Hét gratis nieuwsblad voor de gemeente Venray

14
12
2

0

1

Meer
foto’s?

7

facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Verhalen van de straat: Wethouder Reintjes Leunen

pagina

07

Grote
werkdruk
voor raadsleden
pagina

05

Vijf initiatieven uit
Venray
ontvangen
bijdrage
pagina

09

‘Een dirigent is net
een voetbaltrainer’
pagina

13

Geplukt:
Petra
Duijkers
Blitters
wijck
pagina

15

‘Body
building is
kunst’
pagina

16

Winter in Venray
Officieel is het nog herfst, maar afgelopen week stond Venray in het teken van winterse taferelen. In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 december viel er al een flink
pak sneeuw van zo’n 10 centimeter, maar op maandag 11 december kwamen daar nog een keer fikse winterse buien bij. Dat leverde niet alleen sneeuwpret en mooie plaatjes
op, maar zorgde op verschillende plekken ook voor overlast. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) waarschuwde mensen in het hele land niet de weg op te
gaan, vanwege sneeuwbuien en gladheid. Verschillende scholen in de regio, waaronder het Raayland College in Venray, besloten deze dag eerder hun deuren te sluiten, zodat
leerlingen en medewerkers voor de verwachte sneeuwbuien naar huis konden gaan. Het weeralarm kon niet alle automobilisten ervan weerhouden om ’s middags de weg op te
gaan, wat resulteerde in verschillende kleine ongelukken. In de Serenadestraat in Venray botsten twee auto’s frontaal op elkaar en moest de brandweer er aan te pas komen om
een automobilist uit de auto te bevrijden. Ook werd op verschillende plekken het oud papier niet opgehaald vanwege het winterse weer. (Foto Villa Venray: Rob Beckers)

College wil bestuur vormen

‘Streep onder dossier
Jerusalem’
Het doek viel in september al voor kunstencentrum Jerusalem (KCJ) in Venray, maar gemeente Venray en het
bestuur van KCJ zijn nog bezig om de voormalige medewerkers van het centrum weer te begeleiden naar nieuw
werk. Het College van B&W van Venray wil nu zelf het bestuur gaan vormen van de stichting om het dossier zo
snel mogelijk af te kunnen ronden.
Na jaren van zorgen en discussie
kwam er in september een einde
aan Kunstencentrum Jerusalem.
Het centrum leed al tijden verlies door
onder andere hoge personeelskosten.
Oorspronkelijk werd nog gesproken
over een reorganisatie, maar daar
had de gemeenteraad in 2014
weinig vertrouwen in. Een jaar later

strandde ook het plan om het centrum
om te vormen tot stichting Part4,
dat zich meer zou richten op jongeren.
Vorig jaar werd uiteindelijk de knoop
doorgehakt: Kunstencentrum Jerusalem
moest stoppen. Cultuuronderwijs
in Venray wordt voortaan geregeld
door de nieuwe, kleinere organisatie
Cultura Venray.

Voor de veertig docenten die
zonder baan kwamen zitten, stelde
gemeente Venray samen met
Kunstencentrum Jerusalem een sociaal
plan op. Zij hadden de keuze tussen
een afkoopsom om als zelfstandige
aan de slag te gaan, of een tweejarig
Van Werk Naar Werk-traject.
Lees verder op pagina 08

Voordelig bereik in 2018
Plannen om met regelmaat te adverteren? Dan biedt
een advertentiecontract interessante voordelen.
Instappen kan bij HALLO het hele jaar door!
Meer weten?
Bel voor een afspraak 0478 74 55 05
of kijk op www.hallo-venray.nl
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Glasvezel Venray

Eerste schop in de grond
In Ysselsteyn ging op maandag 11 december de eerste schop in de grond
voor het glasvezelproject van GlaswebVenray. Hier wordt het
glasvezelnetwerk aangesloten op het landelijke glasvezelaansluiting.
Voorzitter Martin Houben van
GlaswebVenray vindt dat de start van
de aanleg perfect bij Ysselsteyn past,
vertelde hij maandag. Niet omdat
hij zelf in Ysselsteyn woont of omdat
Ysselsteyn de voordeur van Venray
is. “Nee, dat zit veel dieper. Er is
een mooie overeenkomst tussen GlaswebVenray en Ysselsteyn.
Ysselsteyn is een pioniersdorp van nog
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geen 100 jaar oud. De mensen van
GlaswebVenray zijn ook echte pioniers.
Wat zij presteren is zeldzaam.”

Noeste arbeid nodig
“Het was pionieren voor
GlaswebVenray, omdat er geen voorbeeld was”, stelt de stichting. “Hiervoor
was noeste arbeid en doorzettingsvermogen nodig. Ons doel is om de leefbaarheid en economie te stimuleren
in de gehele gemeente Venray en het
dorp Holthees. Met het doorzettingsvermogen van de vele vrijwilligers van
Glasweb, die elkaar als het even zwaar
werd weer positief stemden, is het doel
bereikt. De gemeente Venray en het
dorp Holthees krijgen glasvezel. De toekomstbestendige internetvoorziening
die de leefbaarheid en economie
stimuleert.”

’Feest gaat nu pas
echt beginnen’
Nu wordt het pionieren omgezet naar een modern netwerk, aldus
GlaswebVenray. Hiervoor heeft zij een
kernteam opgezet. Het coöperatiebestuur heeft een toezichthoudende functie gekregen en het kernteam gaat het
werk verzetten. Directeur Bart Lemmen
en projectleider Anita Emonts zijn vanaf
het begin betrokken bij het burgerinitiatief. Samen met twee technisch
adviseurs dragen zij zorg voor de uitrol
van het glasvezelnetwerk.

Het kernteam is er nog niet, stelt
directeur Bart Lemmen. “De eerste
schop zit net in de grond, het feest gaat
nu pas echt beginnen.” Volgens Anita
Emonts zijn ze pas klaar met pionieren
als ook alle wijken van Venray glasvezel hebben. “Wij zijn een solidaire
gemeente, wij zijn trots op onze teamleden en zijn er van overtuigd dat wij
na de dorpen ook de wijken aan kunnen gaan leggen. Met de juiste pioniers
op de juiste plaats komen we er wel.”
De aanleg van glasvezel in de

dorpen van gemeente Venray wordt
bekostigd door een lening van
8,5 miljoen euro die GlaswebVenray
afsloot bij de Bank Nederlandse
Gemeenten. Gemeente Venray stond
garant voor deze lening, onder
voorwaarde dat het plan gefaseerd
uitgevoerd wordt. Pas als een dorp of
wijk het benodigde percentage aansluiting heeft behaald, mag gestart
worden met de aanleg van glasvezel.
Ysselsteyn is het eerste dorp dat een
glasvezelverbinding krijgt, in 2018

gevolgd door eerst Vredepeel en
Merselo en daarna Leunen, Veulen
en Heide en uiteindelijk de rest van
de dorpen van gemeente Venray.
Omdat Blitterswijck sinds deze week
ook genoeg aanmeldingen binnen heeft, is alleen in Castenray en
Oostrum het aanmeldpercentage
nog niet hoog genoeg. De rest van
de dorpen krijgt zonder meer een
aansluiting. De kern van Venray is pas
naar verwachting pas na 2019 aan de
beurt, mits er voldoende animo is.

Omroep Venray

Inzamelpunt voedselbankactie
Omroep Venray is op maandag 18 december inzamelpunt van de L1 actie Samen voor de Voedselbank. Deze actie duurt van maandag 11 tot en met
donderdag 21 december.
Op maandag 18 december
kunnen er bij de omroep lang
houdbare producten in worden
geleverd. Denk bijvoorbeeld aan

rijst, soep in blik, vlees in blik, koffie,
thee of vruchtensap in pak.
Producten kunnen van 09.00 tot
19.00 uur worden afgeleverd op de

Langeweg 92b in Venray.
Omroep Venray maakt die maandag
van 13.00 tot 16.00 uur een
gezamenlijk programma met L1.

De uitzending komt vanuit de studio
van Omroep Venray. Deze wordt dan
op zowel Omroep Venray als L1 live
uitgezonden.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a
5809 AB Leunen

Personalia

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

20% KORTING
OP SHUTTERS

Actie geldt van 18 t/m 30 december 2017!
Vraag naar de voorwaarden.

