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Honderden
Sinterklaaskleurplaten
Vele kinderen uit de gemeente Venray en zelfs daarbuiten hebben afgelopen week hun uiterste best gedaan om de Sinterklaaskleurplaat die bij HALLO Venray werd
verspreid, zo mooi mogelijk in te kleuren en te beplakken. Het was een flink karwei, maar de redactie heeft, met hulp van de kunst-Piet, de winnaars gekozen. Op bladzijde 8
en 9 staat een overzicht van alle prijswinnaars. Namens het HALLO-team: gefeliciteerd!

Toekomstplannen scholenkoepel

SPOVenray weer in de plus
Na drie jaar lang verlies geleden te hebben, sluit Scholenkoepel Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV)
2017 af met een positief resultaat van ruim een half miljoen euro. “De komende jaren hebben we weer de ruimte
om te investeren”, aldus bestuursvoorzitter Marcel Reulen.
Het verlies van de scholenkoepel
liep in 2016 op tot een miljoen euro.
“Afgelopen jaren zijn op allerlei
gebieden potjes uitgegeven die van
tevoren niet voorzien waren”, licht
Reulen de financiële problemen van
SPOV toe. Dat geld is wel altijd ten
gunste gekomen van het onderwijs,
meldt hij. “Er was geen sprake van
fraude.” Sinds Reulen in augustus
bestuursvoorzitter werd van SPOV,
zijn er verschillende maatregelen
en bezuinigingen toegepast om de

scholenkoepel weer financieel gezond
te maken. “We hebben afgelopen jaar
veel keuzes moeten maken. Als onze
leerlingen last zouden hebben van een
bezuiniging, dan hebben we die niet
doorgevoerd. De belangrijkste aanpassing is dat we niet meer uitgeven wat
we niet begroot hebben. We hebben
voor alle uitgaves kritisch bekeken
of dit wel of niet bijdraagt aan de
kwaliteit van ons onderwijs.” Dat had
onder andere tot gevolg dat het stafbureau tegenwoordig met één fulltimer

minder werkt en dat er minder externe
krachten worden ingehuurd. “De financiën zijn op dit moment geen direct
punt van zorg meer”, aldus Reulen.
“Maar dat wil niet zeggen dat nu alle
remmen los kunnen. We kunnen weer
investeren in personeel en onderwijs,
maar we blijven wel voorzichtig.”

Focus op leerkrachten
Nu de financiële problemen voorbij
lijken te zijn, richt Reulen zich weer
op de toekomst. “De komende tijd

ga ik me bezighouden met ons DNA.
Wat voor organisatie willen wij zijn?
Ons doel is om de beste werkgever
van Venray en zelfs voor het hele
primair onderwijs te zijn.” De focus ligt
de komende tijd bij SPOV dus op de
leerkrachten. “Je kunt je als scholenorganisatie alleen maar richten op de
tevredenheid van de leerlingen of hun
ouders, maar dat bereik je pas echt
als je leerkrachten ook tevreden zijn.
Zo gaan we naar aanleiding van de
landelijke aandacht voor werkdruk in
het primair onderwijs onder andere
kijken hoe we zoveel mogelijk administratieve druk kunnen wegnemen voor
onze leraren. Zij gaven bijvoorbeeld

aan veel tijd kwijt te zijn met het
vullen van dossiers. Nu schrijven ze
nog over ieder kind een dossier, maar
een gedeelte daarvan is alleen nodig
als dit kind speciale hulp nodig heeft.
Misschien hoeft er dus helemaal geen
vuistdik rapport te komen over ieder
kind, maar moet daar kritischer naar
gekeken worden.”

Toekomstplannen
Behalve een verandering in
mentaliteit, heeft SPOV nog meer
toekomstplannen. Meer basisscholen
sluiten of laten fuseren hoort daar
waarschijnlijk niet bij, aldus Reulen.
Lees verder op pagina 04
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Provincie: 800.000 euro voor
Gouden Leeuwplein en aanpak leegstand
Gemeente Venray krijgt 800.000 euro subsidie van provincie Limburg voor de uitvoering van het centrumprogramma in Venray. De subsidie is vooral
bedoeld voor het aanpakken van het Gouden Leeuwgebied en de winkelleegstand. Dat besloten de Gedeputeerde Staten van provincie Limburg op
dinsdag 28 november.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
BP Moments and More
gehele gemeente
Bakkerij Verdeuzeldonk
alleen Wanssum, Blitterswijck,
Geysteren, Oirlo, Oostrum, Smakt
en Leunen

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Jakobs

Nu er duidelijkheid is over de
hoogte van de provinciale bijdrage,
kan gemeente Venray de verschillende
projecten van de Centrumvisie verder
uit gaan werken. Deze visie werd in
2016 vastgesteld door de gemeenteraad, onder andere omdat de winkelfunctie van het centrum van Venray en
de bezoekersaantallen al enkele jaren
onder druk staan. In de visie staat onder
andere beschreven dat Venray een
overzichtelijk en compacte binnenstad
met duidelijke aanlooproutes en een
gevarieerd aanbod moet worden met
een aantrekkelijke en veilige openbare
ruimte met aandacht voor het historisch
karakter en de gevels van panden.
De 800.000 euro subsidie kan
gemeente Venray naar eigen inzicht
verdelen over twee deelprojecten van
het centrumprogramma. Het eerste
onderdeel is het aanpakken van het
Gouden Leeuwgebied. Hieronder valt
bijvoorbeeld de herinvulling van het
voormalige Albert Heijnpand, het
verbeteren van de verbinding van het
Gouden Leeuwpad en vergroening van
het plein. Het tweede onderdeel waar
de subsidie voor ingezet kan worden
is het terugdringen van de winkel-

Ook het Gouden Leeuwenpad kan nu worden aangepakt
leegstand. Deze twee projecten sluiten
volgens de Gedeputeerde Staten het
beste aan bij de provinciale programmalijnen op het gebied van stedelijke
ontwikkeling en winkelleegstand.
Voor een aantal projecten in het

centrumplan heeft de gemeente de
financiering nog niet volledig rond.
“Nu er duidelijkheid is over de hoogte
van de provinciale bijdrage, kunnen
deze projecten verder worden uitgewerkt”, aldus het College van B&W. Het

college verwacht binnenkort de eerste
schetsen van de vergroening van het
Gouden Leeuwplein te presenteren.
Ook wil zij in januari 2018 beginnen
met de bestemmingsplanprocedure
voor het centrum.

Andere bestuursvorm

Fotografie
Jos Derks

Raad van Toezicht voor Schouwburg

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Na de verbouwing van Schouwburg Venray afgelopen jaar, werkt de gemeente nu aan de financiële afronding. Nu rest het invullen van de
bestuursvorm. Het huidige bestuur wil de bestuursvorm namelijk graag veranderen naar een Raad van Toezicht-model.

Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn

De gemeente geeft aan dat
de manier waarop de schouwburg
bestuurd wordt de afgelopen
periode tegen het licht is gehouden.
Het huidige bestuur wil de
bestuursvorm veranderen naar een
Raad van Toezicht (RvT)-model, waarbij
het bestuurlijk proces in handen komt
van de directeur-bestuurder en het
toezicht bij een Raad van Toezicht.
Bij het alternatief, een bestuurmodel,
heeft het bestuur het beleid,
uitvoering, toezicht en verantwoording
als taken en kan zij uitvoering
degeleren aan een directeur.

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorging@hallo-venray.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a
5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Bestuursvorm en
subsidie
Bij de verbouwing van de
schouwburg is de horeca in eigen
beheer genomen, geeft Hay Freriks,
voorzitter van de Raad van Bestuur van
Schouwburg Venray aan. “We zijn een
organisatie die niet alleen afhankelijk
kan en wil zijn van subsidies, maar
ook ondernemend is en commerciële
activiteiten durft te ontwikkelen.
Het klassieke bestuursmodel past niet
meer bij het cultureel, maatschappelijk
ondernemerschap dat hierbij aan de
orde is”, aldus Freriks. “Deze nieuwe
organisatie vraagt om een directeur die
daadkrachtig op kan treden. Het RvTmodel biedt in dezen perspectief.
De directeur wordt bestuurder.”
De bestuurscrisis van vorig jaar had
volgens de organisatie haar oorzaak

vooral in de relatie tussen bestuur
en directeur. “En het in de praktijk
‘bezetten en praktiseren’ van posities
en elkaars stoelen.” Volgens het
huidige bestuur zijn in het nieuwe
model verhoudingen en taken duidelijk
begrensd en geregeld.

Duidelijke taken
verdeeld
Volgens Freriks koos de vorige Raad
van Bestuur ook al voor het Raad van

Toezicht-model. “Over de wijze waarop
en met name het tempo waarin men
dit wilde realiseren, had men intern
in het bestuur verschil van mening.”
Naast de eerdere verwarring over
taken van bestuur en directeur, zorgde
dit volgens hem voor het uiteenvallen
van het bestuur. “Het ligt vervolgens
voor de hand dat de nieuwe Raad van
Bestuur, met daarin een lid van het
voormalige bestuur, dit voornemen
doorpakt.”
Het College van B&W van

gemeente Venray moet binnenkort
beslissen over deze verandering,
die in de statuten van de
organisatie gewijzigd moet worden.
De Schouwburg heeft de definitieve
subsidie van provincie Limburg van
1,6 miljoen euro voor de verbouwing
nu gekregen. De subsidie van
gemeente Venray, ook 1,6 miljoen
euro, is nu ook door het college
vastgesteld. Ook de subsidie voor het
komend seizoen wordt nog door het
college behandeld.
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Verkoop schoolgebouw
De Hei in zicht
Het voormalige schoolgebouw De Hei in Heide wordt naar verwachting in januari 2018 verkocht aan Stichting
Leefbaarheid Heide. Oorspronkelijk zou de koop al een jaar eerder getekend moeten zijn, maar vanwege onduidelijkheden over op welke manier en aan wie het gebouw verkocht moest worden, is dit vertraagd.

Arriva zet OV-lijntaxi’s in

Nog geen buurtbus in Merselo en
Veulen
Vervoerder Arriva heeft de verenigingen, die de voorgenomen
buurtbussen tussen Merselo en Blitterswijck en tussen Veulen en
Geijsteren laten rijden, nog niet rond. Zij zet daarom tijdelijk OV-lijntaxi’s
in op deze routes.
In haar nieuwe dienstregeling,
die Arriva op zondag 10 december
van start wil laten gaan, had zij
diverse nieuwe buurtbuslijnen voor
ogen. Deze lijnen vervangen onder
andere de OV-shuttles die op diverse
trajecten reden. De buurtbussen
zouden gereden moeten worden door
vrijwilligers en gerund moeten worden door buurtbusverenigingen.

Zoektocht naar
vrijwilligers

De dorpsraad en dorpscoöperatie
van Heide zijn al lange tijd bezig om
het voormalige schoolgebouw in
eigendom te krijgen. De school werd
in 2011 gesloten. Dit leidde destijds tot
een samenwerking met de bedrijven
Rendiz en Wauw, speciaal voor jou,
die zich verenigd hebben in Stichting
De Hei. De stichting huurt het gebouw
van de gemeente met de afspraak
dat de activiteiten van De Hei ook
het dorp ten goede zouden komen.
De≈samenwerking werd uiteindelijk
geen succes en de partijen gingen eind
2015 weer uit elkaar. Vanaf die tijd
wil dorpscoöperatie Heide het pand
aankopen van de gemeente, om hierin
alle gemeenschapsfuncties bij elkaar te
kunnen brengen.
In het voorjaar van 2016 werd
besloten dat het schoolgebouw per
1 januari 2017 verkocht zou worden
aan de dorpscoöperatie van Heide.

“Het afstemmingsproces tussen de
initiatiefnemers en de gemeente
heeft meer tijd gevergd dan vooraf
gezamenlijk de inschatting was”, laat
wethouder Ike Busser (Samenwerking
Venray) tijdens de commissievergadering van donderdag 30 november
weten. “Dat heeft alles te maken met
de manier waarop en aan wie het
gebouw nu vervolgens overgedragen
zou moeten worden”, vertelde hij.
De overdracht van het pand aan het
dorp op 1 januari 2017 bleek niet
haalbaar, waardoor de gemeente met
Dorpscoöperatie Heide een bruikleenovereenkomst heeft afgesloten.
“Zo kreeg het dorp op 1 januari 2017
al zeggenschap over de inzet van het
gebouw en konden de onderhuurders
hun activiteiten ongehinderd voort
zetten. Ondertussen kon de dorps
coöperatie verdere invulling geven
aan het raadsbesluit het pand over

te dragen aan het dorp”, aldus een
woordvoerster van gemeente Venray.
In het gebouw bevindt zich op dit
moment onder andere een dorps
keuken, bakkerij, klein VVV-kantoor
en een lunchroom. De dorpscoöperatie wil zelf de regie krijgen over het
schoolgebouw, om zo de leefbaarheid
in Heide voor alle inwoners in stand
te houden en nieuwe activiteiten te
stimuleren. Begin november verzochten
dorpsraad Heide en dorpscoöperatie
Heide daarom het College van B&W om
een opstal- en erfpachtovereenkomst
af te sluiten met de in november opgerichte Stichting Leefbaarheid Heide.
Met de stichting willen de dorpsraad en
de dorpscoöperatie de verhuur van het
pand aan de gemeenschap van Heide
ten goede laten komen.
De verwachting is dat de overeenkomst in januari 2018 getekend gaat
worden.

