Sinterklaas kwam,
Kop koffie erbij, ’s middags was er een

troubadour en daarna lekker ouder
wets eten. Daar hebben ze allemaal
echt van genoten. Dat is het voor
naamste: dat de deelnemers een fijne
dag hebben.”
De kerstmarkt vindt op zaterdag
9 december plaats bij Aan de Singel in
Venray, van 10.00 tot 15.00 uur.

Ivan I nieuwe prins
De Schânseknuppels
Ivan Maes is op zaterdag 25 november uitgekomen als de nieuwe
prins van carnavalsvereniging de Schânseknuppels uit Castenray.

’s Middags staan er spelletjes als
kaarten en rummikub op het pro
gramma bij de dagvoorziening, maar
’s ochtends wordt er geknutseld. Het is
vaste prik voor de deelnemers van
Aan de Singel: aan een lange tafel is
iedereen bezig met zijn of haar eigen
creatie. Er wordt gebreid, gehaakt,
geverfd en gekleurd en dat zes ochten
den per week. De opbrengst? Dozen vol
sjaals, knuffels, engeltjes, babysokjes,
servettenhouders, potjes en kerstballen
die allemaal verkocht gaan worden op
de kerstmarkt.
Wie wat maakt, bepalen de
deelnemers zelf. Deelneemster Coby
Francken: “Het gaat er vooral om of
je ergens handigheid in hebt, anders
lukt het natuurlijk niet.” Jo Bomen is
bezig met het maken van witte sjaals,
haar buurvrouw Riek van Luttikhuizen
maakt kleine knuffeltjes. Piet Jacobs,
de enige man van het gezelschap, mag
het wat grovere werk doen en is bezig
met het beschilderen van bloempot
ten. De bijna 100-jarige Marie Leijssen

heeft haar eigen specialiteit: pietjes
breien. In totaal heeft ze al zo’n vijftien
van deze zelfgemaakte zwarte pietjes
verkocht. “Vooral aan de mensen van
mijn thuiszorg”, vertelt ze. “Die kopen
ze voor hun kinderen of kleinkinderen.
Alle lapjes brei ik zelf, op gevoel. Het in
elkaar zetten van de pietjes doet een
vrijwilligster voor me, want ik zie niet
meer zo goed.”

Tweede thuis
De deelnemers komen graag bij de
dagvoorziening, vertellen ze. “Het is
een soort tweede thuis voor ons.
We worden goed beziggehouden en zo
horen we er ook weer een beetje bij”,
vindt Coby. “Het is gezellig, iedereen
heeft altijd wel wat te vertellen”, aldus
Riek. Dat is ook precies de bedoe
ling van de dagvoorziening, vertelt
activiteitenbegeleidster Truus Janssen.
“Hier komen allemaal zelfstandig
wonende ouderen die behoefte hebben
aan een daginvulling. We doen allerlei
activiteiten en tussen de middag wordt

er voor hen gekookt. Eten is namelijk
heel belangrijk. Vaak eten ouderen
thuis niet meer zo goed en hier is het
ook een stuk gezelliger, omdat we met
z’n allen aan één tafel zitten.”
De kerstmarkt wordt al jaren
georganiseerd, vertelt Janssen. “Eens in
de twee jaar, want ieder jaar zou wat
te veel zijn.” De spullen voor de editie
van zaterdag 9 december zijn bijna af.
Coby: “We moeten er nog even tegen
aan.” Jo voegt toe: “Maar ik heb al heel
veel dozen zien staan, dus ik denk dat
het wel goed komt. We hebben in ieder
geval ons best gedaan.” Piet: “En meer
kunnen we ook niet doen.” De markt is
tot nu toe altijd goed bezocht. “Er komt
vooral veel familie en ook mensen
uit de buurt komen graag een kijkje
nemen”, aldus Truus.