Bart Janssen AA MBA (53 jaar)
zal per 1 januari 2018 toetreden
als partner bij Lenssen Advies.
Bart was in dit werkgebied
voorheen actief als directielid
van Rabobank Maashorst en
Rabobank Peel en Maas en zal
bij Lenssen Advies onder andere
actief zijn op het terrein van
Corporate Finance en
Accountmanagement.
Horst aan de Maas | Langstraat 20b • 5963 NW Hegelsom
Peel en Maas | Roggelseweg 2a • 5988 BP Helden
Venray | De Voorde • 5807 EZ Oostrum

www.lenssenadvies.nl
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Burgers van Venray

‘Boven de borrelpraat uitstijgen’
Opiniewebsite Burgers van Venray peilt al zeven jaar de mening van de Venrayse bevolking met behulp van een
maandelijkse stelling. Vanaf januari zijn deze stellingen ook iedere maand in HALLO Venray te vinden.

de Venrayse politiek hun stellingen en
uitslagen goed in de gaten houdt.

Geest uit de fles
Wil Mutsaers: “We halen als
het ware een geest uit de fles.
Die moet dan reacties gaan oproepen.
Neem onze stelling over de bladkorven, waaruit bleek dat 90 procent van
de stemmers vond dat de gemeente
deze terug zouden moeten plaatsen.
Als dat dan later in de politiek terugkomt, dan is dat heel mooi.” De Vilder
gaat verder: “Ook bij het sparen van
de bomen in de Julianasingel en het
zwembad hebben we denk ik invloed
gehad. En de uitslag van onze stelling
over de huisvesting voor arbeidsmigranten in Leunen werd in de raads-

vergadering genoemd.”
Met hun stellingen willen de heren
zoveel mogelijk stemmers trekken.
Het lastigst is om de jongeren en de
inwoners van de dorpen te bereiken,
merken ze. “Stellingen over typische jongerenonderwerpen, zoals
The B, doen het een stuk minder”,
legt Hurenkamp uit. Mutsaers vult aan:
“En we proberen de mensen uit de dorpen ook te bereiken door stellingen te
plaatsen die over de kerkdorpen gaan.
‘Kermis in Venray maakt de kermissen
in de dorpen overbodig’, bijvoorbeeld.”
Het meest trots zouden de mannen zijn
als hun site nog meer stemmers gaat
trekken. “Dat is ons primaire doel.”
Voor meer informatie, kijk op
www.burgersvanvenray.nl

Wij zijn op zoek naar chauffeurs

trekker/citytrailer
voor het inzamelen van reststromen
d.m.v. rolcontainers
Wil Mutsaers, Jan Hurenkamp, Charles de Vilder en Wil van Ham

Burgers van Venray heeft haar
bestaan te danken aan het Venrayse
bedrijf Centrale Antenne Inlichtingen
(CAI). Toen deze haar BV verkocht,
kreeg de gelijknamige stichting de
opbrengst van bijna 1 miljoen euro om
projecten te ondersteunen die zich op
een innovatieve manier inzetten voor
Venray. Met het laatste geld van de
stichting werd in 2010 een eigen project opgericht: opiniewebsite Burgers
van Venray.

Allerhande
onderwerpen
Met één actuele en lokale stelling per maand peilen Wil Mutsaers,

Wil van Ham, Charles de Vilder en Jan
Hurenkamp uit Venray de mening van
de Venrayse bevolking over allerhande
onderwerpen. Wat vinden de inwoners
van Venray over de terugkeer van het
schoolzwemmen? En het fietsenplan
in het centrum? Zouden dorps- en
wijkraden niet beter door de bevolking gekozen moeten worden? En kan
Venray zonder een overdekt zwembad?
Burgers van Venray heeft het allemaal
al eens getoetst.
Hun doel? “Politiek dichter bij de
burger brengen”, legt Charles de Vilder
uit. Jan Hurenkamp: “We willen mensen
de mogelijkheid geven hun mening te
uiten, maar wel op zo’n manier dat het
boven de typische borrelpraat uitstijgt.”

Met begeleidende artikelen waarin
voor- en tegenstanders over het onderwerp aan het woord komen, willen de
heren hun stemmers zo gefundeerd
mogelijk laten stemmen. Dat levert
minimaal vijftig tot soms wel driehonderd stemmen per poll op. “Een stelling
dichtbij huis spreekt het meeste aan”,
merkt Hurenkamp. De Vilder voegt toe:
“Onderwerpen als fietsen, parkeren, bomenkap en bladkorven doen
het altijd goed.” Stellingen die door
100 procent van de stemmers met ‘ja’
of ‘nee’ beantwoord worden, zijn voor
de mannen niet interessant. “We willen
geen open deuren intrappen.”
Zeker weten doen ze het niet,
maar de heren hopen en denken dat

Aanbesteden of zelf doen?

Gemeente geeft keuze aan
bewonersinitiatieven
Bewonersinitiatieven met een bouwbudget onder de 400.000 euro krijgen vanaf nu de keuze van gemeente
Venray. In plaats van een aanbestedingsprocedure mag het werk ook geheel in eigen beheer worden uitgevoerd.
Op deze manier wil het College van B&W bewonersinitiatieven stimuleren die bijdragen aan een sterker en
socialer Venray.
In Venray zijn veel ondernemende
inwoners die sportaccommodaties,
gemeenschapshuizen en zorgcentra
realiseren, stelt het college.
“Ook komende jaren worden dergelijke
initiatieven ontwikkeld, bijvoorbeeld
in leegstaande schoolgebouwen of
door gemeenschapsaccommodaties
multifunctioneel in te richten.” Als de
bouw of verbouw van huisvesting
een onderdeel is van het initiatief
en de gemeente daar financieel aan
bijdraagt, krijgen de initiatiefnemers
met veel regels en voorschriften
te maken, erkent de gemeente.
Aanbestedingsregels horen daar ook
bij. Om maatschappelijke initiatieven

te stimuleren wil de gemeente nu de
keuze geven aan projecten met een
bouwbudget onder de 400.000 euro,
zodat het werk ook geheel in eigen
beheer uitgevoerd kan worden.

Minder regels voor
realiseerders
Zo is er in Oostrum bijvoorbeeld
het plan om gemeenschapshuis
D’n Oesterham in eigen beheer en
in samenspraak met gebruikers,
leveranciers en lokale partners te
verbouwen. Het college staat daar
positief tegenover. “Een goede
ontwikkeling die bijdraagt

aan zelfsturende, autonome
initiatieven en gemeenschappen”,
aldus wethouder Ike Busser
(Samenwerking Venray).
“De laatste jaren zijn al veel
sterke initiatieven gerealiseerd.
Denk aan sportpark De Meulebéék
in Wanssum, de renovatie van het
Rijksmonument De Watermolen
in Oostrum, Logeerhuis Kapstok
in Venray en MFC De Baank in
Leunen. Het maakt de kartrekkers
vast ook blijer als ze meer eigen
realisatieruimte krijgen en met
minder regels te maken hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat dit
dergelijke plannen versterkt.”

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

Reiscafe
‘s
Reiscafe ‘s
Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders?
Bezoek dan onze lokale Reiscafe’s waar u geheel vrijblijvend kennis maakt met ons,
onze persoonlijke werkwijze en de eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.
Ook in 2018 gaan we weer met onze passie naar de volgende bestemmingen

*BALTISCHE STATEN *ITALIË *KROATIË/ISTRIË
*ROEMENIË *TENERIFE
*TSJECHIE *DIVERSE WANDELVAKANTIES
*CHINA *INDONESIË *PERU *ZUID-AFRIKA
Zo. 14 Jan.
Ma. 15 Jan.
Di. 16 Jan.
Wo. 17 Jan.
Do. 18 Jan.
Zo. 21 Jan.