De gemeente faciliteerde Arriva
in haar zoektocht naar vrijwilligers.
Die zoektocht is nog niet klaar,
blijkt uit een bericht van Arriva,
waarin zij aangeeft dat zij voorlopig
nog OV-lijntaxi’s op de route inzet.
Deze moeten vooraf gereserveerd
worden. “Gedurende de periode dat
de verenigingen nog niet klaar zijn om
de buurtbuslijnen te kunnen rijden,
zet Arriva OV-lijntaxi’s in op deze
trajecten.”
De buurtbuslijnen tussen
Merselo en Blitterswijck en tussen Veulen en Geijsteren zijn wel
al als zodanig opgenomen in de
reisplanners en in de nieuwe dien

stregeling. “Deze OV-lijntaxi rijdt op
precies dezelfde tijdstippen langs
dezelfde route en stopt ook bij
dezelfde haltes als voor de bewuste
buurtbuslijnen in de dienstregeling
is opgenomen.” De reizigers moeten
tot er buurtbussen rijden, wel hun
rit reserveren. “Arriva streeft er in
samenwerking met de benodigde
buurtbusverenigingen naar om de
OV-lijntaxi’s in het eerste kwartaal van
2018 om te zetten naar een buurtbus.”
Dan is reservering niet meer nodig. In
de avonduren en in het weekend blijft
de uitvoering als OV-lijntaxi.

Geen reservering
De buurtbussen moeten onder
andere gaan dienen als vervanging
van OV-shuttles die reizigers onder
andere van Geijsteren, Blitterswijck,
Merselo, Veulen en Heide naar het
station brachten en voor diverse
andere OV-shuttles rondom Venray
centrum en VieCuri. Arriva hoopt
dat buurtbus 798 in de toekomst op
werkdagen overdag via Merselo en
VieCuri naar Venray, Wanssum en
Blitterswijck gaat rijden. Buurtbus 799
gaat op diezelfde tijden van Veulen,
via Venray naar Geijsteren.

Keizersveld 50a, Venray | 0478-769059 | info@driessenarchitectuur.nl

Subsidie Atelier Jerusalem
Atelier Jerusalem in Venray ontvangt ook in 2018 subsidie van gemeente Venray, zodat kwetsbare burgers uit
gemeente Venray ondersteund en gestimuleerd worden om activiteiten in hun eigen omgeving op te pakken.
In totaal ontvang het atelier ruim 58.000 euro.
Atelier Jerusalem biedt een
kunstzinnige, muzikale en culturele
daginvulling voor mensen met een
psychische of psychiatrische problematiek. Het atelier startte in 2013
en helpt haar deelnemers in het
opbouwen en in stand houden van
een sociaal netwerk. Hierdoor worden
zij minder afhankelijk van professionele zorg.
Het atelier was tot 2017 onder
deel van METGGZ, een organisatie
voor geestelijke gezondheidszorg in
Noord- en Midden-Limburg. Omdat de
organisatie aangaf een andere koers
te gaan varen en afscheid ging nemen

van Aterlier Jerusalem, nam partnerorganisatie PSW Werk, een instelling
die mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt ondersteund, de zorg voor
Kunstatelier Jerusalem over. Voor het
jaar 2018 vroeg PSW een subsidie van
58.146 euro aan bij gemeente Venray.

’Activiteiten doel
treffend en succesvol’
Gemeente Venray staat positief tegenover de verlening van de
gevraagde subsidie. “De activiteiten
zijn doeltreffend en succesvol”, stelt
het College van B&W. Daarnaast past

het voorstel ook in het Wmo-beleid
en levert het atelier een wezenlijke
bijdrage aan de ontwikkeling van
kwetsbare burgers in het zelf herstellen en bij het participeren in de eigen
omgeving, stelt zij.
In 2016 waren er 67 deelnemers
bij het atelier, die aan een maatje
gekoppeld werden of een individueel traject doorliepen. Het team van
Aterlier Jerusalem bestaat een professionele coördinator en tien vrijwilligers.
Op dit moment verkend het atelier de
mogelijkheden om nog meer aan te
sluiten bij mensen die willen werken
aan herstel en ontwikkeling.

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren
0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl
vink-ongediertepreventie.nl

WEREN EN BESTRIJDEN
VAN ONGEDIERTE
Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters
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Verhalen van de straat
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Mariushof en Rector Coxstraat Heide

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 het Mariushof én de Rector Coxstraat in Heide.

“De Hei was blij met de rector, die al meteen
na zijn benoeming in Heide met grote inzet en
met flinke ondersteuning van het kerkbestuur
en de Hedse bevolking probeerde te komen
tot de bouw van een nieuwe kerk. Hij was zeer
ingenomen met het initiatief van Heide om ter
vervanging van de Heifeesten een motocrosscomité op te richten. Het doel van deze organisatie was natuurlijk het inzamelen van geld voor
de bouw van de nieuwe kerk”, staat in het boek
Van Heijde tot Heide te lezen. De rector was erevoorzitter van het Comité en hielp zelf ook mee.
Zo ging hij op zijn bromfiets affiches ophangen
om de cross te promoten. Uiteindelijk was
het geld bij elkaar en werd de kerk van het
rectoraat O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis
Heide gebouwd, naast de lagere school en de
kleuterschool.

Rector, redacteur en
leerkracht

Rector Cox bij de buren (Foto: Werkgroep Historie Heide)
Het komt niet vaak voor dat er twee straten
of pleinen in één dorp naar dezelfde persoon
vernoemd worden, maar in Heide is dat het
geval. Het Mariushof én de Rector Coxstraat verwijzen beide naar Marius Cox, rector van Heide
van 1960 tot 1988.
Marius Gerardus Wilhelmus Cox werd
op 3 april 1911 geboren in Nijmegen, maar
bracht zijn jeugd door in het Limburgse land.
Hij studeerde bij de Paters Franciscanen in
het Gymnasium Immaculata Conceptionis (IC)
aan de Leunseweg in Venray en vervolgde
zijn studies bij de Orde van de Benedictijnen

in Duitsland. Op 15 augstus 1938 werd hij in
Valkenburg tot priester gewijd en droeg hij
zijn eerste heilige mis op. Tot na de oorlog
verbleef pater Cox in de abdij in het Duitse
Mamelis. Daarna werd hij gevraagd om rector te
worden bij de zusters Dominicanessen in Venlo.
Tegelijkertijd deed hij pastoraal werk in Venlo.

Van twee jaar naar 28
Begin 1960 kreeg Cox de vraag gevraagd
of hij rector wilde worden van het Venrayse
kerkdorp Heide. Hij zou daarmee de opvolger
worden van rector Wismans. Voordat hij die

beslissing nam, ging hij kijken bij een dienst die
toen gehouden werd in een noodgebouw in het
dorp. Daarna besloot hij het voor twee jaar te
proberen. Hij werd in Heide warm ontvangen en
bleef uiteindelijk 28 jaar rector van het dorp.
De noodkerk werd uiteindelijk vervangen.
Toen men in Heide hoorde dat in Vredepeel
een nieuwe kerk zou komen, werden direct
plannen gemaakt voor een eigen rectoraatskerk
met een woning voor rector Cox. Het bisdom
en de Venrayse ‘moeder’-kerk deden daarvoor
een ruime bijdrage. De inwoners van Heide
brachten de andere helft van het geld bij elkaar.

Rector Cox kon gaan wonen in de rectorswoning, samen met zijn huishoudster Bieneke
Meijboom, die in 2004 nog de pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’ zou krijgen voor haar
inzet voor het rectoraat Heide. Rector Marius
Cox was zeer betrokken bij Heide. Naast zijn
kerkelijke werkzaamheden, was hij onder
andere betrokken bij het lokale Héds krentje en
gaf hij godsdienstlessen op de huishoudschool
en basisschool.
Op 14 augustus 1988 vierde rector Cox zijn
50-jarig jubileumfeest. De dag daarna ging hij
met emeritaat, zoals pensioen voor geestelijken
wordt genoemd. Zijn gezondheid liet het niet
langer toe dat hij nog pastoraal werk verrichtte.
Hij hoefde geen afscheid te nemen van de
dorpsgemeenschap van Heide, want hij mocht
van het kerkbestuur samen met zijn huishoudster Bieneke Meijboom in de rectoraatswoning
blijven wonen.
Hij overleed op 78-jarige leeftijd in Venray,
een jaar na zijn afscheid van de Heidse
parochie. Rector Cox is begraven op het kerkhof
naast de kerk. Ter nagedachtenis werd een
stenen gedenksteen in de kerk geplaatst.
Bronnen: Werkgroep RooyNet/ werkgroep Historie Heide
en Historisch Platform Venray
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SPOVenray weer in
de plus
“Voor de komende 2 tot 3 jaar
lijkt dat in ieder geval niet nodig.
Wel willen we dat scholen meer gaan
nadenken over het integreren van
kinderopvang en naschoolse opvang in
hetzelfde pand. Op die manier kunnen
we een totaalpakket aandienen aan
ouders.”
Ook wil SPOV samen met het
Raayland College de komende jaren
de ontwikkeling van groep 8 naar
de brugklas nog beter stroomlijnen.
“Er zijn plannen voor een mogelijk
juniorcollege, waarin zowel de
bovenbouw van de basisschool als de
laagste klassen van de middelbare
school samenwerken. In de toekomst
krijgen we allebei te maken met
krimp van leerlingen, maar ook met
een lerarentekort. We zijn nu aan
het onderzoeken hoe we daarmee
om moeten gaan, bijvoorbeeld op

het gebied van accommodaties en
personeel.”

Plan Veltum
Het jaar 2018 staat voor SPOV ook
in het teken van het realiseren van
de talentencampus Plan Veltum, waar
twee scholen voor speciaal onderwijs
onder één dak gehuisvest worden
met de twee basisscholen De Keg en
Coninxhof in Venray. Oorspronkelijk
zou de Talentencampus bij de start van
het schooljaar 2017-2018 al in gebruik
genomen worden, maar het realiseren
van het project liep vertraging op.
Reulen: “Inmiddels staan alle seinen
op groen om te beginnen met de
uitvoering van de plannen. Dit is later
dan gepland, omdat het aanpassen
van het gebouw duurder uitviel.
De verbouwingsplannen bleken
niet haalbaar binnen het budget

van 1,7 miljoen euro dat daarvoor
beschikbaar was. We zijn nu aan
het bekijken wat we concreet nodig
hebben in het gebouw en hoe duur
dat is.Voor 2,7 miljoen euro kan er
een gebouw komen waar het concept
zoals we dat bedacht hebben in past.
Voor nog eens 1,5 miljoen euro extra
kan er een school komen die aan
de eisen van Frisse School voldoet.”
Een Frisse School is een schoolgebouw
met een laag energiegebruik en
een gezond binnenmilieu als het
gaat om luchtkwaliteit, temperatuur,
licht en geluid. Reulen: “We willen
minimaal aan die eisen van
Frisse School voldoen. Hoe dat
gefinancierd gaat worden, wordt nu
onderzocht.” Zou het gebouw volledig
energieneutraal moeten worden,
dan hangt daar een prijskaartje van
6 miljoen euro aan vast.
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Raad beslist in december
nog over The B

Provincie wil
windmolens Venray

De gemeenteraad van Venray gaat in de raadsvergadering van dinsdag 19 december beslissen over jongerencentrum The B. Tijdens de commissievergadering van donderdag 30 november was het nog onduidelijk of het
toekomstplan voor het jongerencentrum in Venray al zo snel op de agenda kon komen.

Provincie Limburg wil in gesprek met de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. Zij hoopt hiermee ruimte te krijgen
voor het mogelijk plaatsen van windmolens in de gemeente Venray.

Het punt stond tijdens de commissie op de agenda op verzoek van CDA
Venray, dat aangaf dat het toekomstplan voor het jongerencentrum ‘nogal
wat onduidelijkheden bevat’ waar
de partij graag antwoorden op wilde.
Volgens het CDA ontbreekt ‘de stem
en mening van de jongeren uit Venray
nogal in de adviesnota’. Tijdens de
bijeenkomst hoopte zij de wethouder
een duidelijke richting te kunnen geven
om het voorstel tot raadsvoorstel te
verwerken.
Op 15 januari lopen de contracten
van de professionele ondersteuners van
The B af. De programma-ondersteuners
van het jongerencentrum verwachtten

dat, wanneer zij wegvallen met hen
de expertise en continuïteit weg zijn.
“Dan zullen vrijwilligers minder zeker in
hun schoenen staan en is er een gevaar
voor een domino-effect dat mensen
gaan uitstromen. We moeten de expertise op programmeren, pr-gebied en
coachen van vrijwilligers inzetten. Er is
nu meer werk te doen”, vertelden zij
donderdag in de commissie.
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) zag in de commissievergadering
weinig aanleiding om het voorstel nog
veel aan te passen. Officieel moest het
stuk echter eerst nog ter advisering
in een commissie behandeld moeten
worden, maar de fractievoorzitters

van alle partijen bepalen wanneer het
onderwerp besproken wordt in de raad.
Het punt werd deze week toegevoegd
aan de voorlopige agenda van de
gemeenteraad van 19 december.
Sander Brugmans, voorzitter van
The B, gaf eerder al aan een snelle
beslissing nodig te hebben. “We hopen
zo snel mogelijk duidelijkheid te
krijgen. Het huidige contract met
de twee programma-ondersteuners
van The B verloopt op 15 januari en
als we dan nog geen extra subsidie
hebben gekregen, zijn onze enige twee
professionele krachten weg. Dan vallen
we terug naar de situatie van voor
2016.”