Extraatje
Met de opbrengst wordt een dagje
uit voor alle deelnemers georgani
seerd. “Zo’n extraatje kan ook alleen
doordat we er zelf voor werken”, legt

Na een scène van Heel Câsele
Bakt, werd er uiteindelijk een grote
taart aan het aanwezige publiek gepre
senteerd waaruit prins Ivan I tevoor
schijn kwam. Hij is getrouwd met Ellis
en samen zijn ze de ouders van Janne,
Tijn en Hidde. Ivan is lange tijd lid van
de raad van elf en bekleedde binnen
het bestuur van CV de Schânseknuppels
de functie van penningmeester en
voorzitter. Verder is prins Ivan voorzit
ter van de afdeling voetbal binnen
SVOC`01 en is hij spits bij de lagere

elftallen. Prins Ivan I is werkzaam bij
BOL Adviseurs. Tijdens de komende
carnaval wordt prins Ivan I bijgestaan
door zijn adjudanten Marcel Dinghs
en Maikel Wennekers. Prins Ivan I
gaat voorop met de volgende leus:
”Carnaval vierde mit mekaar, niemand
stut d`r naeve. Doet allemaol mit, dan
gaon we same mojje dinge belaeve!”
Prins Ivan houdt zijn receptie op
zaterdag 20 januari in de Schânseschop
De Wis.
(Foto: FotoHuis Venray)

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

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

De 99-jarige Marie Leijssen met haar zelfgemaakte pietje
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Tuinbouw Relatiedagen

Ladies Night

Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Jera 70 Ysselsteyn

Literaire Salon

zo
03
12

Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Venray

Carnavalsvoorstelling Rowwen Hèze
Drie Kier Alaaf!

ma
04
12

Eindejaars Songference
The Originals
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Extra Short Track Car Racing

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Short Track Car Racing
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Castenray
Locatie: café De Koster Castenray

Zondagochtendconcert

Try-out dansvoorstelling
NachtHexen I: Jeanne

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Orkest Rooyal en Kapela Pohoda
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.30-16.00 uur
Locatie: wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke Venray

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Dn Oldtimer Venray

Gezond Verstand Avond:
Emotional Freedom Techniques

Optreden Smartlappenkoor
De Traonentrekkers

Klankschaalconcert

Dansavond met optreden
Peter Ryan

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

vr
01
12
za
02
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wo
06
12

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
07
12

Tabletcafé
Tijd: 14.30-16.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

VrijwilligersCollege
Over gezonde voeding
Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie Match voor vrijwilligers
Locatie: Match Venray

Optreden Kirsten van Teijn – Zalf

Dorpsradenoverleg

Theatertour Nits

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dorpsraadsvergadering

Jouw agendapunt hier?

di
05
12

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

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Dorpsraad Heide
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

13,50

Mona
Lisa

EURO

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

Sinterklaas geniet
van lichtjesoptocht
Wat een zoektocht was het dit jaar weer in het centrum van Venray. Tijdens de koopzondag op 26 november
moesten pieten gevonden worden. Het was een hele opdracht voor alle kinderen, ouders en verzorgers en opa’s en
oma’s, maar gelukkig waren er enorm veel slimme kinderen die de pieten konden vinden.

en andere verhalen

Nu verkrijgbaar bij Bruna Horst, Leef Vrij Sevenum
en via marieke79schrijft@gmail.com

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

Toen vervolgens de lichtjestocht
startte, was Sinterklaas ook helemaal
verbaasd. “Het lijkt wel of er ieder jaar
meer en meer lieve kinderen
meedoen. Wat een plezier om dit zo
mee te mogen maken”, aldus de
goedheiligman.
Langs de route stonden winkeliers
naar de mensen en natuurlijk naar

Sinterklaas en zijn pieten te zwaaien.
Sinterklaas was dan ook enorm
lovend naar alle mensen na afloop
van de wandeling. “Lieve kinderen,
lieve mensen, een jaar lang verheug
ik me op deze lichtjestocht en ieder
jaar vind ik het nog mooier dan
ervoor en zijn er nog meer mensen.
Wat doet me dit een deugd, heel

graag tot volgend jaar.”
De pieten zijn op zaterdagmiddag
2 december ook nog even in Venray.
In Rabobank Venray is het Sinterklaashuis ingericht. Ook hier kun je een
kijkje nemen. Kijk voor meer informatie
over het programma van Sinterklaas in
Venray op www.sinterklaasinvenray.nl
(Foto: Dom Melskens)
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Theater Test Team