TREFCENTRUM
KERKEBÖSKE
LEKKER GEWOËN
BUFKES
DE SCHAKEL
BUFKES

Hendrikxstraat 17
Koeberg 3
Kloosterstr. 14
Schoolstraat 29
Broeklaan 2
Schoolstraat 29

VENLO
HELDEN
GR’ VORST
VENRAY
REUVER
VENRAY

10.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
10.30 uur

S.V.P. VOORAF AANMELDEN VIA ONDERSTAANDE MAIL OF TEL.
Duidelijkheid vooraf en geen verrassingen achteraf.
Vertrek vanuit uw eigen regio. Meer dan 25 jaar ervaring.
Een kopje heerlijke verse koffie staat voor u klaar bij binnenkomst.
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Molenaarsambacht is immaterieel
cultureel erfgoed
Het molenaarsambacht komt op de lijst van immaterieel cultureel
erfgoed van Unesco. Het molenaarschap is het eerste Nederlandse erfgoed
op de lijst, waar ook onder andere het Belgisch bierbrouwen, de
Braziliaanse vechtdans capoeira en yoga staan. De molen in Merselo stond
naar aanleiding van het nieuws op zaterdag 9 december in de
vreugdestand.
Op de lijst staan ambachten,
gebruiken en tradities waar mensen
waarde aan hechten en die ze graag
willen overdragen aan volgende generaties. “Het is een verzameling mooie
en bijzondere tradities en ambachten
van over de hele wereld”, meldt
Unesco. “Door de plaatsing van de
molenaar maakt Nederland deel uit
van die verzameling.” Nederland telt
nog maar zo’n veertig beroepsmolenaars, maar meer dan duizend actieve
vrijwillige molenaars.

Vak goed op
de kaart gezet
“Het is iets heel moois dat ons
overkomt”, laat molenaar Helga
Michels van Molen Nooit Gedacht in
Merselo weten. Samen met Lambert
Michels, Mark Camps en Wil Weijers
vormt zij het molenaarsteam van
de molen in Merselo. “Ons vak
wordt zo goed op de kaart gezet.

De molen in Merselo in vreugdestand
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Dat is zeker iets om trots op te zijn.”
Voor de molenaars in Nederland,
en in Merselo, heeft de benoeming
weinig directe gevolgen, schat ze in.
“Wij gaan gewoon door met onze
hobby. Misschien wordt het behoud
van molens nu wel wat meer geborgen”, hoopt ze.

Techniek, natuur,
mensen en erfgoed
De laatste jaar is het molenaarsvak populairder aan het worden,
merkt Michels. “Ook bij jongeren.
Er zijn op dit moment veel molenaars
in opleiding. Zo’n 20 jaar geleden
waren het toch vooral de 60-plussers
die na hun pensioen molenaar werden
als hobby. Nu zie je dat jongeren het
ook hartstikke leuk vinden.” Wat het
vak zo mooi maakt? “De combinatie
van techniek, natuur, mensen en
erfgoed. Al die facetten samen zorgen
voor een prachtig beroep.”

17
AN 20
V
S
J
I
R
EP
OOR D
V
N
E
8 RIJD
IN 201

FINALE KNALLERS

PRIVATE
LEASE

G
A
VENLO - VENRAY
D
N
O
Z
P
O
KO 17 december
10.00

- 17.00

uur

Jij regelt de brandstof,
wij de rest
Vraag een berekening op maat.
Een gloednieuwe auto voor
een vast, laag bedrag
Echt alles is inbegrepen,
je betaalt alleen de brandstof
Meest complete private lease
abonnement

NIEUW IN ONZE SHOWROOM!

AutoArena
Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

ARENA OCCA
SIONPAR
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00

K VENLO, 22
0 OCCASION
S

www.autoarena.nl
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Kleinere partijen kampen met tijdsdruk

Grote werkdruk voor raadsleden
Een deel van de gemeenteraadsleden in Nederland heeft onvoldoende tijd om haar taken goed uit te voeren.
Ook van hun kennis wordt het uiterste gevraagd. Dat blijkt uit een rapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP) afgelopen week uitbracht. Ook in Venray kampen sommige fracties met deze druk.

sant, waarin moet een ander zich nog
wat verdiepen. Dat vraagt ook vertrouwen in elkaar. Binnen onze fractie loopt
dat gelukkig goed.”

Niet vol te houden

Het SCP deed het onderzoek in
opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Aanleiding was de overdracht van
een fors aantal zorgtaken van overheid
naar de gemeenten in 2015, de
zogenaamde decentralisaties. In vier op
de tien gemeenten staan gemeenteraadsleden onder tijdsdruk om hun
werk goed te doen. In één op de tien
gemeenten hebben gemeenteraadsleden zelfs onvoldoende kennis om hun
werk goed uit te voeren, blijkt uit het
onderzoek.
Over het kennisniveau binnen
hun partij maken de meeste Venrayse
fractievoorzitters zich weinig zorgen.
Er is voldoende kennis of men vindt
er een oplossing voor. Wel geeft een
aantal politieke partijen aan te weinig

tijd te hebben voor de uitvoering van
alle raadstaken. Fractievoorzitter Tino
Zandbergen van inVENtief, met twee
leden vertegenwoordigd in de raad,
geeft aan in meerdere gevallen te
weinig voorbereidingstijd te hebben.
“Dat komt ons inziens ook omdat
het college te weinig tijd laat tussen
behandeling in de raadscommissie en
de gemeenteraad. Tijdig aanbieden
geeft meer tijd voor een goede voorbereiding.” “Het is algemeen bekend
dat het raadslidmaatschap veel van je
tijd vergt. Dat ervaren wij binnen de
fractie ook zo”, geeft fractievoorzitter
Martin Leenders van Samenwerking
Venray aan. De partij zit met drie vertegenwoordigers in de raad. “Door het
verdelen van portefeuilles binnen de
raadsfractie wordt de portie al wat

behapbaarder. Wij proberen binnen
onze eigen portefeuille op de hoogte
te zijn en adviseren elkaar over die
beleidsonderwerpen. Wat is interes-

Henk Bisschops, fractievoorzitter en enige vertegenwoordiger van
PvdA Venray in de gemeenteraad,
geeft aan als eenmansfractie altijd
tijdsdruk te voelen. “Dat betekent ook
voor mij dat ik, dat vind ik tenminste, van alle onderwerpen die in de
commissies en in de raad besproken
worden voldoende op de hoogte moet
zijn. Natuurlijk heb ik daarbij wel
de hulp van onze steunfractie, maar
uiteindelijk moet ik het in de raad
helaas toch alleen doen. Voor mij is
het ook duidelijk dat de raadstaken
in de loop der jaren behoorlijk zijn
toegenomen.” Om voldoende op de
hoogte te zijn, koos Bisschops ervoor
deel uit te maken van zo veel mogelijk
commissies en werkgroepen. “Dat zijn
in totaal ongeveer twaalf commissies
en werkgroepen, het waren er vijftien.
Dat betekent dus voor mij een enorme
tijdsinvestering. In de volgende raadsperiode zal ik dat zeker niet vol kunnen
houden.” Hij hoopt daarbij op meer
zetels na de verkiezing. “Daarnaast zal
ik keuzes moeten maken. Alle ballen in

de lucht houden kan gewoonweg niet.”
CDA-fractievoorzitter Toon Loonen
geeft aan dat het CDA, met negen
zetels in de raad, geen problemen
heeft met tijdsdruk. “Onze fractie is
altijd goed in staat geweest om onze
raadstaken zorgvuldig voor te bereiden.
Onze interne vergaderschema’s sluiten
aan op de raadscyclus en we nemen
hier altijd voldoende tijd voor en doen
dit in overleg met onze achterban.”
Volgens Martin Leenders ligt de
toename van werkdruk onder andere
aan meer en meer informatieavonden.
“Er gaat veel tijd zitten in het bijwonen van allerlei informatieavonden.
Het is juist de veelvoud aan de, vanuit
gemeente Venray georganiseerde,
raadsinformatieavonden dat wij stellen
dat de tijdsinvestering is toegenomen.” De partij vindt de oplossing
voor tijdsdruk door zich eerder te gaan
verdiepen in grote dossiers en zich te
laten bijpraten door belanghebbenden.
“Gelukkig kennen we in Venray ook
goede onderlinge verstandhoudingen
binnen de gemeenteraad. Als een
politieke partij écht moeite heeft
gehad om zich gedegen te kunnen
voorbereiden dan zijn we bereid, waar
dat mogelijk is, besluitvorming een
cyclus uit te stellen. Maar dat komt
zelden voor.”