In verband met de Luitenantgeneraal Bestkazerne, sinds 2012 de
naam van luchtmachtbasis De Peel in
Vredepeel, is het moeilijk om in Venray
windmolens te plaatsen.
Diverse Venrayse plekken liggen in de
zogenaamde 500-voetsvlakken,
waardoor de radar van de voormalige
luchtmachtbasis gestoord wordt.
Naar aanleiding van gesprekken
met toenmalig minister Kamp van
Economische Zaken werd onderzocht of
de zogenaamde 500-voetsvlakken voor
de radar kunnen worden verkleind,
zodat op diverse plekken in Venray,
waaronder Breehei in Castenray,
mogelijk toch windmolens worden
gebouwd. “Helaas is de conclusie dat
het 500-voetsvlak van De Peel niet
verkleind kan worden, dus dat biedt
voor Breehei geen uitkomst”, zei een
woordvoerder van provincie Limburg
vorige maand. Omdat De Peel niet
operationeel, maar een reservevlieg
basis is, hoopt de provincie dat er
alsnog een uitzondering gemaakt kan

worden. In het najaar volgde daarom
weer een gesprek met het ministerie
van Economische Zaken. “Er heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met als
resultaat dat Defensie niet bereid is om
de bescherming rond vliegbasis De Peel
op te heffen”, aldus een provinciewoordvoerder. Maar de provincie geeft
het nog niet op: “We gaan dit nu onder
de aandacht van de (nieuwe) minister
brengen, waarbij we een beroep op de
toezegging die toenmalig EZ-minister
Henk Kamp destijds heeft gedaan.”
De gemeenteraad heeft zich eerder
negatief uitgelaten over windmolens
en wilde hier niet aan meewerken.
De provincie onderzoekt nu toch de
mogelijkheden. “Wij gaan er van uit
dat er voor goede en coöperatieve projecten steun (van onderop) kan worden
gevonden. Mocht de gemeente alsnog
niet te overtuigen zijn, dan bestaat
inderdaad de mogelijkheid om te
overrulen. De provincie is primair het
bevoegde gezag voor windprojecten
vanaf twee turbines.”

Rechtgezet

Onderzoek naar
glas-in-loodramen
In het artikel ‘Ieder raam heeft een verhaal’ uit de editie van dit
nieuwsblad van donderdag 30 november, over onderzoek naar glas-inloodramen in gemeente Venray, is per abuis een fout geslopen. Twee namen zijn hier onterecht door elkaar gebruikt. De juiste namen van de
onderzoekers van de ramen zijn Pie Noten en Jan Derikx.

Wij zijn op zoek naar versterking

HALLO zoekt bijzondere
kersttradities
Voor de kersteditie van HALLO Venray, die verschijnt op donderdag 21 december, is de redactie op
zoek naar mooie, grappige, ontroerende of gezellige kersttradities. Heeft u een prachtig kerstdorp dat
binnenkort weer opgezet wordt? Zet u zich ieder jaar in voor een goed doel? Of heeft u met uw familie,
collega’s of vrienden een speciale kersttraditie waar u graag over wilt vertellen? Organiseert u een heel
bijzonder kerstdiner of heeft u een mooie herinnering aan een kerstfeest uit het verleden? Mail dan
naar redactie@hallo-venray.nl of bel 0478 74 55 01. De redactie komt graag bij u langs!

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
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Uit ons midden
maar niet uit ons hart

Toon Janssen
* 3 mei 1933

† 30 november 2017
echtgenoot van

Tiny Janssen-Volleberg †

Vissers Olie opent groen
tankstation Venray
Op het verbouwde tankstation van Vissers Olie aan de Leunseweg in Venray is vanaf nu biobrandstof verkrijgbaar. Wethouder Jan Loonen van gemeente Venray opende de groengaspomp dinsdagochtend 5 december.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Nu zijn ze weer samen…
Henny en Henk
Mike
Maud en Roy
Marie-Jozé en Frank
Janou, Sven, Bette
Ron en José
Melloney en Nicky
Cynthia en Michael
Danique en Bas
Monique en Frank
Bart, Coen, Tim, Robbin
Dion en Diana
Cloë, Tygo
Correspondentieadres:
Meerloseweg 21a
5861 AB Wanssum
Wij hebben woensdag 6 december afscheid genomen
van pap en opa in crematorium Boschhuizen te Venray.

Bloembinderij de Bruijn
Bloemwerk op maat
Boeketten
Rouwbloemen
Workshops
Mieke de Bruijn • Horsterweg 7 • 5809 ER Leunen
0610384584 • mieke.bloem@hotmail.nl

uitvaart
onderneming

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

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

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

24 uur bereikbaar

“We zijn er lang mee bezig
geweest”, geeft directeur Gerbert
Vissers van Vissers Olie aan. Vanwege
de plannen rondom De Brier werd
een beslissing over de verbouwing
van het tankstation vooruitgeschoven.
“Maar vorig jaar hebben we de plannen
definitief vormgegeven. We schaamden
ons stiekem wel een beetje voor onze
oude shop”, lacht de directeur. Deze is
afgebroken en er is een nieuwe shop
voor in de plaats gekomen. Ook zijn er
wasboxen op het tankstation gebouwd.

Taxi’s op groen gas
HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Maar het meest trots is Vissers op
de groengasinstallatie, die op dinsdag
5 december in gebruik genomen werd.
Voor een aanbesteding van regionaal
taxivervoer had taxibedrijf Geerets

De Leeuw duurzame brandstof nodig
en nam zij contact op met Vissers Olie.
“Dat was even snel schakelen, maar
met hulp van een aantal ambtenaren
was de vergunning binnen twaalf
weken rond.” Er rijden nu 44 taxi’s
met de biobrandstof. Dat worden er
binnenkort vijftig.

Lokale leveranciers
“Het is niet alleen mijn droom om
duurzame brandstof te verkopen, maar
ook om dat met lokale leveranciers te
doen”, aldus Vissers. Het gas komt nog
niet uit de buurt, maar Houbensteyn
uit Ysselsteyn levert wel al de groene
stroom voor de installatie. “En het gas
komt nog.”
Wethouder Jan Loonen gaf bij
de opening aan dat hij blij is met

het initiatief. “De gemeente heeft
een duurzaamheidsagenda, waarbij
we de ambitie hebben om in 2030
CO2‑neutraal te zijn. Alle initiatieven
helpen daarbij.” Volgens Vissers
Olie levert rijden op groen gas een
CO2‑besparing op van 70 procent op
ten opzichte van diesel.
Vissers Olie is sinds 2011 bezig met
‘vergroenen’. In 2012 werd de eerste
groengaspomp geopend in Horst.
Tegelijkertijd openden er nog twee: in
Sittard en bij Roermond. Onlangs heeft
het bedrijf het eerste CO2-neutrale
tankstation in Nederland geopend.
De biobrandstof groen gas wordt
gemaakt uit afval, waaronder rioolslib,
of van groenten en fruit, afval van
stortplaatsen en dierlijk restafval zoals
koeienmest.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

VOOR ROUWBLOEMWERK

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Print & Sign in Venray

Vier generaties
Met de geboorte van Pip van den Munckhof zijn weer vier generaties compleet. Pip is de dochter
van moeder Nadja Buyssen uit Oostrum. Ook oma Christa Buyssen uit Sevenum en overgrootoma
Mia Tersteegen uit Castenray, namens het HALLO-team van harte gefeliciteerd met de geboorte van Pip!
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Angelique Jansen-Swinkels directie
voorzitter Rabobank
De Venrayse Angelique Jansen-Swinkels volgt Rob Knoops als directievoorzitter van Rabobank Horst-Venray. Per 1 januari neemt ze de functie over
van Knoops, die in oktober bekendmaakte na bijna 9 jaar te stoppen.

Starter in de Regio
Daya Yoga
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Daya Yoga
Ellen Koopmans
Keizersveld 13 J, 5803 AM Venray
Venray
06 40 35 52 09
daya-yoga@outlook.com
www.daya-yoga.nl
Gezondheid
1 september 2017

Angelique Jansen-Swinkels werkt
sinds 1989 in diverse functies voor
de bank. In 2001 verliet ze Rabobank
Horst-Venray om diverse managementen directiefuncties binnen Rabobank
te bekleden. De afgelopen twee jaar
is ze directeur Particulieren en Private
Banking geweest in Horst-Venray.
Over haar benoeming tot directie
voorzitter zegt ze: “Ik vind het een
eer om directievoorzitter te zijn in het
gebied waar ik geboren en getogen
ben en in die rol een bijdrage te gaan
leveren aan onze gemeenschap.”
Jansen was eerder al directievoorzitter
bij Rabobank Valkenswaard en Waalre
en bij Rabobank West-Brabant Noord.
Angelique kijkt uit naar 1 januari.
“De maatschappelijke betrokkenheid
wil ik graag, samen met onze
medewerkers, gaan versterken. Net als
onze zichtbaarheid en betrokkenheid
op maatschappelijke thema’s die
belangrijk zijn voor onze regio.
Daarnaast spelen we een belangrijke
rol op het gebied van Food & Agri.
Met de lancering van het Banking for
Food Noord-Limburg team hebben
we al een mooie stap gezet, maar we
willen dit de komende jaren nog verder
uitbouwen.”

Bouw woningen Zuidsingel
in april van start
De bouw van 22 appartementen en 17 levensloopbestendige woningen aan de Zuidsingel in Venray kan naar
alle verwachting in april van start. De bouw kon niet eerder beginnen omdat Wonen Limburg nog geen toestemming had van de Autoriteit Woningcorporaties.

Yoga leert je te luisteren naar je
eigen lichaam. Het gaat over
bewustwording, zien en voelen
wie je werkelijk bent en wat je
nodig hebt. Ellen heeft haar
yogadocentenopleiding mogen
volgen in het noorden van India
op een traditionele Ashram. Dit
heeft haar veel mooie inzichten
en ervaringen gegeven die ze
tijdens haar lessen graag wil
delen met anderen.

Activiteiten
Daya Yoga geeft naast
yogalessen ook mindfulness.
Regelmatig verzorgt zij een avond
waarbij yoga afgesloten wordt
met een klankschalensessie om in
een nog diepere ontspanning te
komen. Bij Daya Yoga gaat het
balans van lichaam en geest,
waarbij de ademhaling een
belangrijke rol heeft. Yoga biedt
oefeningen die de mogelijke
onbalans helpt herstellen.

Doelgroep
Yoga is voor iedereen. In yoga
is er geen competitie, geen
oordeel. Bij Daya Yoga mag
iedereen zichzelf zijn, maar
met respect voor elkaar.
Onderscheidend vermogen
Bij Daya Yoga geeft Ellen
persoonlijke aandacht en werkt
daarom ook met kleinere groe
pen. Elke les sluit ze af met een
kop kruidenthee. In het nieuwe
jaar start Daya Yoga een groep
voor kinderen en jong
volwassenen die de rust en de
kracht in zichzelf willen ontdek
ken met Ellen.

“De start van de bouw heeft langer
geduurd dan we hadden gehoopt.
We gaan uit van een bouwtijd van
een jaar en verwachten rond de zomer
van 2019 de sleutels van de woningen
en appartementen aan de nieuwe
bewoners te kunnen uitreiken”, aldus

een woordvoerster van Wonen Limburg.
Er is wel al gestart met de civieltechnische werkzaamheden en de aanleg
van de bouwwegen. De appartementen
komen verspreid over drie blokken te
liggen met de kopse gevel gericht op
de Zuidsingel. Aan weerszijden van de

appartementenblokken worden twee
rijen van drie woningen gebouwd,
waarbij het eerste blok aan de rechterkant van het appartementengebouw uit
twee in plaats van drie woningen gaat
bestaan. Ook komt er een parkeerplaats
op het terrein te liggen.

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
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Uitslag kleur- en
plakwedstrijd
De redactie van HALLO Venray ontving dit jaar ontzettend veel inzendingen voor de HALLO kleur- en
plakwedstrijd. Bergen tekeningen en knutselwerkjes kwamen binnen. De redactie bekeek samen met de
kunst-Piet alle kunstwerkjes. Dat leverde per leeftijdscategorie onderstaande winnaars op. Het team van
HALLO Venray wenst hen veel plezier met hun mooie prijzen.
De prijzen voor kinderen tot en met 5 jaar zijn als volgt: de derde plek krijgt een cadeaubon van Tante Truus uit
Venray. Voor de tweede plek is er een waardebon voor pannenkoeken van pannenkoekenrestaurant De Bosserij uit
Ysselsteyn. De eerste prijs in deze leeftijdscategorie is een 10-rittenkaart voor boerderij ’t Platteland in Veulen.
De derde prijs in de categorie 6 tot en met 8 jaar zijn twee ballonnenknutselpakketten van WOW ballonnen uit
Venray. Voor de nummer 2 is er een waardebon voor pannenkoeken van pannenkoekenrestaurant De Bosserij uit
Ysselsteyn. De eerste prijs is in deze categorie een 10-rittenkaart voor boerderij ’t Platteland in Veulen.

Open op woensdag t/m zaterdag 10:00 -17:30 uur
Leeuwstraat 2

| 5801 BA Venray | 06 44 10 92 96 | info@mandyvaneldonk.nl

In de categorie 9 tot en met 12 jaar krijgt degene met de derde prijs een cadeaubon van Tante Truus uit Venray.
De tweede prijs is hier ook een waardebon voor pannenkoeken van pannenkoekenrestaurant De Bosserij uit
Ysselsteyn. De eerste prijs is in deze categorie een 10-rittenkaart voor boerderij ’t Platteland in Veulen.
Alle prijswinnaars krijgen ook een snoepzak van Jamin.

Gezocht

NT2 Docent
m/v deeltijd regio: Nederland

Werkvloer-inburgering biedt cursisten een veilige
leeromgeving, persoonlijk contact en maatwerk.
Door gestructureerd en organisatorisch te werken, begeleiden
we de cursisten naar hun (verplichte) leerdoelen.