Jongeren testen theatervoorstellingen
Zes jongeren uit de gemeente Venray vormen sinds kort het Theater Test Team. Samen gaan ze theatervoorstellingen van Schouwburg Venray testen en recenseren. Deze recensies van het team zijn binnenkort te lezen
in HALLO Venray.

zegt Jarno. Fenne kijkt uit naar de
interviews met artiesten. “Dat heb ik nog
nooit gedaan, dus dat is wel een beetje
spannend. Maar we hebben nu geleerd
hoe je je voor kunt bereiden. De vragen
kun je het beste al van tevoren beden
ken en het is slim om alvast wat infor
matie op te zoeken over de artiest die je
gaat interviewen.” Wie zij het liefst het

vuur aan de schenen legt tijdens een
interview? “Dylan Haegens natuurlijk.”
De eerste drie voorstellingen die
het Theater Test Team gaat bezoeken
zijn Wintercircus Arlette Hanson, de
musical Vamos! en comedyvoorstelling
Rundfunk. De recensies van het Theater
Test Team worden gepubliceerd in HALLO
Venray.

Live orkest

Zin in zingen
In wijkgebouw Den Hoender in Venray wordt op zondag 10 december
‘Zin in zingen’ georganiseerd. Onder begeleiding van een live-orkest
kunnen bezoekers meezingen met melodieën uit vroegere dagen.
Voor de pauze presenteert
Frans Donkers uit Gemert zijn
liederenkeuze. Na de pauze wor
den verzoeknummers gezongen.

Liederenbundels zijn in de zaal
verkrijgbaar.
De zangavond begint om
19.30 uur en de toegang is gratis.

Knutselwerkjes
De pilot is een samenwerking
tussen Schouwburg Venray, Cultura
Venray, Omroep Venray en HALLO
Venray. “We waren op zoek naar een
ingang om de jeugd meer te betrekken
bij theater”, vertelt Yvonne Martens
van Schouwburg Venray. “We willen
iedereen laten ervaren hoe het is om
echt in een zaal te zitten en een show
te bekijken. Dat is toch anders dan naar
een schermpje kijken. Door voorstel
lingen te testen en aan anderen te
vertellen wat ze ervan vinden, gaat het
meer leven bij de jongeren. Daarvoor
wilden we een medium gebruiken dat
jongeren aanspreekt, namelijk vlogs.”
Het Theater Test Team gaat in
groepjes van twee verschillende voor

stellingen bezoeken. De voorstelling
zelf mogen ze niet filmen, maar alles
wat daaromheen gebeurt wel.

Testteam gaat
vloggen
Martens: “Ze mogen bijvoorbeeld
de artiesten interviewen, een kijkje
achter de schermen nemen en de
gasten vragen wat ze van de voorstel
ling vonden. Daarnaast is het natuurlijk
extra leuk als ze ook hun eigen mening
verwoorden. Dat wordt allemaal samen
gebundeld in een vlog.” Die vlogs wor
den via YouTube, maar ook via Omroep
Venray aan het publiek getoond.
Het Theater Test Team bestaat

uit Jarno Kooter (13), Jimmy
Wijnhoven (13), Harm Kooter (22),
Fenne Voesten (11), Janna van Lieshout
(11) en Mona van de Lest (17).
Op maandag 27 november kwamen ze
allemaal samen in Schouwburg Venray
voor een rondleiding en een workshop
over media, gegeven door Cultura
Venray en Omroep Venray. De jongeren
leerden deze avond alles over het stel
len van vragen, filmen met hun telefoon
en het voorbereiden van een interview.