Houd jij overzicht in drukke
tijden en ben je accuraat?
Wil jij werken in een groeiende
organisatie met een open
communicatie?
Dan zoeken wij jou!

Aanlevertijden kerst
In verband met Kerstmis zijn de aanlevertijden voor HALLO
Venray voor de editie van week 52, donderdag 28 december,
gewijzigd.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen. Bij de Hotraco
Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je werkt in een logistieke omgeving waarin het contact met collega’s van alle
afdelingen groot is. De informele manier van communiceren wordt als zeer prettig ervaren en zorgt voor een goede werksfeer.

Wilt u een persbericht
insturen? Doe dat dan voor vrijdag
22 december 15.00 uur via
redactie@hallo-venray.nl

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Advertenties aanleveren
kan ook tot vrijdag 22 december
15.00 uur via
advertentie@hallo-venray.nl

Administratief Logistiek Medewerker

(m/v)

Fulltime, met uitzicht op een vast dienstverband

Fietsster ernstig
gewond
Een 16-jarige meisje uit Venray is vrijdag 8 december rond 10.45 uur
op de Oostsingel aangereden door een 70-jarige automobilist uit Venray.
Het meisje fietste over de rotonde, maar werd over het hoofd gezien.
Het ongeluk gebeurde toen de
automobilist de rotonde bij de Henri
Dunantstraat wilde oprijden. Hij zag
de fietsster vermoedelijk over het
hoofd, geeft de politie aan. De fietsster raakte bij de botsing gewond en
werd met ernstig letsel per ambu-

lance overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De politie heeft de
automobilist meegenomen naar het
politiebureau waar hij werd verhoord
als verdachte. De politie onderzoekt
nog hoe het ongeluk precies heeft
kunnen gebeuren.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die de logistieke afdeling komt versterken. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor de administratieve taken op onze logistieke afdeling.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• het bewaken en beheren van de inkomende en
uitgaande goederenstroom;
• het continu afstemmen met andere afdelingen over de
status van lopende projecten;
• het aanvragen van transporttarieven en organiseren van
transporten;
• het verzorgen van de juiste documentatie ten behoeve
van onze wereldwijde export;
• je bent de spil in het web en communiceert continu met
je directe collega’s op de werkvloer;
• het aansturen van roulerende voorraadinventarisaties.

Wij vragen:
• een (afgeronde) mbo-opleiding richting logistiek of een
vergelijkbare opleiding;
• een hands-on mentaliteit en je weet van aanpakken;
• je hebt een structurele werkwijze en werkt nauwkeurig;
• een persoon met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• een medewerker die initiatief toont en prioriteiten kan
stellen.

Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel binnen een groeiende en
veranderende organisatie;
• een functie in een klein gemotiveerd team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.
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Kosten: 99.000 euro

College beslist over
kerkverlichting Venray
Het College van B&W van gemeente Venray beslist nog deze maand over de buitenverlichting van de Sint Petrus
Bandenkerk in Venray. Eerder al werd bekend dat het verlichtingsplan net geen ton zou moeten gaan kosten.

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

BRENG JIJ
BAANBREKENDE
ONTWERPEN NAAR
DE PRAKTIJK?

De gemeente heeft, samen met het
kerkbestuur, een LED-verlichtingsplan
met investerings- en exploitatieoverzicht
op laten stellen. De totale investering
bedraagt 99.000 euro. Gemeente Venray
wil hier als eenmalige bijdrage
66.000 euro in investeren. Een voorstel
hierover wordt in december nog door
het college behandeld.

In de meerjarenbegroting wordt
al rekening gehouden met de plannen. Naast de 66.000 euro wordt ook
jaarlijks 2.000 euro gereserveerd voor
de energielasten. De kerk neemt dan
het eigenaarschap, beheer en onderhoud voor haar rekening. In november
vorig jaar droeg de gemeenteraad
het College van B&W van gemeente

Venray op met het kerkbestuur te
onderzoeken of het aanlichten van de
Grote Kerk in het centrum van Venray
haalbaar was. Zij vond dat de kerk als
toeristische trekpleister dan beter uit de
verf zou komen en dat de verlichting
de veiligheid rondom de Grote Kerk in
de avonduren zou11
verhogen. Alleen de
fractie van VVD stemde
09 toen tegen.

Ad ve rtorial

Cornelissen zoekt een

ALLROUND INTERIEURBOUWER
Als allround interieurbouwer word je verwelkomd in een
familiebedrijf dat al ruim 25 jaar baanbrekende interieurs
ontwerpt en realiseert. Natuurlijk kom je in een leuk team te
werken, maar kun je ook zelfstandig aan de slag. Als mboopgeleide interieurbouwer of meubelmaker heb je enkele jaren
aan werkervaring op zak en doe je niets liever dan werken met
hoogwaardige materialen, de modernste CNC-machines en de
nieuwste technieken.
Ben je daarnaast ook fl exibel, klantvriendelijk en in het bezit
van een rijbewijs B? Dan hebben wij dé baan voor jou.
Wat bieden we jou?
Een baan met doorgroei- en opleidingsmogelijkheden
(Woodwop, Imos) in een leerzame, dynamische en groeiende
organisatie. Salaris en de uitstekende arbeidsvoorwaarden
zijn meer dan marktconform. Onze voorkeur gaat uit naar een
collega die ons fulltime versterkt. Aan de slag? Stuur dan je CV
en een motivatie snel naar info@cornelissen-interieurs.nl
Keizersveld 81,
5803 AP Venray
0478-515231,
info@cident.nl

Ronde Tafel plaatst opnieuw
Wensboom bij ijsbaan Venray
Wat is nu de ultieme Kerstgedachte? Iets moois doen voor iemand anders! De Ronde Tafel 160 Venray-Horst
plaatst daarom net als vorig jaar een Wensboom bij de ijsbanen in Venray en Horst.
De Ronde Tafel steunt het hele jaar door allerlei
regionale projecten. Vaak gaat het dan om financiële
of fysieke hulp aan vrijwilligers, die zich sterk maken
voor kwetsbare mensen in onze lokale gemeenschap.
Zo’n samenwerking maakt de impact van hun inzet extra
groot. In de loop van de jaren kregen zo diverse groepen
een steuntje in de rug. Van basisscholieren tot bejaarden en
van mantelzorgers tot muziekverenigingen.
Klein gebaar
Soms kan een klein gebaar echter ook een grote
invloed hebben. Vorig jaar stond de Ronde Tafel Wensboom
daarom voor het eerst bij de ijsbanen in Venray en Horst.
Het was meteen een daverend succes. Dit hele jaar kon
de Ronde Tafel zo tientallen wensen in vervulling laten

Mijn Kerstwens
Van:

Voor:

Naam:

Naam:

E-mail:

Relatie:

Telefoon:
Wens:
WWW.CORNELISSENPRAKTIJKINRICHTING.NL

gaan. Vaak met hulp van ondernemers uit de regio.
Van een tuinmake-over tot een roofvogelshoot en van een
wellnessdag tot een rondvlucht. Allemaal voor mensen die
het door hun bijzondere situatie echt verdienen.
Wensboom
Kent u ook zo iemand? Dan is dit uw kans! Op zondag
17 december staat namelijk van 13.00 tot 16.00 uur
weer een heuse Ronde Tafel Wensboom bij de ijsbanen
middenin Venray en Horst. Iedereen kan een kerstwens
komen indienen voor iemand anders. De Ronde Tafel
zal dan in het nieuwe jaar opnieuw diverse wensen in
vervulling laten. Vrienden of vreemden, van jong tot oud wie gunt u iets moois? Vul uw wens hieronder in, knip het
strookje uit en bezoek de Wensboom!