Leeftijd t/m 5 jaar
1e prijs Azrah Imani Orel 4 jaar, Venray
2e prijs Jens Bongers 3 jaar, Wanssum
3e prijs Noah Linskens 5 jaar, Venray

Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 Docent. Een medewerker met een proactieve instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en
de Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de
avond en tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze
functie iemand die zelfstandig kan werken en methodisch
en praktisch te werk gaat.
Belangrijkste taken:
• enthousiasmeren en motiveren van de cursisten;
• kennis hebben van de verschillende lesmethodes;
• afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen);
• voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen;
• voortgang van maximaal 12 cursisten per groep bewaken;
• op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de
overheid oplegt aan examens en trajecten;
• rapporteren aan opdrachtgevers;
• contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers.

Leeftijd 6 t/m 8 jaar
1e prijs Isis Jaspers 7 jaar, Venray
2e prijs Nora Zeegers 6 jaar, Venray
3e prijs Maud Peters 8 jaar, Leunen

Belangrijke competenties:
• enthousiast;
• creatief;
• improviserend;
• optimistisch;
• zelfstandig;
• flexibel.
Functie-eisen
• in bezit van auto en rijbewijs B (eis);
• in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het
basisonderwijs of een eerstegraads of tweedegraads
onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs (eis);
• ervaring met de doelgroep (volwasseneducatie) (pre);
• ervaring met het lesgeven van werknemersvaardigheden;
• kennis van Word en Excel;
• affiniteit met de schoonmaakbranche.

Leeftijd 9 t/m 12 jaar
1e prijs Ilse Janssen 10 jaar, Heide
2e prijs Floor Arts 10 jaar, Vredepeel
3e prijs Vince Puts 9 jaar, Venray

Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u
direct solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com

De winnaars mogen de prijzen op
vertoon van identiteitskaart tijdens
kantooruren op komen halen bij
HALLO Venray op Albionstraat 3a
in Leunen. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.
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Winnaars puzzelwedstrijd
De afgelopen twee weken stond een deel van de Sinterklaaspuzzel in de HALLO. Wie de prijsvraagwilde winnen,
moest beide de puzzels oplossen én het Sinterklaasrijm
vervolgens afmaken. Uit de vele inzendingen zijn de
volgende winnaars gekozen
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
(Foto’s: Hangama Olomi)

1e prijs

‘Onbeperkt tapas’
voor twee personen
in Venray of Cuijk

Beschikbaar gesteld door Brasserie ’t Zusje
Diny Janssen uit Ysselsteyn
Welkom Sinterklaas en Piet
Vergeten jullie ons huisje niet.
De oogjes staren naar ramen en deuren,
en de wangetjes staan op verkleuren.
Denk ook aan het vergeten kind,
Dan word je door iedereen bemind.

3e prijs
2e prijs

Cadeaubon, twee bidons
en twee rugzakjes
Beschikbaar gesteld door Sport2000
Vivian Hellegers uit Leunen
Welkom Sinterklaas en Piet,
Jullie staan in HALLO zoals je ziet.
Daarin staat al het leuke nieuws uit de regio,
Daar horen jullie natuurlijk ook bij samen met Amerigo!
Een pietenspeurtocht en een optocht met licht
En dan nu pakjesavond in zicht
Wij zingen die avond extra luid
Wij kijken er enorm naar uit!

Studio fotoshoot
(opname en proefdrukken voor maximaal 5 personen)
Beschikbaar gesteld door Fotohandel Hoedemaekers
Astrid van Dijck uit Wanssum
Welkom Sinterklaas en Piet, in ons mooie Venray,
De intocht was geweldig, een warm onthaal, oo zo fraai.
Op de Grote Markt werd u verwelkomd door honderden mensen.
Het hele centrum is versierd en voldoet aan duizenden wensen.
Vooraan in de winkelstraat kunt u heerlijk onbeperkt tapas eten.
Bij Brasserie ’t Zusje wordt u netjes bediend
en hebt u na afloop uitstekend gegeten.
Verderop vindt u Sport2000, een prachtige sportzaak.
Daar is alles op het gebied van sport te koop,
dat is hun hoofdzakelijke taak.
Op het Henseniusplein is Fotohandel Hoedemaekers te vinden.
Zij weten u professioneel op een prachtige foto te binden.

B R A S S E R I E

U ziet Sinterklaas en Piet, er is vanalles in Venray te doen.
Hopelijk vindt u mij ook en krijg ik een leuke prijs in mijn schoen.
U weet elk jaar iedereen tevreden te stellen, grote en kleine mensen.
Waarmee u de winkeliers van Venray hebt gesteund,
een mooi centrum, en voldoet aan duizenden wensen.

10

opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

07
12

Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 48

Gemeente moet sowieso bijdragen aan sanering dorpsplein Leunen
Deze stelling legden we u vorige week voor op onze Facebook-pagina.
Aanleiding was dat op de plek waar het nieuwe dorpsplein in Leunen zou
komen, vervuiling in de bodem aangetroffen is. De gemeente is bezig met
het opstellen van een saneringsplan 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.
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

Een vuurwerkverbod vergroot de
veiligheid
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onlangs voorgesteld om vuurpijlen
en knalvuurwerk te verbieden. De raad noemde de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar. Afgelopen jaar kwamen er 472 mensen op de
spoedeisende hulp terecht door toedoen van vuurwerk en er viel zelfs één dode.
Ook leidt vuurwerk bij veel mensen tot een onveilig gevoel. Daarom zou het
beter zijn om geen particulier vuurwerk meer af te steken tijdens de jaarwisseling. De traditie van het vuurwerk kan door professionele shows behouden blijven. Zo is er vuurwerk, maar staat de veiligheid van mensen wel weer voorop.

Maar aan de andere kant, als vuurwerk gewoon goed wordt afgestoken,
is het over het algemeen niet gevaarlijk. Alleen als het verkeerd gebruikt
wordt, komen er gevaren bij kijken, en dan moet het inderdaad worden
aangepakt. Maar een algeheel verbod op legaal vuurwerk is oneerlijk en
niet reëel. Bovendien zou een verbod op de verkoop van legaal vuurwerk,
de verkoop van illegaal vuurwerk in de hand werken, en dat is nog veel
gevaarlijker.
Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid. Wat vindt u?

Wij zijn op zoek naar chauffeurs

trekker/citytrailer

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

voor het inzamelen van reststromen
d.m.v. rolcontainers

haakarmcontainercombi
voor het vervoer van reststromen en agrarische producten,
overnachtingen behoren bij de werkzaamheden

trekker/oplegger

m.n. agrarisch vervoer: overnachtingen behoren bij de werkzaamheden
Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

Wij zijn per direct op zoek naar een

verkoopmedewerker

• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden.

vrachtwagenchauffeur/magazijnmedewerker
• je bent in het bezit van rijbewijs CE + Code 95;
• je kunt zelfstandig werken;
• je bent bereid om naast je vervoerswerkzaamheden ook
magazijnwerkzaamheden uit te voeren.
Wij bieden je een afwiselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf
en een marktconform salaris.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Gemotiveerde
voorwerker Kraamstal
voor ons varkensbedrijf in Horst (M/V)

• Verantwoordelijke, zelfstandige en
uitdagende functie
• Leidinggevende functie aan een team
van 6 medewerkers
• Bedrijf dat voorop loopt met innovaties
• Goede beloning en secundaire arbeidsomstandigheden

Wij verwachten:

Wij bieden:

Van Asten Group is een toonaangevend internationaal familiebedrijf
in de varkenshouderij.
• Een ﬂexibele, gestructureerde en
gedreven werkhouding
• Leidinggevende capaciteiten en
organisatievermogen
• Ervaring in de varkenshouderij heeft
een voorkeur
• MBO+ werk- en denkniveau

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en past bovenstaand proﬁel bij jou?
Neem dan gerust contact op met Henry Vlemmix.
Ashorst B.V. • Veld-Oostenrijk 50 • 5961 NW te Horst • Tel.: 06-10993975 of 06-10993976 • henryvlemmix@vanastengroup.eu

Erkenbrand
De Volkskrant van zaterdag
18 november bericht over de
opkomst van ‘Erkenbrand’: een
extreemrechtse groepering
waarvan een groot aantal
leden hoogopgeleid is.
Volgens De Volkskrant en de
AIVD zou dit kenmerk opvallend zijn. De vraag die ik
persoonlijk interessanter vond
(en vind) is welke maatschappelijke ontwikkelingen de
opkomst en populariteit van
deze en soortgelijke extreemrechtse groeperingen mogelijk
maakt.
In het lezen van Trouw van
18 november, bij deze bent u
geïnformeerd over mijn vaste
weekendritueel, worden mij de
strenge wetten en uitsluitings
mechanismen van de (ultra)
orthodox-joodse wereld duidelijk
gemaakt. Een ander verschijnsel
maar wellicht niet minder
extreem in haar opvattingen dan
Erkenbrand, omdat in beide
opvattingen de verdraagzaam
heid binnen, en sociale cohesie
van, de samenleving onder druk
komt te staan. De vraag is
hierdoor niet langer waarom
extreemrechts aan populariteit
wint, maar waarom extremisme
en hierdoor polarisatie in deze
tijd zo’n vruchtbare voedings
bodem vindt.
Dat extremisme nooit ver
weg is, wordt duidelijk wanneer
ik onlangs met de Pegidademonstratie in Nijmegen
geconfronteerd wordt. Het zien
wapperen van Nederlandse
vlaggen in combinatie met het
horen van anti-Islam-leuzen,
ofwel het discrimeneren van
complete bevolkingsgroepen,
bezorgt mij een ’unheimisch’
gevoel. Evenals het boegeroep
vanuit extreemlinkse hoek en de
in grote getalen aanwezige
politie.
Als samenleving staan wij
voor grote vraagstukken, maar
wellicht is de grootste uitdaging
het leren omgaan met diversi
teit, onbekendheid, onzekerheid
en het jezelf verbinden met de
ander. Wie durft?
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Venray (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Sterk met een lijsttrekkersduo
Een lijsttrekkersduo is geen nieuw fenomeen, aangezien Wim Kok en
Joop den Uyl dat in 1986 ook al deden en het nog steeds regelmatig
voorkomt.
Omdat Tino fractievoorzitter van
inVENtief is en Carla fractievoorzitter
van PP2 en zij samen ervoor gekozen
hebben op de lijst van de nieuwe
partij VENRAY Lokaal te gaan staan,
was een keuze voor een lijsttrekkersduo de meest logische.

Er kan er maar één op nummer 1
komen te staan. Dat klopt. Er kan geen
1a en 1b op de lijst komen. Ook zou je
kunnen denken dat de nieuwe partij
geen keuze heeft kunnen maken.
Of dat Tino en Carla elkaar de tent uit
knokten voor plek 1. Dat was zeker niet

het geval. Er is geen enkele sprake van
haantjesgedrag. Is ook best lastig met
één haan en één kip.
De partijen zijn de afgelopen jaren
vaak gezamenlijk opgetrokken in
moties of het stellen van vragen aan
het college. Regelmatig bleek ook dat
de beschouwingen en de mening over
heel wat dossiers dezelfde bleek te zijn.
De logische stap was samenvoegen,
omdat men ondanks verschillen veel

meer overeenkomsten zag. Dat heeft
geleid tot een nieuwe lokale partij
VENRAY Lokaal.
Een partij waar ‘samen doen’
voorop staat en daar past samen de
lijst aanvoeren prima bij!

Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal

Meer dan tweehonderd reacties

PvdA: Venray wil bladkorven terug
De Venrayse fractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) deed onlangs een oproep aan inwoners van de gemeente
Venray om haar mening te geven over bladkorven. Volgens de partij laten de resultaten zien dat er een grote
behoefte aan is.
PvdA Venray geeft aan dat ze
125 e-mailreacties en 101 Facebookreacties heeft gehad op haar vraag
over bladkorven. Zij stelt dat opvallend
veel reacties uit de kerkdorpen
komen. “Wat verder opvalt, is dat het
vaker heel uitgebreide reacties zijn.
Velen namen de moeite om specifiek
voor hun woonomgeving aandacht te

vragen”, aldus de partij. Volgens hen
werden veel tips en suggesties voor de
gemeente gegeven.

90 procent voor
terugkeer
De meest gelezen argumenten
voor herinvoering, geeft PvdA aan,

zijn onder andere de gladheid die
ontstaat door bladoverlast, mensen
die geen vervoer hebben naar het
milieustation om bladafval af te geven
en problemen met het riool door
bladafval. Ook stelt zij dat er meer in
de bossen rondom de dorpen wordt
gedumpt.
De partij geeft aan dat 90 procent

van de reacties op haar oproep voor
terugkeer van de bladkorven was.
Mensen die tegen de terugkeer van
bladkorven waren, noemden als
argumenten onder andere het asociale
gedrag van anderen: zij maken zich
zorgen over het illegaal dumpen in
de bladkorven en de daarbij horende
overlast.

Verkiezingsprogramma
De PvdA concludeert na haar
onderzoek dat een heel groot deel

van de inwoners van Venray de bladof groenkorven terug wil. “Het zou
naar onze mening daarom beter
zijn geweest als er door het college
wel een gedegen onderzoek naar
herinvoering zou zijn doorgevoerd”,
aldus de fractie.
PvdA Venray gaat de
geanonimiseerde reacties
aan het college aanbieden.
Daarnaast neemt ze het onderwerp
blad- en groenkorven op in haar
verkiezingsprogramma.