Kerstmarkt op basisschool Ysselsteyn
Basisschool St. Oda in Ysselsteyn organiseert op maandag
18 december een kerstmarkt in en rond de basisschool. De markt duurt
van 18.00 tot 19.30 uur.
Tijdens de kerstmarkt worden
onder andere knutselwerkjes van de
kinderen te koop aangeboden en is
er koffie, thee en lekkers te koop.
De opbrengst van de kerstmarkt komt
ten goede aan stichting Namelok

uit Sint Anthonis. Deze stichting,
die in oktober 2005 is opgericht,
heeft als doel de leefsituatie van
diverse gemeenschappen in Kenia
te verbeteren door waterputten te
realiseren.

Beetje spannend
Het team staat te popelen om
te beginnen met het testen van de
voorstellingen. “Vooral het achter de
schermen kijken, lijkt mij erg leuk”,

Zingen rond kerststal Grote Kerk
De Dekenale Koorkring Venray organiseert op zondag 17 december haar ‘Zingen rond de kerststal’.
Van 14.00 tot 16.00 uur zingen zij in de Grote Kerk in Venray.
Volgens de organisatie is Zingen
rond de kerststal de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een traditie.
Diverse koren en ensembles hebben
zich daarom aangemeld om deel te

nemen. “Zingend en musicerend gaan
we samen op weg ter voorbereiding
op het komend kerstfeest”, aldus de
dekenale koorkring.
Koren en ensembles kunnen

zich nog tot zaterdag 9 december
aanmelden.
Neem daarvoor contact op met
Jack Gardeniers via 0478 53 26 93 of
Joke Halmans via 06 53 73 05 15.

Voor onze vestiging in Sevenum zijn wij op zoek naar een

hekwerkmonteur

m/v

Wij zijn op zoek naar iemand die van aanpakken weet met een flexibele
werkhouding. Adrem BV biedt een afwisselende baan met een goed salaris!

Johnny Romein

Opbrengst cd-presentatie voor
voedselbank
Zanger Johnny Romein presenteert op zondag 10 december zijn cd-single in partycentrum De Witte Hoeve in
Venray. De opbrengst van zijn cd-single-presentatie komt ten goede aan Voedselbank Venray.
De totale opbrengst van de
verkoop van entreekaarten voor de
cd-presentatie wordt gedoneerd
aan de Voedselbank. Tijdens de
presentatie wordt ook een loterij
georganiseerd. De opbrengst hiervan
gaat ook naar de Voedselbank.
“Johnny hoopt daarmee voor deze

Adrem BV is een dynamisch bedrijf met ruime ervaring in de verkoop en
het plaatsen van hekwerken en afrasteringsprojecten.

mensen de maand december, met al
z’n warme dagen, wat draaglijker te
maken”, aldus de organisatie.
Tijdens de middag treden diverse
artiesten op die het levenslied
vertolken. Onder andere Django
Wagner, de ‘nieuwe Tante Leen’
Soraya, Stanley Hazes, Otto Lagerfett,

Danny Terp, Björna en Johnny
Romein zelf betreden het podium.
De middag begint om 15.00 uur
en duurt tot 22.00 uur.
Neem voor meer informatie
contact op met De Witte Hoeve
via 0478 58 16 26 of
info@dewittehoeve.com

Functieomschrijving
Als hekwerkmonteur ben je dagelijks verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die horen bij de montage van hekwerken.
Jouw profiel
• Hands-on-mentaliteit
• Collegiaal
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Accuraat en betrouwbaar
• Bezit van rijbewijs-B en werkervaring is geen pre
Wat bieden wij jou
Fulltime functie voor 40 uur per week
Afwisselende functie op variërende locaties
Een prettige werksfeer en leeromgeving
Goede arbeidsvoorwaarden
Vind jij het leuk om actief bezig te zijn en veel in de buitenlucht te werken?
Herken jij je in deze vacature, dan ben jij diegene die we zoeken.
Stuur je cv met motivatiebrief naar a.jacobs@adrem-eu.com
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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

1499,UHD TV
UE55MU7070

INRUILKORTING

-/-

• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD
• 2400 PQI
• LED-scherm
• Smart tv met Tizen

4K

ULTRA HD

GRATIS
BEZORGD!
SMART

504,-

895,*

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

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

* Na €100,- refund via Samsung. Geldig t/m 3 december 2017.

13 5
9 5’
cm

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