Reden:

w

nieuws 07

14
12

Verhalen van de straat
10/14

Wethouder Reintjesstraat Leunen

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun
Gerardus Hubertus Reintjes werd geboren
namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes op 5 januari 1892 in het huis waar hij zou blijvan straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Venray dook de
ven wonen en in 1954 zou overlijden. Grad was
archieven in en zocht het verhaal achter de Wethouder Reintjesstraat in Leunen.
de oudste van vier jongens. Hij woonde samen
met zijn ouders en een niet getrouwde oom en
tante. Zijn vader was een pachter die in 1908
de boerderij kocht van Jacobus Buggems en
diens kinderen bij een openbare verkoop voor
6.800 gulden. De 16-jarige Gerardus, Grad,
rende vanuit café Martens naar huis om het
nieuws aan zijn moeder te vertellen.
Dat Grad toen al in Leunen een rol van
betekenis speelde, blijkt uit het feit dat hij
medeoprichter van de Boerenleenbank was in
1918, de Boerenbond in 1919 en de fanfare
in 1920, waar hij de rol van secretaris op zich
nam. Nog voor zijn trouwen in 1924 werd hij
kassier van de Boerenleenbank. Wat oorspronkelijk een werk van een paar uur was, groeide
later uit tot een aantal dagen per week. Er
werden daarom twee kamers aan zijn huis
gebouwd, waarvan er één als kantoorruimte
ging dienen.

Elf kinderen

Gerardus Hubertus Reintjes (Foto: Werkgroep Historie Leunen)

In 1924 trouwde Grad met zijn buurmeisje
Nel van Megen. Zij woonde in de boerderij die
nu aan Enge Steeg 6 ligt. Het echtpaar kocht de
boerderij van de ouders van Grad en woonde er
met een gezin van elf kinderen. Mijn zijn grote
gezin, de boerderij, de Boerenleenbank en wat
bestuurswerk leidde Grad Reintjes een druk
bestaan.
In de oorlog beleefde hij moeilijke en
spannende momenten. Vooral de herfst van
1944 met de razzia, gevechten bij Overloon en
Venray en de evacuatie waren slopend. Na de
bevrijding in oktober 1944 ging het gezin
via Maarheeze naar Weert. Half december
keerde het gezin terug naar een beschadigde,

leeggehaalde en gevorderde boerderij.
Overal lagen nog landmijnen en aan alles
was gebrek. Ook toen toonde Grad zich
betrokken, onder andere bij de hulpactie
Haarlem helpt Venray.

Schrijnende
woningnood
In 1949 werd hij onverwachts
wethouder van de Gemeente Venray.
Woningtoewijzing werd toen een deel van
zijn portefeuille. Het viel hem zwaar om in
de periode van schrijnende woningnood
iedereen recht te doen. In 1953 kreeg hij
een beroerte, maar hij knapte redelijk op.
Een jaar later, op 22 juli 1954, overleed hij
toch nog vrij plotseling.
De woningbehoefte in Leunen bleef
maar stijgen en de randen van het dorp
werden uitgebreid, vooral rond 1960,
met straten en nieuwe huizen bouw. De
boerderij en landerijen van de familie
Reintjes lagen aan de rand van het dorp
Leunen. Voor de noodzakelijke woningbouw
werd dit bedrijf verkocht tijdens de
ruilverkaveling en verplaatst naar de Hoef.
De straatnaam in de directe omgeving
waar de boerderij van de familie Reintjes
heeft gestaan, is vernoemd naar Gerardus
Reintjes. De Wethouder Reintjesstraat in
Leunen is ongeveer gelegen op de plek
waar de boerderij heeft gestaan en vooral
door bijzondere staat van dienst van
Reintjes voor Leunen.
Binnen deze wijk ligt ook een grasveld,
dat later in de tijd door de bewoners
rondom dit plein is omgedoopt tot Reintjes
koel.
(Bron: Werkgroep Historie Leunen en familie Reintjes)

dameskleding | damesschoenen | tassen

40 % KORTING
Vanaf
vrijdag
23 juni
Vanaf
vrijdag
15 december

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 je langs!

www.heerenstraat.nl
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‘Streep onder dossier Jerusalem’
De uitvoering van dit sociaal plan ligt
bij Stichting Kunstencentrum Jerusalem.
Gemeente Venray vraagt het huidige
bestuur nu vraagt af te treden. Het college wil zelf zitting nemen in het
bestuur, om het dossier Jerusalem eindelijk af te kunnen sluiten. Wethouder
Anne Thielen (CDA): “Om de gemoederen tot rust te brengen, willen we zelf
het bestuur gaan vormen. Zo kunnen
we grip houden op de situatie en
eindelijk een streep zetten onder het
dossier. We willen verder.”
Van de 43 medewerkers van KCJ
hebben er inmiddels 28 gekozen voor
een afkoopsom. Twaalf medewerkers zijn gestart met een Van Werk
Naar Werk-traject en met drie is een

maatwerkafspraak gemaakt. De kosten
voor de gemeente van het sociale plan
werden geschat op 2,9 miljoen euro.
Dit kan nog oplopen tot maximaal
5,36 miljoen euro als niemand van de
oud-medewerkers zou kiezen voor een
afkoopsom en alle medewerkers in
het Van Werk Naar Werk-traject geen
nieuwe baan zouden vinden.

Discussie over
personele besluiten
Het College van B&W kwam er
onlangs achter dat het huidige bestuur
zonder overleg eind 2016 nog een
medewerker van het kunstencentrum
een vaste aanstelling zou hebben

gegeven en een andere medewerker in een hogere salarisschaal zou
hebben geplaatst. Dit liet zij vorige
week weten aan de gemeenteraad.
Door deze beslissing had de financiële verplichting voor het sociale plan
400.000 euro lager kunnen zijn, stelt
het college. “Onbegrijpelijk, want het
Kunstencentrum was toen al aan het
afbouwen”, vindt wethouder Thielen.
“Daarbij is het niet netjes dat we niet
betrokken zijn, terwijl we net samen
een overeenkomst hierover gesloten
hadden.” De gemeente vroeg juridisch
advies in deze zaak, maar besloot de
kosten niet op het stichtingsbestuur
te verhalen. “Dan ga je daar heel veel
tijd, energie en mensen insteken,

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

maar je moet jezelf afvragen wat dat
nu oplevert.”

Vaste aanstelling
zonder overleg
Twan Jansen, nu nog voorzitter
van het KCJ-bestuur, geeft aan dat de
informatie die het college aan de raad
heeft gegeven onjuist en tendentieus
is. “Er is inderdaad een vast contract
gegeven aan een medewerker met een
cruciale functie. Deze was afgelopen
jaar onmisbaar vanwege specifieke
kennis en kwaliteiten. Om te voorkomen dat deze medewerker zou switchen naar een andere werkgever, hebben we besloten hem voor ons bedrijf
te houden.” Bij de andere medewerker
is een tijdelijke functie veranderd naar
een vaste functie, stelt Jansen. “Er heeft
geen verhoging van schaal plaatsgevonden en deze aanpassing had geen
gevolgen voor de hoogte van de aanspraken.” Het bedrag van 400.000 euro
dat de gemeente noemt, is volgens
het KCJ-bestuur onjuist. “Het financiële
gevolg is beperkter dan de voorstelling
van de gemeente, namelijk maar zo’n
30.000 à 40.000 euro. De gemeente
suggereert dat wij met gemeenschapsgeld hebben gesmeten, maar dat is
niet waar.”

Dat het bestuur de gemeente
beter op de hoogte had moeten
stellen, erkent Jansen. “Maar er was
geen sprake van opzet. Twee dagen
eerder is inderdaad de conceptovereenkomst over het sociaal plan
getekend, maar onze besluiten liepen
al langer. De gemaakte principeafspraken zijn toen over het hoofd gezien.
Formeel was er echter nog geen
overeenkomst, maar dat neemt niet
weg dat het netter was geweest om
het te melden.” Het KCJ-bestuur verwijt
de gemeente op haar beurt dat ze
niet betrokken zijn bij de informatie
doorgeven aan de gemeenteraad.
Jansen: “Het had de gemeente gesierd
als zij in de geest van de afspraken
had gehandeld en de raadsinformatiebrief aan ons bestuur had voorgelegd.
Dan had kunnen voorkomen dat deze
deels onjuiste en tendentieuze informatie naar buiten is gebracht.”