SP: Schimmel groot probleem in Brukske
SP Venray deed tussen 23 september en 28 oktober onderzoek naar vocht- en schimmelproblemen in huur
woningen in de Venrayse wijk ‘t Brukske. De politieke partij startte haar onderzoek nadat ze bericht kreeg van een
bewoonster, die meldde hier last van te hebben en dit niet opgelost kreeg met Woningcorporatie Wonen Limburg.
De politieke partij wilde weten hoe groot het probleem is en noemt de resultaten van haar eigen onderzoek
‘schokkend’.
De SP sprak met 217 huurders
en bezocht 380 huurwoningen in de
Venrayse wijk. Van de 217 huurders
gaf volgens de SP meer dan de helft
aan dat ze last had van vocht en
schimmel in de woning. Van alle
huurders die zij gesproken hebben, gaf
64 procent aan dat ze deze problemen
hadden aangegeven bij Wonen
Limburg. Van hen is 71 procent niet
tevreden over de oplossingen die de
woningcoöperatie biedt.
Bert Vermeulen, woonachtig in
het Brukske en al jarenlang SP-lid:
“We kwamen van alles tegen: van
zwaar beschimmelde plafonds tot
een deel van de muur die volledig
beschimmeld was. Een huurder die

de vochtvreters niet kon aanslepen
en waarbij de schimmel zich zelfs in
de kast had genesteld. En dan blijft
Wonen Limburg maar zeggen ‘je moet
stoken en luchten’. Als huurders klagen,
worden ze niet serieus genomen.”

Aanpassingen en
woongedrag
Een woordvoerder van
Wonen Limburg geeft aan dat de
coöperatie bekend is met vocht- en
schimmelproblemen bij de genoemde
woningen. “De woningen staan ook op
de planning om in 2018 energetisch
verbeterd te worden, zonder
huurverhoging. We hopen dan ook van

harte dat alle bewoners meedoen.”
Volgens de woningcorporatie zijn ze
bij een aantal woningen al begonnen
met de werkzaamheden. “De bewoners
hebben allemaal in augustus en
oktober een brief van ons ontvangen
waarin we de werkzaamheden
aankondigen. En op korte termijn gaan
ook de eerste keukentafelgesprekken
plaatsvinden door de aannemer waarin
persoonlijk alle werkzaamheden
besproken worden met de bewoners.”
Die aanpassingen zijn echter geen
garantie dat het is opgelost, geeft
de corporatie aan: “Problemen met
vocht en schimmel blijven echter
altijd een wisselwerking tussen de
bouwtechnische staat van het huis en

het woongedrag van de bewoners.”
De SP zegt geschokt te zijn door
de resultaten van haar rondgang.
“Veel huurders hebben geprobeerd om
dit probleem op te lossen met Wonen
Limburg. Sommigen is dit gelukt,
al ging dat niet gemakkelijk. Bij de
meeste mensen worden de problemen
niet opgelost.”

Extra inloopspreekuur
Wonen Limburg geeft aan:
“We vinden het zeer vervelend te
horen dat de bewoners zich niet
serieus genomen voelen door ons.
Daarom houden we op korte termijn
een extra inloopspreekuur voor de
betreffende bewoners. Dit spreekuur
zullen wij binnenkort aankondigen via
onze website.”
De SP wil dat de problemen snel
en goed worden aangepakt en heeft
in haar rapport een 5-puntenplan
opgesteld. Bert Vermeulen licht

de vijf punten toe: “Huurders
worden altijd serieus genomen en
de oplossing die [Wonen Limburg
aanbiedt] moet aansluiten bij de
huurder. Binnen 6 maanden moeten
er goede plannen van aanpak liggen
om deze problemen aan te pakken.
Verder vinden we ook dat zolang
huurders vocht- en schimmelklachten
hebben, ze minder huur hoeven te
betalen. Wij stellen voor om de huur
van huurwoningen met 40 procent
te verminderen zolang huurders
die klachten hebben.” Ook vindt de
partij dat Wonen Limburg op moet
draaien voor de gevolgschade van de
klachten. De woningcoöperatie heeft
desgevraagd nog niet gereageerd op
de voorstellen van de partij.
Beide partijen gaan binnenkort in
gesprek. Wonen Limburg: “Hoewel de
bouwtechnische verbeterplannen dus
al lopende zijn, gaan we graag nog in
gesprek met de SP over dit onderzoek.”

Te Koop

KERSTBOMEN

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

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
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

is op zoek naar een
•
•
•
•
•

CHAUFFEUR m/v

Het salaris is volgens cao
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet
Fulltime of parttime in overleg
In bezit van Code 95
Ervaring trekker/oplegger (walking floor)

Heb je interesse of wil je meer info?
Bel 06 17 30 80 50

FCJ-NL Transportes B.V. | Lottumseweg 6 | 5872 AB Broekhuizen
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Infoavond inbraakpreventie
Oostrum
De Oostrumse dorpsraad organiseert op dinsdag 12 december een thema-avond met als onderwerp inbraak
preventie. De avond in gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum begint om 20.00 uur.
Tijdens de openbare thema-avond
van de dorpsraad wordt wijkagent Pim
Hoevenaars voorgesteld aan het dorp.
Vanaf 20.10 uur wordt een volgens de

organisatie confronterende presentatie gegeven over inbraakpreventie.
Deze wordt gegeven door een inbraakprofessional. Een uur later geeft de

werkgroep WhatsApp Buurtpreventie
nog een presentatie. De avond wordt
afgesloten met een vraag- en antwoord
sessie. De avond duurt tot 22.00 uur.

Kerstconcert Zanggroep Exsamen
Zanggroep Exsamen treedt op maandag 11 december op met een kerstconcert in de Willibrorduskerk in
Geijsteren. Het concert begint om 20.15 uur.
Stichting Cultuurpodium Geijsteren
biedt de inwoners van Geijsteren en
iedereen in de omgeving die van
kerstmuziek houdt, een kerstconcert
aan in de kerk. Zanggroep Exsamen
bestaat uit tien koorzangers en
zangeressen uit Venray en omgeving
die elkaar kennen vanuit de periode dat

zij zongen binnen het Collegium Vocale
Venray en van wie velen daarnaast
ook nog in andere koren actief zijn.
Zij zingen deze maandagavond hun
kerstrepertoire.
De zanggroep brengt
meerstemmige kerstliederen, die bijna
allemaal vierstemming gezongen

worden. De liederen komen uit
Duitsland, Nederland, Engeland, Polen
en Italië en daartussen bevinden zich
nummers Puer nobis nascitur, Schlaf
mein Kindlein, Coventry Carol en Stille
nacht. Zo’n twintig kerstliederen staan
op het programma.
Het is concert is gratis te bezoeken.

Match reikt Pluumen uit
Vrijwilligersorganisatie Match voor Vrijwilligers organiseert op donderdag 14 december de uitreiking van de
Pluum, een blijk van waardering voor vrijwilligers die volgens hun eigen organisaties een pluim verdienen.
De uitreiking in Schouwburg Venray vindt plaats onder de noemer ‘Vrijwilligerswerk: uit de kunst’.
De avond wordt om 19.00 uur
geopend door wethouder Anne Thielen.
Burgemeester Hans Gilissen reikt daarna
de eerste vijf Pluumen uit aan vrijwilligers. Gedurende de avond doet hij dat
nog een aantal keren.

Tussen 19.30 en 21.30 uur start de
interactieve avond. Bezoekers wandelen
van hapje naar drankje, van cartoonist
naar spel onder muzikale begeleiding
van d’Accord. Bij diverse activiteiten staat
‘het portret’ centraal. De winnaar van de

kunstpuzzel wordt bekendgemaakt.
De avond duurt tot 23.00 uur.
Vrijwilligersorganisaties konden tot
donderdag 7 december vrijwilligers of
kleine groepen vrijwilligers aanmelden
voor de avond.

Kerst–In in Wanssum
Gemengd Koor Wanssum organiseert op zondag 17 december voor de derde keer een Kerst-In. Deze vindt plaats
om 15.30 uur in gemeenschapshuis De Zandhoek in Wanssum.
Tijdens deze Kerst-In in de
Zandhoek kunnen personen en
verenigingen uit Wanssum zich aan
elkaar en aan Wanssum presenteren.

Net zoals voorgaande jaren is het de
bedoeling dat iedereen elkaar op een
informele manier een beetje
kerstsfeer probeert mee te geven.

Jong en oud, eenlingen, groepen en
verenigingen hebben zich al
aangemeld om hun muzikale bijdrage
te leveren.

Molen Nooit Gedacht gerepareerd
De kap van molen Nooit Gedacht in Merselo is op donderdag 30 november gerepareerd. Met groot materiaal
werden lekkages gedicht die anderhalve maand geleden ontstonden door heftige wind en regen.

De reparatie is slechts een
noodverband. In het voorjaar wordt
de molenkap grondig gerestaureerd.
Voor de standaardaanpak is een
basisbedrag beschikbaar vanuit het rijk.
Dankzij bijdragen van sponsors tijdens
de draaimarathon in 2017 van gemeenten en provincie is een meer duurzame
oplossing mogelijk.

Met dit extra geld kan de kap
worden voorzien van een kunststof
coating, zodat de kap beter bestand is
tegen weer en wind. Daarmee wordt
op de lange termijn op het onderhoud
bespaard. De historische uitstraling blijft
echter onveranderd. De Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed heeft deze oplossing
goedgekeurd.

Behalve reparatiewerkzaamheden
werden afgelopen donderdag ook
metingen verricht ter voorbereiding
op de grote restauratie in het voorjaar. Daarbij zal ook het nodige zware
materieel aangerukt moeten worden.
De stichting Nooit Gedacht heeft
molenmaker Vaags uit Aalten ingeschakeld om deze opdracht uit te voeren.
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GEPLUKT Hayke Hendrix

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.

kinderen kreeg. Dochter Danny werd
vernoemd naar de vrouw van Johan
Cruijff en daarna kwamen zoons Paul
en Daan. Hoewel hij en Petra inmiddels
niet meer bij elkaar zijn, zijn ze nog
steeds goede maatjes. “We hebben
nooit ruzie. En ze knipt mijn haren, dus
ze houdt me nog altijd kort”, lacht hij.
“Maar het is wel echt uniek dat we zo’n
goede vrienden zijn gebleven. Kerst
vieren we nog altijd met ons en haar
gezin samen.”

Ajax, Barcelona
en Cruijff

Johan Cruijff is zijn grote held en ‘’t Veule’ is zijn mooiste plek op aarde. Behalve in Venray voelt hij zich ook erg thuis in Horst aan de Maas. Langs de
lijn, op het terras maar vooral in het gemeentehuis, waar hij voorlichter is. Deze week wordt Hayke Hendrix (59) uit Veulen geplukt.
Op anderhalf jaar na heeft Hayke
altijd in Veulen gewoond. “Daar voel ik
me thuis”, vertelt hij. “Veulen is klein,
maar enorm sterk en krachtig. Als hier
iets georganiseerd moet worden, wordt
echt duidelijk dat de kracht van het
dorp zit in het samen dingen doen.”

En saamhorigheid, dat is ook een
eigenschap die altijd terugkomt als
je aan Veulen denkt, volgens Hayke.
“Het gemeenschapshuis, bijvoorbeeld, dat is met het hele dorp samen
gebouwd. Alle inwoners droegen hun
steentje bij.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Hayke woont tegenwoordig weer
in het huis waar hij ook opgroeide.
“Ik groeide op samen met twee broers
en drie zussen. Vader werkte voor het
Waterschap en was jager en moeder
deed al het werk thuis.” Het was de
zoete inval bij huize Hendrix. “Er was
altijd volk over de vloer. Altijd. Stropers,
jagers, familie en heel veel vrienden.”
En die zoete inval, dat is het nog steeds
in het huis. “Ik heb een heleboel
voetbalzenders”, verduidelijkt Hayke
lachend. “Vrienden van mijn zoon Daan
komen vaak langs om tv te kijken.
Die jongens hebben zelfs een zogenaamde voetbalsleutel van onze achterdeur. Zo kunnen ze ook binnen als
er niemand thuis is. We zijn wel eens
thuisgekomen om achttien man op de
bank te vinden. En geen één daarvan
heette Hendrix. Dat is toch prachtig?”
Na de havo in Venray en de meao
in Helmond kwam Hayke voor een
tijdelijke functie van een half jaar
terecht op de belastingafdeling van het
gemeentehuis in Horst. Dat half jaar
werd verlengd en bijna 40 jaar later
werkt hij er nog steeds, inmiddels op
de communicatieafdeling en tot vorige
week als rechterhand van burgemeester Kees van Rooij. “Het was wel even
schrikken ja, toen ik hoorde dat hij zou
vertrekken naar Meijerijstad”, vertelt
hij. “De meest gehoorde vraag was
meteen of ik niet met hem mee ga.
En of ik nu zelf burgemeester wordt.”
Maar Hayke moet er niet aan denken
om na 40 jaar nog ergens anders te
gaan werken dan in Horst aan de Maas.
“De sfeer is daar hartstikke goed.