Niet met geld
gesmeten
De gemeenteraad beslist op
dinsdag 19 december of het college
zitting kan nemen als stichtingsbestuur. Als alle oud-medewerkers aan
werk geholpen zijn, wordt Stichting
Kunstencentrum Jerusalem opgeheven.

www.hallo-venray.nl

Leerplichtwet
Ben jij een zelfstandige,
hardwerkende en flexibel
ingestelde collega?
Ben jij goed in het plannen
van je werkzaamheden
en bewaar jij het overzicht?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Schoolverzuim
in beeld
gebracht
Het College van B&W van gemeente Venray heeft onder andere op
verzoek van de gemeenteraad het schoolverzuim in de gemeente in
beeld gebracht. Van de honderd leerplichtigen die in 2016 niet naar
school zouden zijn gegaan, blijkt slechts één leerling daadwerkelijk nog
schoolverzuim te plegen.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich
toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je komt te werken in een dynamische omgeving waarin je de
mogelijkheid hebt om gevarieerd werk te doen, met uitzicht op een vast dienstverband.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

Interieurverzorger
Door de groei en uitbreiding van onze
organisatie zijn wij inmiddels werkzaam op
drie locaties. Als interieurverzorger zorg je
samen met vier collega’s voor de algehele
netheid van de algemene ruimtes en
kantoren op de vestigingen (regio Horst).
Samen verzorgen jullie ook bestellingen
van schoonmaakartikelen, koffie, thee en
dergelijke. Voor vergaderingen en trainingen
tref je voorbereidingen door de juiste
tafelschikking, koffie/thee en desgewenst
broodjes te regelen. Gedurende de pauzes
zorg jij dat er voldoende koffie en thee klaar
staat. Bij beurzen verzorg jij de facilitaire
spullen ten behoeve van de Hotraco-stands.

(m/v)

12 uur per week,
eventueel mogelijkheid tot uitbreiding

Profiel geschikte kandidaat:
•
•
•
•
•

je hebt bij voorkeur (enkele jaren) ervaring als interieurverzorgster;
horeca-ervaring is een pre;
je hebt een hands-on mentaliteit en je weet van aanpakken;
je hebt oog voor detail en denkt mee met de organisatie;
je bent flexibel om meerdere uren te werken tijdens vakanties van
collega’s of bij evenementen in de avonduren. Je werkzaamheden
zullen verdeeld worden over drie dagen.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie binnen een organisatie met prettige
werksfeer;
• een functie in een hecht team;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het MetaalBewerkingsbedrijf.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Uit cijfers van de landelijke
brancheorganisatie voor leerplicht
bleek dat in 2016 in de gemeente
Venray honderd leerplichtige
leerlingen tussen de 5 en 18 jaar
niet ingeschreven stonden op een
school, meldde het College van
B&W in haar begroting voor 2018.
Dit riep vragen op bij onder andere
de politieke partijen inVENtief en VVD.
Tijdens de begrotingbehandeling in
oktober lieten zij weten bezorgd te
zijn en riepen zij het college op deze
leerlingen goed in beeld te brengen.
Overbodig, vond verantwoordelijk
wethouder Martijn van der Putten
(D66) dat destijds. “Ik snap de
discussie, maar we zitten er kort op
en hebben alle leerlingen inmiddels
in beeld.”

Administratieve
fouten
Het aantal van honderd leerplichtigen die niet naar school gaan
in Venray, komt feitelijk niet overeen
met de werkelijkheid, stelt het college nu. Van de honderd gevallen
van schoolverzuim, zijn er tachtig

te verklaren door administratieve
fouten. “Volgens de Leerplichtwet zijn
scholen verplicht in- en uitschrijvingen van voormalig groep 8-leerlingen
binnen zeven werkdagen door te
geven aan DUO, de landelijke Dienst
Uitvoering Onderwijs. In de praktijk
geeft een aantal scholen in onze regio
de inschrijvingen niet tijdig door,
waardoor er sprake lijkt te zijn van
verzuim. Regionaal wordt dit onder de
aandacht gebracht bij de betreffende
scholen”, aldus het college.

Vijf leerlingen in
behandeling
Van de overige twintig leerlingen, betrof het in vijftien gevallen
leerlingen die langer dan vier weken
geen schoolinschrijving hadden
vanwege een wachttijd bij het ISK,
de Internationale Schakelklas voor
leerlingen die niet of nauwelijks de
Nederlandse taal spreken. De overige
vijf leerlingen heeft Leerplicht in
behandeling gehad. “Hiervan zijn
vier leerlingen in samenwerking met
onderwijs en zorgpartners weer naar
school begeleid.”
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Haags bedrijf
gaat parkeerbeheer
Venray verzorgen
Het bedrijf P1 Off Street Management gaat vanaf 1 januari het
parkeerbeheer voor gemeente Venray verzorgen. De parkeerdienstverlener
uit Den Haag gaat zich de komende vier jaar voor bijna 1 miljoen euro
bezighouden met onder andere parkeergarage De Gouden Leeuw en de
twee slagboomparkeerterreinen.
P1 Off Street Management gaat
parkeergarage De Gouden Leeuw
beheren, net als de twee betaalde
parkeerplaatsen met slagbomen op
het Blekersveld en Raadhuisplein.
Daarnaast gaat zij onder andere
zorgen voor geldinning en administratie, de uitgifte van vergunningen,
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Rabobank Coöperatiefonds

Vijf initiatieven
ontvangen bijdrage
Vijf organisaties uit de gemeente Venray kregen op donderdagavond 7 december te horen dat zij een bijdrage
mochten ontvangen van het Rabobank Coöperatiefonds. De bank reikte in totaal tien cheques uit, variërend van
1.500 tot 15.000 euro.

abonnementen en ontheffingen,
het contractbeheer van werkzaamheden onder derden en het onderhoud
van parkeerapparatuur.
P1 Off Street Management was
het enige bedrijf dat zich inschreef
voor de aanbesteding van gemeente
Venray.

Starter in de Regio
ACT4balance
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

ACT4balance
Wilmien Verzijl
De Wieënhof 1
Venray
06 28 07 18 67
info@act4balance.nl
www.act4balance.nl
Coaching en training
24 maart 2017

Stichting Dorpsraad Geijsteren neemt de bijdrage voor haar plein in ontvangst (Foto: Hans van der Beele)

Activiteiten
Bij ACT4balance kun je terecht
voor coaching (lifestyle, omgaan
met je verleden) en training
(bijvoorbeeld van je werk
geheugen en concentratie).
Doelgroep
Volwassenen en adolescenten
die angstig of neerslachtig zijn, of
last hebben van vermoeidheidsklachten na een ongeluk of na
een ernstige ziekte. Dit kan tot
uiting komen in je ongelukkig
voelen, piekeren en concentratieproblemen.
Onderscheidend vermogen
Bij ACT4balance staat de cliënt
centraal. We gaan samen op weg.
Jezelf ontwikkelen is een
levenslang proces. Elke levensfase
stelt zo zijn eigen eisen aan wie je
bent en hoe je met obstakels op je
weg omgaat. Soms is het fijn als
er iemand even met je meeloopt,
die je stimuleert om anders met
die obstakels om te gaan. Iemand

die je helpt bewust te worden van
de route die je volgt om meer in
balans te komen. Met coaching
ligt de nadruk op je persoonlijke
ontwikkeling. Acceptance and
Commitment Therapy
(bijvoorbeeld Voluit Leven) en
Inquiry-Based Stress Reduction
zijn methodes die je kunnen
helpen om meer in balans te
komen door te leren omgaan met
angst, somberheid, onzekerheid
of vermoeidheid. ACT4balance
gebruikt trainingen om je
werkgeheugen te verbeteren,
je te leren focussen en om je
leervaardigheden te vergroten.
ACT4balance heeft meer dan
25 jaar ervaring in het coachen
en trainen.

Voluit Leven in 2018!
Voluit Leven: Mindfulness of de kunst van het accepteren
Maak je leven waardevoller en bevredigender
Vergroot je psychologische flexibiliteit en veerkracht
In 2018 start ACT4balance met twee cursussen in MC WIEENHOF!
Voluit Leven kan ook op individuele basis.
Kijk op www.act4balance.nl/actueel voor meer informatie.