De mensen kennen elkaar en ook ik
ken gewoon een heleboel mensen.
Als ik op het terras zit, heb ik ’s avonds
pijn aan mijn hand van het vele
zwaaien.”
Op zijn werk ontmoette hij ook
Petra, met wie hij trouwde en drie

Voetbal is Haykes grootste hobby en
dan vooral zijn Abc’tje. “Ajax Barcelona,
Cruijff”, legt hij uit. “Dat zijn mijn
favorieten. Toen Cruijff doorbrak, is hij
mijn idool geworden dat is hij eigenlijk
altijd gebleven. Hij is gewoon de beste.
Hij speelde sierlijk en zijn taalgebruik is
natuurlijk ook geweldig. Toen hij stierf,
heb ik het best even moeilijk gehad.
Het was die dag zo druk op onze afdeling met mensen die kwamen vragen
hoe het met me ging, dat ik uiteindelijk
naar huis gestuurd ben. Thuis aangekomen lag er een hele stapel kranten in
de brievenbus, allemaal met een bijlage
over Cruijff. Die had een dorpsgenoot
voor me gekocht.”
Behalve werk en voetbal, houdt
Hayke ook van films en muziek. “En ik
verzamel stripboeken. Het hele computerhok ligt ermee vol. Eigenlijk heb ik er
helemaal geen ruimte voor, maar ik blijf
door verzamelen.” Ook is hij bestuurslid
bij Omroep Venray, zet hij zich in voor
Veulens Historie Herleeft en natuurlijk
de carnavalsvereniging, waarbij hij
zowel prins carnaval als lid van de boerenbruiloft was. “Voor de toekomst heb
ik geen grote plannen, ik heb een hoop
vrijheid dus ik kan doen wat ik wil. En
ik heb altijd wat te doen. Ik verveel me
nooit, geen moment.”

A. Schreurs Plantenkwekerij is een bedrijf waar de opkweek verzorgd
wordt van vollegrondsgroenteplanten in perspotten en trays en is
gevestigd in Sevenum.
Voor ons bedrijf zoeken wij per direct een

MEDEWERKER
PLANTENKWEKERIJ
GLASTUINBOUW
m/v

Voor de bediening van productiemachines, zoals uitzet- en
stapelrobot en heftruckwerk.
• Wij zoeken iemand met goede
inzet en goede vaardigheden in
het bedienen van machines en
inzicht in het onderhoud ervan.
• Gevoel voor planten is een pre.
Geboden wordt een leuke werksfeer,
goede beloning en dagdiensten van

6 of 7 uur tot 15.30 uur
(afhankelijk van het seizoen).
Voor sollicitaties of verdere
inlichtingen kan contact opgenomen
worden met:
Twan Schreurs
Tel: 06 12 47 81 17
of mail naar:
twan@plantenkwekerijschreurs.nl

A Schreurs Plantenkwekerij BV • Heerstraat 11 • 5975 PW Sevenum
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Verlies volleydames
Door: Imke Lucassen, volleybalvereniging ActiveRooy
De meiden van ActiveRooy uit Venray reisden zaterdag 2 december af
naar Landgraaf om daar de strijd aan te gaan met VC Landgraaf D1.
Helaas moesten zij het deze week doen zonder de familie Janssen, maar
gelukkig was Els Teeuwen weer bereid om de dames uit te helpen, deze
keer als middenaanvalster. Toch verloren de dames met 4-0.
De dames begonnen onzeker
maar positief aan de eerste set.
Hoewel deze goed begon, liep de
thuisploeg al snel voorop en lieten de
Venrayse dames zich wegspelen door
te veel eigen fouten in de pass en de
service. De dames lieten hun hoofdjes
hangen, waardoor de set voorbij
vloog en zij verloren deze dan ook
met 25-6. In de tweede set begonnen de dames zoals ze geëindigd
waren in de eerste set. Ondanks dat
ze zich goed hadden herpakt en meer
tegenstand boden, lukte het hen niet
om de set te winnen, 25-17. In de
derde set begonnen de dames sterk.
De passing werd beter, waardoor
er meer kon worden aangevallen.

Helaas was dit niet genoeg en ging
de set met 25-15 naar de tegenstander. Na de drie verloren sets wilden
de dames ervoor gaan om de vierde
set te pakken. Dit was echter niet
terug te zien in hun spel. Er werden weer meer persoonlijke fouten
gemaakt en er was veel onrust in het
veld. De dames van Landgraaf waren
de uitploeg te slim af, waardoor ze de
set verloren met 25-9.
Na dit verlies willen de dames
zaterdag gaan strijden om de winst
binnen te halen tegen de nummer
10 op de ranglijst. De dames van
ActiveRooy spelen zaterdag 9 december thuis tegen The Athletes Foot/VC
Sittardia dames 1 om 18.00 uur.

Oranje Wit wint
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit uit Leunen, Veulen en Heide speelde
zaterdag 2 december een thuiswedstrijd tegen het eerste team van DSV
uit Diessen. Oranje Wit wist met 16-8 te winnen.
De gasten stonden voor de
wedstrijd twee punten onder Oranje
Wit, wat betekende dat de punten in Leunen moesten blijven om
alleen op de eerste plaats te blijven
staan. De thuisploeg begon sterk
aan de wedstrijd en verraste DSV,
waardoor het binnen 20 minuten
8-0 stond. Na een time out van DSV
begonnen de tegenstanders anders te
verdedigen, waardoor Oranje Wit even
moest zoeken en minder tot scoren

kwam. DSV wist aanvallen af te ronden in doelpunten, maar Oranje Wit
scoorde mee. De ruststand was 11-4.
De tweede helft wist DSV het verdedigen door te zetten en kansen in
de aanval beter af te maken. Door de
ruime voorsprong kwam Oranje Wit
echter niet in gevaar, ook al kwamen
ze minder tot scoren. De eindstand
werd 16-8. Zondag 10 december staat
de derby tegen SVOC uit Oirlo en
Castenray op het programma.

Jumpers overtuigend
Door: basketbalvereniging Jumpers’76
Het herenteam van Jumpers ’76 uit Venray won zaterdag 2 december
de thuiswedstrijd tegen Vido uit Veldhoven. Bij de wedstrijd waren
Cane van der Sterren en Bart van Dijk afwezig, waardoor het team met
tien spelers aanwezig was. Desalniettemin won het team overtuigend.
In het eerste kwart werd er
aan beide kanten slecht verdedigd
met als gevolg dat de scores gelijk
opliepen. Daarom nam Jumpers al in
de 3e minuut van de wedstrijd een
time-out, om zichzelf hierop alert te
maken. Echter resulteerde dit voornamelijk in foutenlasten, waardoor
de twee centers van Jumpers al beide
twee fouten hadden voordat de eerste kwart was uitgespeeld. De stand
aan het einde van het eerste kwart
was 15-17. Toen het tweede kwart
van start ging, werden de mannen
van Jumpers wakker. Door afwisselende schoten en fieldgoals had
de ploeg uit Veldhoven tijdelijk geen
antwoord paraat, waardoor Jumpers
een run van veertien punten had.
Toen Vido de draad weer oppakte,
wilde trainer Kraus zich ook met de
wedstrijd bemoeien wat resulteerde
in een technische fout. De vrijworp
werd echter niet benut door Vido.
Met een stand van 36-20 gingen de
teams de rust in.
Na rust moest Jumpers ervoor zorgen dat de verdediging net zo goed

bleef werken als in het tweede kwart.
Maar doordat center M. Antheunisse
in de 3e minuut zijn vierde fout pakte,
was coach Kapriloglu genoodzaakt
door te wisselen en moesten er forwards op de centerpositie gaan staan.
Hierdoor kwam Vido aanvallend beter
uit haar spel, waardoor de stand van
het derde kwart eindigde op 57-36.
In het laatste kwart werd er om en
om gescoord.

Vijfmanswissel
Toen ook center J. Gommans zijn
vierde fout te pakken had, kon coach
Kapriloglu zijn geplande vijfmanswissel doen om met deze mannen de
wedstrijd uit te spelen. Toch wist
M. Antheunisse nog in de laatste
minuut zijn vijfde fout te krijgen.
De eindstand was 78-61. Topscoorders
waren Dirk Laurense met 25 punten,
Jorik Wulterkens met 23 punten en
Peter Hoeijmakers met 13 punten.
Zondag 10 december speelt Jumpers
zijn laatste wedstrijd van dit jaar
tegen BC Heeze, om 15.45 uur in
Heeze.

Heren ActiveRooy blijven
zoeken
Door: Dennis van Hooft, volleybalvereniging ActiveRooy
Na enkele weken rust mochten de mannen van ActiveRooy H1 uit Venray zaterdag 2 december afreizen naar
Budel. Waar hier tijdens het Ledub Toernooi normaliter legendarische gebeurtenissen plaatsvinden, bleek dit op 2
december niet zo te zijn. De Venrayse mannen gingen roemloos ten onder met 3-1.
Na het wegvallen van spelver
deler Roel van Hooft is geprobeerd de
afgelopen weken in eigen gelederen
een oplossing te vinden die zou leiden
tot een compleet team en wellicht een
bijbehorende overwinning. Dit bleek
niet mogelijk, waarna toenadering
werd gezocht binnen H2. Guus Janssen
bleek bereid om zijn oude rol van
spelverdeler op te pakken en aan te
sluiten bij H1.
Wie dacht dat Leon Jacobs hiermee
terug zou kunnen naar zijn vertrouwde
liberopositie, had het mis. De gifbeker
van Venray blijkt namelijk nog niet leeg
te zijn want ook Rik Wienen kampt met
een blessure waardoor Leon ditmaal
naar de middenpositie werd geschoven.

Waar de mannen door de drukke
middagspits ietwat laat arriveerden in
de sporthal van Budel, bleek dit later
een zege te zijn.
De eerste twee sets verliepen zeer
moeizaam. Het lukte maar niet om
de pass te controleren, waardoor de
buitenpositie de enige was die aan
gespeeld kon worden. Desondanks
werd hier aardig op gescoord, maar
dit was niet voldoende om de sets in
winst om te zetten. De sets eindigden
in 25-18 en 25-20.
In de derde set begon de pass te lopen
en hierdoor kreeg de spelverdeler de
kans om te variëren tussen aanvallers.
Dit resulteerde in goed spel, waardoor
deze set werd binnengehaald met

22-25. Ondanks drie onderhandse
services die Leon Jacobs niet wist te
plaatsen waar iedereen dat graag
wilde, werd hij toch de gevierde man.
Met een genadeloze streep stuurde hij
de bal vanaf de middenpositie de hoek
in wat het winnende punt van deze set
betekende.
Dat ActiveRooy geen enkel recht had
op de totale overwinning bleek echter
wel in de vierde set. Kansloos werd
het ene na het andere punt aan de
tegenstander gegeven, waardoor deze
set (25-9) en daarmee de winst van de
wedstrijd naar Ledub H1 ging.
Zaterdag 9 december mogen de
mannen weer thuis aantreden tegen
HHC uit Horn.

SV Oostrum wint van
Hegelsom
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
In een meer spannende dan goede wedstrijd tegen Hegelsom heeft het eerste herenteam van SV Oostrum
zondag 3 december toch drie punten mee naar huis kunnen nemen. In Hegelsom werd het 0-1.
De wedstrijd begon direct goed.
Beide ploegen speelden op de aanval.
Al snel ontstonden de eerste kansjes,
keurig verdeeld over beide ploegen.
Na een kwartier had het net zo goed
2-2 kunnen staan, maar de brilstand
prijkte lange tijd op het scorebord.
Hier kwam na ruim een half uur
verandering in toen doelman Plum
met een strakke trap Chris Wilschut
wegstuurde. Deze liet vervolgens
zijn belager behendig de hielen zien
en bleef alleen voor de Hegelsomdoelman koel, 0-1. Net voor de pauze
had Wilschut dit kunststukje kunnen
herhalen, ware het niet dat deze keer

de doelman als winnaar uit de bus
kwam.

Strijd werd feller
Na de pauze liet Oostrum na de
wedstrijd op slot te gooien. Als de
eindpass zorgvuldiger was geweest,
had de beslissende counter geplaatst
kunnen worden. Toen deze uitbleef,
drong Hegelsom aan. Vol overgave
togen ze richting Oostrum-doel, waar
het steeds drukker werd. Enkele
schoten vlogen over, eentje belandde
in het zijnet en een vrije trap scheerde
de bovenkant van de lat. In deze fase
had de gelijkmaker kunnen vallen,

maar deze bleef uit. De strijd werd
feller en scheidsrechter Van Geffen
moest met enkele gele prenten de
grenzen scherper aangeven. Hierdoor
werd de wedstrijd niet leuker en
de slotfase mag dan ook gerust als
rommelig getypeerd worden.
Gelukkig voor de ploeg van trainer
Spruit, die recent met Oostrum een
contractverlenging overeen kwam,
bleef de score onveranderd, waardoor
wederom drie punten aan het totaal
van de koploper konden worden
toegevoegd. Volgende week staat
om 14.15 uur de thuiswedstrijd tegen
TSC ’04 uit Tegelen op het programma.

Doelpuntenfestijn voor
korfbalsters Oirlo
Door: Korfbalvereniging SVOC ‘01
Voor de dames van het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray stond zondag 3 december de wedstrijd
tegen laagvlieger Celeritas op het programma. Die ploeg wist nog geen punten te behalen en de dames van SVOC
wilden dat graag zo houden. Dat lukte met een riante uitoverwinning, 6-21.
Na het zien van de spannende
eindfase van ’mede-poulegenoten’
Odisco en VVO, die uitmondde in een
gelijkspel, mocht SVOC’01 in Schijndel
aantreden. De wedstrijd kende een
aarzelend en stroef begin, waarbij na
10 minuten spelen slechts een 1-2
stand op het scorebord te zien was.
SVOC’01 kwam echter zichtbaar
steeds beter in de wedstrijd en wist
door middel van dynamisch spel
met mooi uitgespeelde kansen het
kwaliteitsverschil in doelpunten uit te
drukken. Zodoende werd er uitgelopen naar 1-8, wat deed denken aan
de wedstrijd tegen De Flamingo’s.
Wat vorige week gebeurde, trad nu
weer op: SVOC’01 zakte een beetje

in, waardoor Celeritas de voorsprong
tot vijf doelpunten kon beperken, 3-8.
Voor rust hervatte SVOC’01 zich echter
nog met twee doelpunten, waarmee
de ruststand op 3-10 werd bepaald.
In de rust werd meegegeven
de tegenstander ‘kapot te spelen’.
Dat werd meteen uitgevoerd. De beginfase van de tweede helft werd zo een
doelpuntenfestijn, waarin binnen de
eerste minuut drie keer gescoord werd.
Daar lieten de dames het niet bij zitten:
er werd rustig verder gescoord, waarbij
bijna elke aanval wel een doelpunt
opleverde. Zo werd er na een kleine
tien minuten spelen een voorsprong
van 3-17 bereikt.
Hierna werd er wederom wat toe-

gegeven op de tegenstander, waardoor
zij toch nog een paar doelpuntjes in te
brengen hadden. Het belangrijkste was
met een afgeronde strafworp echter al
binnengesleept: het kratje bier, dat bij
het aantikken van de twintig veiliggesteld werd. Beide ploegen wisten
hierna nog een keer te scoren, waardoor de wedstrijd met een stand van
6-21 afgesloten werd. Linda scoorde
deze wedstrijd zes keer, Rian vijf keer,
Maartje vier keer en Inge en Marloes
twee keer. Ook Astrid en Elien maakten
een doelpunt.
Volgende staat de derby tegen
Oranje Wit, dat gecoacht wordt door
oud-coach Edwin, om 13.45 uur op het
programma.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Bo Swinkels
17 jaar
Venray
Gilde opleidingen Venray,
opleiding pedagogisch
medewerker niveau 3

Wat staat er nog op je bucketlist?
Ik heb niet echt een bucket list, maar
wat me wel leuk lijkt om nog een keer
te doen is een hele uitgebreide fotoshoot met al mijn familie en vrienden.

Wat zou je later willen gaan doen?
Waarom wil je dit gaan doen?
Ik wil later in een kinderdagverblijf
werken, want ik vind het erg leuk om
met kinderen in contact te zijn en ik
vind het leuk om de kleinere kindjes
dingen te leren. Misschien wordt het
later wel iets van een eigen kinderdagverblijf of iets in die trant.
Als je een dier was, wat voor dier zou
je dan zijn en waarom dit dier, past
het bij jou?

jongeren 15

aan
Bo Swinkels

Als ik een dier zou zijn, dan was ik
een hond, omdat ik betrouwbaar en
aanhankelijk ben en goed luister maar
soms ook juist niet.
Wat is het engste wat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik was naar de film It geweest met een
van mijn beste vriendinnen en het was
keileuk. Maar ik moest alleen naar huis
fietsen en het was al na middernacht.
Toen ik thuis kwam, verwachtte ik dat
iedereen al sliep want het was al laat,

Plezier op en rond het boerenerf
• Pannenkoeken eten
• 1e kerstdag kerstdiner
• 2e kerstdag Kerstbrunch

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

maar dat was blijkbaar niet zo. Op het
moment dat ik naar binnen liep, zette
ik de keukenlamp aan, net zoals ik
altijd doe. Niet wetende wat me te
wachten stond, liep ik door naar de
kamer. Ineens kwam pap tevoorschijn
van achter de bank en riep keihard
‘Boeh!’. Ik schrok me te pletter.
Welk fictief figuur doet jou aan jezelf
denken en waarom?
Mij doet een Minion aan mezelf
denken, want ze zijn grappig, houden
van dingen uitspoken, zijn soms klunzig
en ze zijn klein want zelf ben ik ook
niet zo groot.
Wie kent jou het beste?
De personen die mij het beste kennen
zijn mijn ouders en m’n zusje.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig bij
mijn allereerste sollicitatie. Dat kwam
omdat het iets was wat ik nog nooit
had gedaan, dus dat was best wel
spannend.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap: ik ben behulp
zaam en sociaal. Mijn slechtste
eigenschap: ik kan soms arrogant
overkomen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind dat je in een echte goeie vriendschap altijd voor elkaar klaar moet staan
en er altijd voor elkaar moet zijn. Je moet
elkaar in een echte vriendschap alles
kunnen vertellen en jezelf kunnen zijn.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb een groepje met goeie
vriendinnen. We kennen elkaar van
school en hebben het erg gezellig altijd
als we met z’n allen samen zijn.
Wat zou je wel eens opnieuw willen
beleven?
Ik zou mijn schoolgala wel opnieuw
willen beleven want dat was gewoon
een keileuke dag met mijn vrienden en
vriendinnen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn
welke zou dat dan zijn? En waarom?
Ik zou dan in Spanje geboren willen zijn.
Ik vind de Spaanse taal namelijk superleuk klinken en weet van vele vakanties
naar Spanje dat er veel te beleven valt.
Het is er erg lekker warm en je bent
altijd lekker bruin van de zon.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit spullen weggooien die ik
van dierbare mensen heb gekregen.
Zoals sieraden of foto’s die ik met hen
heb gemaakt.
Wat is de coolste trend die je hebt
gevolgd en die nu totaal belachelijk is?
Dat was waveboarden. Dat was helemaal in toen ik in groep 6,7,8 zat en
ik vond dat helemaal geweldig om de
hele dag buiten te doen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Op verplichte belangrijke dingen zoals
werk, sollicitaties enzovoorts ben ik
liever te vroeg dan te laat. Maar als ik
iets afgesproken heb met vriendinnen
en ik haal het echt niet om de een of
andere reden, kom ik nog wel eens te
laat. Maar dan laat ik het meestal wel
even weten.

Vinden
jullie dat
echt leuk?
De afgelopen maand zijn op
drie dagen informatieavonden
gehouden voor ouders over het
internetgebruik van jongeren.
Dat is typisch zo’n oplossing
die volwassenen hebben,
wanneer er vragen zijn over
iets wat ze niet helemaal
begrijpen, zo’n informatie
avond.
Wij zouden gewoon een
WhatsApp-groep maken en
daarin onze vragen stellen.
Maar het feit dat die informatie
avonden gehouden worden,
heeft wel een reden: ouders
weten zelden wat hun zoon of
dochter achter het scherm aan
het doen is. Ze weten niet of ze
het internetgebruik moeten
verbieden of dat het juist goed is
omdat hun kind erdoor in
contact blijft met hun vrienden.
En als ouders wel weten wat hun
puber doet, snappen ze er vaak
niets van. Reddit en 9gag?
Zeggen ze niets. “Vinden jullie
dit echt grappig?” krijg je dan te
horen, als je ze uit probeert te
leggen wat een ‘meme’ is.
Of waarom het leuk kan zijn om
op ‘joetjoep’ te zitten, zoals
sommigen YouTube uitspreken.
Laat staan dat het concept van
gamen duidelijk is. Hoeveel
ouders hebben we al uit moeten
leggen dat je een online spel
niet op pauze kán zetten?
Aan de andere kant is het
misschien helemaal niet zo erg
als volwassenen niet bevatten
wat er gaande is online.
Dat maakt het internetgebruik
meestal juist zo leuk. De cringy,
creatieve en soms schokkende
identiteit van het internet is zo
mooi omdat het ons vertegen
woordigt, zonder invloed van
ouders, regels of logica.
Dus, ouders, maak je vooral
geen zorgen om ons. Het is niet
erg als je het niet snapt.
Tom
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SNS Huisselectie
Altijd keuze uit meerdere
hypotheekaanbieders

Digi Ontdekdag in BiblioNu
BiblioNu organiseert op dinsdag 12 december de Digi Ontdekdag. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn er in de bibliotheek in Venray workshops over onder andere programmeren, 3D-printen en het maken van stop-motion filmpjes.

Met een SNS Hypotheek krijg je
goede rente en voorwaarden.
Maar misschien is er wel een
hypotheek die nog beter bij jou
past. Daarom valt er bij ons wat
te kiezen. Bij ons heb je keuze
uit 8 hypotheekaanbieders: de
SNS Huisselectie. Zo kunnen we
je altijd een hypotheek
aanbieden die het beste past bij
jouw wensen.

De Bleek 7
5801 MC Venray
Tijdens de open inloop
in de bibliotheek zijn er
techniekdemonstraties en kunnen
mensen kennis maken met
verschillende apparaten en hun
mogelijkheden. Er wordt een 3D-printer

gedemonstreerd en bezoekers kunnen
aan de slag met stop-motion. Een stopmotion is een filmpje gemaakt met
allemaal achter elkaar geplakte foto’s,
die dan kort worden afgespeeld.
Zo kan men met lego, knipsels of

klei een film maken. Naast de stopmotion, zijn er de robots ‘Mindstorms’,
waarmee bezoekers spelenderwijs
problemen leren oplossen. Hier komt
programmeren en een stukje ICT
bij kijken.

Stef Bos in Schouwburg
Zanger en tekstschrijver Stef Bos is op donderdag 29 maart in Schouwburg Venray te zien met zijn theaterconcert
KERN. De voorstelling begint om 20.15 uur.

TE KOOP
BIJ INSCHRIJVING
sluiting inschrijvingstermijn
1 februari 2018 om 14.00 uur

WOONHUIS
met garage en tuin
Horsterweg 9-A te Leunen
kadastraal bekend gemeente
Venray sectie N nr 1761,
groot 22:75 are

Met zijn band laat Stef songs horen
van zijn nieuwe gelijknamige album
dat begin 2018 verschijnt, maar ook
oude nummers uit zijn oeuvre. De verzameling nummers gaat over de kern
van universele thema’s als vriendschap,
de schoonheid van het ouder worden,
liefde en de tijd waarin we leven.
KERN werd geboren door een
verspreking in een gesprek met
zijn zoon. Stef vroeg hem wat hij
later wilde worden als hij groot is.
Zijn zoon, geen zin om die open deur
in te trappen, stelde Stef dezelfde
vraag. Alleen versprak hij zich en
vroeg wat hij later wilde worden
als hij dood was? Toen hij een paar
maanden later niet kon slapen kwam
de vraag opeens terug en schreef hij
het nummer ‘Later als ik dood ben’.

Daar werd KERN geboren. Samen met
zijn band ontstonden er tien songs, in
verschillende thema’s. Over dood en
geboorte, van liefde naar leegte, van
het ouder worden en het nu naar een
ver verleden en de wereld waarin we
leven.
Kleinkunstenaar Stef Bos
(1961) is geboren en opgegroeid in
Nederland. Hij studeerde en woonde
daarna in België, maar woont op dit
moment alweer tien jaar met zijn
Zuid-Afrikaanse vrouw en kinderen in
Kaapstad. De afgelopen 25 jaar stond
Stef op het toneel als acteur, schreef
boeken en vertaalde de musicals ‘Man
van la Mancha’ en ‘Anatevka’. Hij brak
door met het lied ‘Papa’ in 1990 en
heeft zich daarna als liedschrijver verder ontwikkelt in de theaterwereld.

Kerstmarkt op basisschool De Lier
Basisschool De Lier in Merselo organiseert op woensdag 20 december een kerstmarkt. Deze duurt van
18.00 tot 20.00 uur. De opbrengst van de markt gaat naar Stichting Tante Lenie.

Inlichtingen:
Mathijsen & Weijs Notariaat
Dr. Poelsstraat 10
5802 AX VENRAY
Tel: 0478-586100
e-mail: mail@notarisvenray.nl
alwaar ook de inschrijvingsvoorwaarden en de inschrijvingsbiljetten te verkrijgen zijn.

Opmerkingen:
• Verkoper behoudt zich het
recht van beraad en (niet)
gunning voor
• Bestemming: wonen

Aanvaarding:
direct na gunning en betaling
en uiterlijk 1 april 2018 of zoveel
eerder als wordt overeengekomen
(vrij van pacht/huur).

Bijzonderheden
Kijkdagen: 6 januari en 13 januari
2018 van 10.00 tot 15.00 uur
eventueel andere dagen na
afspraak: 0478-585675

De basisschool in Merselo
organiseert iedere twee jaar een
kerstmarkt, waarvan de opbrengst
naar het goede doel gaat. De weken
voor Kerstmis wordt er in alle klassen hard gewerkt aan verschillende
knutselwerkjes, zoals kerststerren,
kerstboompjes van dennenappels,
waxinelichtjes, kerstkransen en
rendieren. Deze werkjes worden
vervolgens op de markt verkocht voor
het goede doel.
Tijdens de kerstmarkt worden
er ook workshops kerststukjes

maken en cupcakes versieren gegeven door de ouders van de leerlingen. Daarnaast zijn er ook stands te
vinden van Merselose verenigingen
als SV Merselo, kindercentrum De
Kindersofa, Tennisvereniging Merselo,
Wandelvereniging De Natuurvrienden,
Fanfare Sint Oda, koor Happy Sound,
jeugdsoos JUM en KBO Merselo.
De opbrengsten van de markt gaan
naar Stichting Tante Lenie. Deze stichting organiseert zogenaamde ‘gezinsweken’ voor gezinnen waarin een kind
ernstig of langdurig ziek is. Tante Lenie

verwent het gezin een week lang,
waarbij er ook speciaal aandacht is
voor de broertjes, zusjes en ouders.
“De medezeggenschapsraad en de
oudervereniging van de school kiezen
het goede doel uit”, vertelt directeur
Dionne Donlou. “Iedereen kan wensen inbrengen en uiteindelijk gaat de
opbrengst naar het goede doel met
de meeste stemmen. We hebben dit
jaar voor Tante Lenie gekozen, omdat
het een doel is dat dichter bij de kinderen staat en het is een doel dat ook
letterlijk wat dichter bij huis is.”
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Wintermarkt in wijkcentrum
Brukske
In Wijkcentrum Brukske in Venray wordt op zaterdag 9 december een wintermarkt georganiseerd. De markt
duurt van 12.00 tot 19.00 uur.
Er is van alles te doen, proeven
en beleven tijdens de vierde editie
van de wintermarkt in het Venrayse
wijkcentrum. Er zijn allerlei verlichtte

kraampjes en activiteiten waaronder
knutselen, spelletjes en proeverijen van
zelfgemaakte hapjes. Iedereen kan een
kraam bemannen om bijvoorbeeld hob-

byspulletjes te verkopen of in contact
te komen met andere bewoners.
Ook voor kinderen worden er activiteiten verzorgd.

Kunstig genieten in het
Venrays Museum
Vijftien kunstenaars stellen tot en met zondag 17 december vijftig werken tentoon in het Venrays Museum
in Venray. Het museum is iedere dag geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

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

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047

Boomverzorging/
Venray Groen.nl
Snoeien of kappen
van (moeilijke) bomen
Versnipperen en afvoer

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

info@hermanjakobs.nl • 06 54 31 21 44

Wij werken voor jóu!
Het kunstwerk van Bram Reijnders
Alle deelnemende kunstenaars
hebben het werk beschikbaar
gesteld ten bate van het goede

doel. De Rooyse Ladies van Kiwanis
vroegen hen zich in te zetten voor de
Speelgoedbank Venray. Bij verkoop

gaat een deel van de opbrengst van
de tentoongestelde schilderijen naar
de speelgoedbank.

Cor nodigt uit… in Heide
Muzikant Cor van der Cruijsen uit Heide ontvangt in zijn serie ‘Cor nodigt uit…’ muzikale en creatieve vrienden
in de huiskamer van de school in Heide. Op zondag 17 december vindt een nieuwe editie van de serie plaats.
Cor begon op zijn zevende met het
spelen op de accordeon, waarmee ook
zijn liefde voor muziek en instrumenten
startte. “Deze liefde heeft mij nooit
meer verlaten”, aldus Cor. Cors muzikale
pad loopt van Hilversum via een militair
orkest, top-40 bandjes, internationale
accordeonfestivals, musicalprojecten en
veel carnaval tot optredens in China.
Tussendoor had hij ook nog tijd om een
eigen studio op te zetten en in de zorg
mensen te ondersteunen als muziektherapeut. Onder de noemer ‘Cor nodigt
uit…’ wil hij zijn plezier in de muziek
overbrengen op andere mensen. In de
huiskamer van de school in Heide
nodigt hij muzikale en creatieve vrienden uit om samen met hem muziek te
maken. “Muziek die uitbundig kan zijn,
maar ook ontroerend, waarop je mee
kunt zingen maar waar je ook stil van
wordt”, aldus Cor.
Cor & Co hebben voor de nieuwste
editie van ‘Cor nodigt uit…’ verschillende muzikale vrienden uitgenodigd.
Onder andere Zena Volleberg uit Heide
komt langs, net als Fenne Ruhl, Isa

AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod!

Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Teeltmedewerker boomkwekerij – Vac.nr. P019031

Binnen de kwekerij ben jij verantwoordelijk voor het planten, rooien,
aanbinden en selecteren van de bomen. Ook maak je bomen verzendklaar en snoeit het nieuwe plantgoed. Je hebt ervaring in de tuinbouw.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P018997

Je voert zelfstandig alle werkzaamheden uit in de dek- en drachtstal
en de zeugenopfokafdeling. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring en bent
parttime of fulltime beschikbaar.

Parttime sorteermedewerker champignonkwekerij
Vac.nr. P018689

Voor ca. 10-25 uur per week. Je gaat assisteren bij de machinale
oogstwerkzaamheden en maakt machines schoon. Vroeg beginnen is
voor jou geen probleem.

Technisch medewerker glastuinbouw – Vac.nr. P018652

Jij regelt al het technische werk binnen het bedrijf zoals machine-onderhoud, storingen oplossen en reparaties uitvoeren. Ook denk je mee
in procesverbeteringen. Je hebt een afgeronde mbo-opleiding richting
techniek en/of tuinbouw.

Medewerker substraatbedrijf – Vac.nr. P018606

Je vult teeltcellen met compost en ledigt deze ook weer. Ook onderhoud en reinig je machines en werktuigen, voer je kwaliteitscontroles
uit en bedien je een loader en vulmachine.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl of
bel ons!
Linders, Merli Janssen, Linde Arts uit
Merselo, Leunen en Ysselsteyn en
David Janssen uit Veulen. Ook Nicole

Croque uit Leunen en Jack van Els zijn
aanwezig. Het programma begint om
15.00 uur in de Huiskamer in Heide.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Dansmatinee

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

Indoor minimarathon

Thema-avond Inbraakpreventie

Tijd: 08.00-19.00 uur
Organisatie: Menvereniging Peel en Maas
Locatie: manege Hermkus Hof Merselo

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Oostrum
Locatie: gemeeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Theatertour Nits

Toneelvoorstelling Helden 1.0

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Theater Kleinkunst
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Veulen
Locatie: De Hoefslag Veulen

Openbare repetitie
strijkersensemble

Cd-presentatie Johnny Romein

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Match voor vrijwilligers
Locatie: Match Venray

zo
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Tijd: 15.00-20.00 uur
Locatie: partycentrum De Witte Hoeve Venray

Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: strijkersensemble Poco a Poco
Locatie: BiblioNu Venray

Cabaretvoorstelling
Martijn Kardol – Bang
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Muzikale voorstelling Het Groot
Niet Te Vermijden - The Inevitables
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
09
12

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Mellow Social Club Venray

VrijwilligersCollege
Over gezonde voeding

vr
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Rooyse Helden Live met coverband
Just Fun

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten

ma
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Wintercircus
Arlette Hanson – Fraaie Fratsen!
Tijd: 15.00-17.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Zin in zingen

Top2000 live – optreden

Tijd: 19.30 uur
Locatie: wijkgebouw Den Hoender Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Alzheimer Café
Voorstelling met Henk Amuseert

Forumvergadering
Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Dorpsraad en –forum Ysselsteyn
Locatie: gemeenschapshuis Smelehof Ysselsteyn

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

do
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Sean Baile Shedding Trial
(schapendrijven)

Lezing over kruisen en kapellen
door Koos Swinkels

Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: Eet- en Drinkcafé ‘t Trefpunt Geijsteren

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Geschied- en Oudheidkundige Kring
Venray eo
Locatie: Odeon-gebouw Venray

Kerstmarkt Aan de Singel

Kerstconcert

Voorstelling Vamos!

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: dagvoorziening Aan de Singel Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Zanggroep Exsamen en Stichting
Cultuurpodium Geijsteren
Locatie: Willibrorduskerk Geijsteren

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Wintermarkt

Business Opportunity Meeting

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 12.00-19.00 uur
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: FM World Benelux
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Dorpsraad Merselo
Locatie: gemeeenschapshuis D’n Hoek Merselo

Legends of Pop
Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging De Peelklank
Ysselsteyn
Locatie: Schouwburg Venray
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Digi Ontdekdag
Tijd: 11.00-15.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Uitreiking Pluum
Tijd: 19.00-23.00 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locatie: Schouwburg Venray

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

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

Wij zoeken bezorgers voor:

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

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

Albionstraat 3a, Leunen
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From Sammy With Love in Venray Strijkersensemble
in de bieb
Nederlands showduo Freek Bartels en Stanley Burleson spelen in de show From Sammy with Love. Deze is te zien
op woensdag 20 december in Schouwburg Venray. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Strijkersensemble Poco a Poco uit Venray treedt op vrijdag 8 december op in de Venrayse bibliotheek. De openbare repetitie is van 18.30 tot
20.00 uur bij te wonen door publiek.
“Vioolmuziek komt extra
goed tot z’n recht op plaatsen
en in omstandigheden waar een
serene rust heerst”, aldus het
strijkersensemble Poco a Poco.
“Daarom willen we graag uitproberen
hoe het een bibliotheek past.”
Tijdens de repetitie komen onder
andere stukken van componisten
Johann Philipp Krieger, Gabriel Pierné,

De show vertelt het verhaal van de
Amerikaanse artiest Sammy Davis Jr..
Freek Bartels en Stanley Burleson spelen
in de show de rol van Sammy Davis Jr..
Stanley: “We spelen allebei Sammy.
Wie de bolhoed op heeft, is Sammy.
En wie de bolhoed niet heeft, speelt
de andere rollen. Freek speelt ook zijn

vader, en Frank Sinatra. Ik ben af en
toe zijn vrouw en heel kort zijn papa.”
Freek: “Oma is er ook nog, maar daar
spreekt Sammy alleen tegen, we horen
haar nooit.” Stanley: “Zijn vader wel.
Met zijn oom er ook nog bij traden ze op
als het Will Mastin Trio, vanaf Sammy’s
derde. Ze gingen heel Amerika door, hij

Antonio Vivaldi, Henry Purcell en
Georg Philipp Telemann. Poco a Poco
bestaat dertien jaar en repeteert elke
donderdag. Het ensemble bestaat
momenteel uit zeventien muzikanten
en staat onder leiding van dirigent
Sander Hendrix. Zij geven een paar
optredens per jaar in en om Venray.
Kijk voor meer informatie op
www.orkestvenray.nl

groeide reizend op.” Freek: “Het artiestenwezen was zijn houvast. Hij kende
niet anders dan het podium.
Daar voelde hij zich veilig. Als privépersoon was hij mega-onzeker, zoals
wel vaker het geval is bij grootheden.”
Kijk voor meer informatie op www.
schouwburgvenray.nl (Foto: Tom Sebus)

25-jarig jubileum

Kerstconcert Limburgse Jagers
Vocal Group Transparant uit Venray geeft op zaterdag 16 december een kerstconcert in samenwerking met
Reünie Orkest Limburgse Jagers.

EuroTree Horst BV is een boomkwekerij en gevestigd in het
Noord-Limburgse Melderslo. Wij zijn gespecialiseerd in het
kweken van heesters, coniferen en snoeivormen. Kwaliteit en
service staan bij ons hoog in het vaandel. EuroTree teelt op
120 ha vollegrond, 4 ha kas en 3 ha containerveld een breed
scala van kwaliteitsproducten, die hun weg vinden in Westen Oost-Europa.
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Commercieel
talent
m/v

Heb jij:
•
•
•
•
•

een proactieve houding en commercieel inzicht;
hbo werk- en denkniveau;
kennis en aﬀiniteit met boomkwekerijproducten is een pré;
geen 8:00 tot 17:00 mentaliteit;
een zelfstandige werkhouding, maar ben je tegelijkertijd
ook een teamplayer;
• naast beheersing van de Engelse taal in woord en
geschrift is enige kennis van Duits gewenst.
Over de functie:
Het Reünie Orkest Limburgse Jagers
bestaat dit jaar 25 jaar. Het is een
orkest dat de tradities van het Tamboeren Fanfarekorps der Limburgse Jagers
in ere wil houden. In het kader van dit

25-jarig jubileum houden zij dit jaar,
in samenwerking met diverse muziekgezelschappen, een concerttour door
Limburg. In Noord-Limburg wordt dat
op zaterdag 16 december gedaan in de

Paterskerk in Venray. Samen met Vocal
Group Transparant uit Venray verzorgen
de Limburgse Jagers daar een kerstconcert. Toegang is gratis. Het concert
begint om 20.15 uur.

Venray sterkst
vertegenwoordigd op LVK
In totaal nemen er 190 liedjes deel aan de 42e editie van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK).
Gemeente Venray is met negen inzendingen het sterkst vertegenwoordigd.
Stichting LVK heeft
190 inzendingen ontvangen,
13 liedjes minder dan vorig jaar.
Er komen 65 liedjes uit NoordLimburg, 38 uit Midden-Limburg en
87 liedjes uit Zuid-Limburg. Venray is
het sterkst vertegenwoordigd met

negen liedjes. De meeste inzendingen
uit Zuid-Limburg komen uit Maastricht,
daar werden zeven liedjes ingestuurd.
De inzendingen worden op
zaterdag 9 en zaterdag 16 december
beoordeeld door de hoofdjury. Maandag
18 december worden de zestig halve

finalisten bekend gemaakt. In januari
vinden drie halve finales plaats,
waarna op zondag 21 januari de
twintig finalisten bekendgemaakt
worden. Deze strijden op vrijdag
26 januari tegen elkaar in de finale
in Kessel.

• relatiebeheer van bestaande klanten;
• acquisitie van nieuwe klanten;
• verkopen van en advies geven over ons totale
productenpakket;
• onze goede naam uitbouwen en de marktpositie bewaken;
• een goede band opbouwen met onze relaties;
• meedenken met de klant en optimale oplossingen
aanbieden.
Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel afwisseling en ruimte
voor eigen inbreng;
• prettige werksfeer bij een informeel bedrijf, een platte
organisatiestructuur met korte lijnen;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris,
bij een gezond en groeiend bedrijf.
Heb jij interesse in deze functie?
Mail dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze
vacature kun je contact opnemen met
Dhr. Eef van Os: 06 - 5331 2229
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UHD TV / KD65XE8599
• 65" (165 cm)
• 4K Ultra HD
• 1000 Hz MotionFlow XR
• Smart tv met Android

1899,INRUILKORTING
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* Na €100,- cashback via Sony.

Op alle tv’s van 44” en groter:

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

GRATIS BEZORGD!

499,-

599,-

1448,*

1598,-

Wasmachine / L6FBBERLIN

Inbouw vaatwasser / SMV46IX10

Soundbar & Subwoofer / SoundTouch300 & Accoustimass300

• A+++ • 9 KG • Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Volledig integreerbaar • 815-875 (h) x 600 (b) x 550 (d) mm

• Vol, krachtig geluid • Snelle, eenvoudige bediening van al uw muziek

* € 50,- vooraf berekend, achteraf verrekend. 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 €150,- kassakorting.

* GRATIS INMETEN