“Het mooie van deze projecten is
dat ze onze leefomgeving een stuk
mooier maken, precies waar het in het
Coöperatiefonds om draait”, vindt aankomend directievoorzitter Angelique
Jansen-Swinkels van Rabobank Horst
Venray.
Stichting Samen in Leunen kreeg
4.000 euro voor het Schakelplein, waar
ze een ontmoetingsplek voor jong en
oud wil creëren. Stichting Centrum
voor Ouderen De Kemphaan kreeg
hetzelfde bedrag om de toiletgroep aan
te passen. “Een vurige wens van het
bestuur van deze stichting is daardoor
heel dicht bij realisering gekomen”,
laat stichting De Kemphaan weten.
“In 2018 wordt het nu mogelijk om het
sanitaire gedeelte op de verdieping
van het gebouw aan het Kennedyplein
te renoveren en geschikt te maken
voor gebruik door mensen met een
lichamelijke beperking. Het beschikbaar
gestelde bedrag is juist het laatste

zetje, nodig, om realisering mogelijk te
maken.”
Antoon van Hoof, voorzitter van
carnavalsvereniging De Klute-Trappers
uit Vredepeel, geeft aan ontzettend blij
te zijn met de donatie. De organisatie
kreeg 1.500 euro voor een nieuwe
geluidsinstallatie. “Deze willen we voor
diverse doeleinden gaan gebruiken,
ook door andere verenigingen uit ons
dorp. Vredepeel is een klein dorp en we
willen met zijn allen toch de verenigingen overeind proberen te houden. Als we
dan een donatie of subsidie krijgen, is
dat voor ons een welkome aanvulling om
onze projecten en doelstellingen gerealiseerd te krijgen.” De toneelvereniging
uit het dorp kreeg eenzelfde bedrag voor
een nieuwe lichtinstallatie.
Dorpsraad Geijsteren geeft ook aan
blij te zijn met de bijdrage om haar
dorpsplein aan te pakken. “Wij zijn blij
dat wij nu wij de toezegging van de
gemeente hebben gekregen dat wij

eindelijk na zo’n acht jaar voorbereiding kunnen beginnen met de realisatie
van ons plan. Tegelijk met het verbeteren van het rioolsysteem willen wij ons
plein weer het centrum van Geijsteren
laten zijn door het autovrij te maken,
zodat het veiliger wordt. De monumentale kastanjeboom die jaren prominent
op het plein heeft gestaan, wordt
vervangen, omdat hij niet meer te
redden is. De nieuwe boom moet meer
ruimte krijgen.” Ook wil men drempels
weghalen om het plein beter geschikt
te maken voor activiteiten. “Het plein
willen wij verder verfraaien met
verplaatsbare bloembakken.” Het dorp
kreeg 2.000 euro voor haar plan.
Volgens de bank raken de ondersteunde projecten meer dan alleen
de indienende vereniging of stichting.
Sinds dit jaar kunnen er het hele jaar
door initiatieven worden ingediend bij
het Coöperatiefonds en zijn er twee
beoordelingsmomenten.
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opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
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Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 49

Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onlangs voorgesteld om vuurpijlen
en knalvuurwerk te verbieden. De raad noemde de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar. Daarom legden wij u de stelling ‘Een vuurwerkverbod vergroot de veiligheid’ voor. Een aantal stemmers op Facebook was het
hiermee eens.
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.

Anderen zijn van mening dat als vuurwerk gewoon goed wordt afgestoken,
het over het algemeen niet gevaarlijk is. Zij kunnen een algeheel verbod op
legaal vuurwerk oneerlijk en niet reëel noemen. Bovendien zou een verbod op
legaal vuurwerk, de verkoop van illegaal vuurwerk in de hand werken en dat is
nog veel gevaarlijker.
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 is met de
stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook uw mening op
www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Een status als immaterieel erfgoed
voegt weinig toe
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het beroep molenaar kwam onlangs op de Inventaris Immaterieel Erfgoed
te staan. Tot immaterieel erfgoed behoren onder andere tradities en bijzondere
vaardigheden die beschouwd worden als cultureel erfgoed dat van generatie op
generatie wordt doorgegeven.
Het beroep molenaar heeft de status gekregen met als doel het te bewaren
voor de toekomst. Dit heeft echter weinig zin. Als mensen iets niet in leven willen
houden, dan willen ze het niet. Je kunt niet voorkomen dat zaken soms uitsterven. En de ene persoon kan een traditie écht immaterieel erfgoed vinden, terwijl
een ander het grote onzin vindt. Waar ligt dan de grens? Wanneer mag iets tot

immaterieel erfgoed behoren? Dat is niet te bepalen.
Maar aan de andere kant kan zo’n status wel tot gevolg hebben dat er bijvoorbeeld extra subsidies komen voor de betreffende traditie. Hiermee kan deze
dan gepromoot worden, wat de vitaliteit weer kan bevorderen. Lang niet alle
tradities die het moeilijk hebben, zijn ook ten dode opgeschreven. Het zou ontzettend zonde zijn om helemaal geen energie meer te steken in bijzondere tradities.
Een status als immaterieel erfgoed kan de verdwenen energie in sommige gevallen zeker terugbrengen.
Een status als immaterieel erfgoed voegt weinig toe. Wat vindt u?

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Venray (bijv. hoor/wederhoor)
zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Evaluatie parkeren Venray Centrum
Uit de evaluatie van het parkeerbeleid blijkt dat de
centrumondernemers, hun werknemers, de bezoekers van Venray en het
merendeel van de inwoners tevreden zijn over het veranderde
parkeerbeleid, waarbij het parkeren bijna overal gratis is geworden.
Er zijn altijd uitzonderingen op
de regel. Twee wijken zijn ontevreden: de Wilhelminastraat en de wijk
West-Zuid. Deze laatste ervaart ook
veel overlast vanwege parkeren in
verband met de coffeeshop.

Nu het nieuwe parkeerbeleid goed
uitpakt voor het centrum, is het belangrijk alles in het werk te stellen om de
parkeerproblemen die zich nu nog
voordoen voor de inwoners van die
wijken, aan te pakken. Er zal dan ook

samen met de inwoners naar oplossingen gezocht moeten worden. Er zijn
op dit moment al gesprekken gaande.
Wij zullen dit als CDA goed in de gaten
houden en gaan ervan uit dat er oplossingen met zoveel mogelijk draagvlak
voorhanden zijn begin april 2018.

Petra van Duijnhoven,
raadslid CDA Venray

Ontmoet en groet VENRAY Lokaal
Aanstaande zondag is het weer heerlijk vertoeven in het centrum van
Venray. Van 12.00 tot 17.00 uur is ons mooie dorp helemaal in kerstsfeer
en uiteraard parkeert u geheel gratis. Zoals inmiddels gebruikelijk is
VENRAY Lokaal (nu nog PP2 en inVENtief) deze dag ook aanwezig met onze
stand, ter hoogte van Jamin en Van Essen optiek.
We vinden het gezellig en vooral
nuttig u te ontmoeten. U maakt kennis met ons en wij staan open voor al
uw zorgen over het leven in Venray.
Uw mening is voor ons onmisbaar
om als volksvertegenwoordiger in de

oppositiebanken constructief te bouwen
aan onze gemeenschap.
Ontmoet en groet ons, VENRAY Lokaal
op de koopzondag in hartje Venray.
En ontvang dan de nieuwe editie van
onze nieuwsbrief. Elk kwartaal ver-

schijnt er een nieuwsbrief, boordevol
(achtergrond-) informatie. Blijf op de
hoogte van de lokale politiek, zodat het
uw keuze straks in maart wellicht een
stuk gemakkelijker maakt.
Via deze weg wensen wij u, namens
de fracties PP2 en inVENtief alvast fijne
feestdagen en een gelukkig 2018.

Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal

Buba & Co
Enige weken geleden is het
circus weer neergestreken in
het Annapark, dit jaar echter
met één olifant, Buba.
Hij kreeg gratie van het
Ministerie van Economische
Zaken om toch mee te reizen.
Optreden is er echter niet meer
bij, in verband met nieuwe
regelgeving voor wilde dieren.
Twee jaar geleden liepen er
nog een stuk of vier van deze
zware jongens en meisjes rond
in mijn achtertuin. En los van het
vermaak, zag ik nog een ander
‘groot’ voordeel: bemesting voor
mijn moestuintje! De bolussen
van de olifanten zijn qua
samenstelling vergelijkbaar met
paardenmest en ná rundermest
het beste dat je kunt krijgen.
In de Amsterdamse zoo wordt
het zelfs per emmertje verkocht.
Dus zo gezegd, zo gedaan.
Gewapend met kruiwagen en
steekschop heb ik meer dan
dertig stuks kunnen
bemachtigen. Als dank daarvoor
heb ik de bezorgers een kratje
bier gegeven en voor de
circusdirecteur heb ik een
appeltaartje gebakken.
Omdat dit toch wel een
bijzondere voedingsbodem
betrof, besloot ik in het voorjaar
van 2016 ook iets bijzonders te
kweken: kikkererwten!
Deze erwt, eigenlijk ‘keker erwt’
genoemd, groeit voornamelijk in
het Midden-Oosten, maar het
lukte me. Hij schoot wortel op
Venrayse bodem en ik heb er
heerlijke falafel van gemaakt.
Heb Buba de olifant al een
paar dagen niet gezien, maar
hoop deze maand toch nog een
paar kogels te kunnen
bemachtigen. Wil volgend jaar
sperziebonen proberen, die ik
dan voor de gelegenheid om zal
dopen tot ‘Buba boontjes’, of
misschien nog leuker, ‘Freiwald
boontjes’. Henk Kamp, alvast
hartelijk dank. Prettig weekend
allemaal!

14
12

verkiezingen 11

Kandidatenlijst PvdA Venray vastgesteld
De leden van de Partij van de Arbeid Venray hebben tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag
7 december hun kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Fractievoorzitter Henk
Bisschops wordt lijsttrekker van de politieke partij.

Esther van Wamelen, Henk Bisschops en Elly van Dijck-Kersten
vormen de top 3 van PvdA Venray

Een kandidaatstellingscommissie
had de kieslijst voorgesteld. De leden
kozen hier unaniem voor. “Met zeer
ervaren en kundige kandidaten op de
eerste drie plaatsen ziet PvdA Venray
de komende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet”, zegt
de partij over de lijst.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid
Venray van donderdag 7 december is
de door de kandidaatstellingscommissie
voorgestelde kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 unaniem
vastgesteld.
Venraynaar Henk Bisschops voert
de lijst aan. Hij vormt sinds de vorige
gemeenteraadsverkiezingen de
éénmansfractie van de PvdA in de
gemeenteraad. “Een bijna onmogelijke
opgave”, geeft de partij toe. “Met een
minimale invloed blijft men oog en
oor hebben voor onze standpunten en
bleven we vertegenwoordigd in diverse
overlegplatforms. Henk is ruim vier jaar
geleden op basis van zijn veronderstelde capaciteiten en kwaliteiten gekozen tot lijsttrekker. Hij heeft deze rol op
een goede manier vervuld. De com-

missie heeft er vertrouwen in dat Henk
deze opgave, uiteraard liefst met een
grotere fractie, op een adequate manier
kan en wil voortzetten.”
Steunfractielid Esther van Wamelen
uit Venray vormde de afgelopen jaren
de rechterhand van Bisschops en staat
als tweede op de lijst. Daarnaast vertegenwoordigt Esther de afdeling binnen
het Gewest en is zij afdelingsvoorzitter.
Elly van Dijck-Kersten uit Smakt staat op
plek drie. Zij is sinds een paar maanden
opnieuw actief binnen de politieke
partij. Eerder was ze steunfractielid,
gemeenteraadslid en een korte periode
zelfs wethouder van Venray.
De lijst wordt compleet gemaakt
door Dickie Minken-Jansen uit
Wanssum, Venraynaar Joris Truijen op
plek 5, Ineke Grootemaat, Henk van
Egmond en Georgette Verbist uit Venray
op plekken 6, 7 en 8. Op plek 9 staat de
Venrayse Marja van Mil. De tiende plek
op de kandidatenlijst is voor Anneke
Cremers uit Venray. Venraynaren Piet
Kroft en Twan Jansen maken de lijst
compleet. Tijdens de ledenvergadering
in januari stelt de partij haar verkiezingsprogramma vast.

D66 Venray maakt kandidatenlijst bekend
D66 Venray maakte dinsdag 12 december haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
bekend. Na een digitale stemming is de lijstvolgorde vastgesteld. Fractievoorzitter Daan Janssen (27) uit Venray
werd in juni al gekozen als lijsttrekker.

D66 Venray werd vier jaar geleden
nieuw leven ingeblazen en mocht drie
raadsleden en een wethouder leveren.

Inmiddels is het aantal leden verdubbeld, geeft de partij aan. Huidige
wethouder Martijn van der Putten (28)

uit Venray is nummer 2 en kandidaatwethouder voor de partij. De afgelopen
2,5 jaar was hij actief als wethouder

voor Venray op het gebied van wonen,
onderwijs, duurzaamheid en jeugd.
“De herontwikkeling van St. Anna, de
Talentencampus, de verduurzaming van
onze gemeente. Zomaar een aantal projecten waar ik hard aan heb getrokken
en waar we ook na de verkiezingen op
door moeten pakken”, aldus Martijn.
Emina Joosten Beslagic (40)
staat op plek 3. Oorspronkelijk
komt ze uit Bosnië en Herzegovina,
maar ze vluchtte in 1992 tijdens de
Balkanoorlog naar Nederland. Ze woont
inmiddels zes jaar met haar partner
uit Oirlo in Venray. Emina is beleidsadviseur bij gemeente Nijmegen en
programmamanager bij een Triple
Helix-samenwerking in de regio
Arnhem-Nijmegen. Voor D66 Venray
is ze de afgelopen jaren onder andere
actief geweest in de commissie Leven.
Theo Zegers (61) uit Merselo is
nieuw op de lijst en staat op plek 4.
Theo is op veel verschillende vlakken maatschappelijk actief. Zo is hij
voorzitter van de dorpsraad Merselo en
het dorpsradenoverleg. In maart geeft
hij het stokje voor deze functies door.
“In een andere positie wil ik graag
mijn bijdrage blijven leveren aan de
gemeenschap van Venray in brede zin.
Daarbij wil ik mijn kennis en ervaring

inzetten om de inwoners van Venray te
steunen in hun wensen en behoeften”,
aldus Theo.
Bart Jilesen (18) uit Leunen is
nummer 5 op de lijst. De student
Business Administration aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen was
tijdens zijn periode op het Raayland
College voorzitter van de debatgroep
en actief bij het Model European
Parlement (MEP). Begin dit jaar is hij
lid geworden van D66 en van de commissie Leven. De komende periode
gaat Bart zich onder andere sterk
maken voor de jeugd en jongeren in
Venray.
De lijst wordt verder aangevuld
met Marita Muller, Rutger Holtackers,
Felix Rippe, Hans Schaeffers, Anne-Lize
Trines, Peter-Paul Tummers, Henk de
Visser, Tom Voermans, Bert Vos, Remy
Aarts, Emiel Beerkens, Ton Hikspoors
en Jan van de Ven. Jan van de Ven
ondersteunt de partij als lijstduwer
en is bekend als voorman van ‘PO in
actie’. Ook is hij lid van de Provinciale
Staten van Limburg. Door dat laatste
zou hij een eventuele raadszetel niet
kunnen accepteren omdat een dubbelmandaat bij D66 niet is toegestaan.
De partij stelt haar verkiezingsprogramma in januari vast.

Alles in het rek
halve prijzen
• Finn Comfort • Gabor • Piedi Nudi • Footnotes • Mephisto • Durea • Mjus • Van Bommel •
• Australian • Wolky • Giorgio • Ganter • Pikolinos • Nero Giardini • Think •
volg ons ook op

Hoofdstraat 14 Horst
www.pastschoenen.nl
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Solfestival 10.0

‘Laten zien hoe mooi Brukske is’
De tiende editie van het Solfestival in de Venrayse wijk Brukske heeft vijf jaar op zich laten wachten, maar op zondag 17 juni is het eindelijk zo ver.
In een nieuwe formule wordt Solfestival 10.0 gehouden in en rondom het nieuwe wijkcentrum MFC Brukske. Het duurt nog even tot het juni is, maar de
organisatie is al druk bezig met de voorbereidingen.

een dat dit niet klopt.” Het imago van
de wijk opvijzelen en binnen de wijk de
onderlinge samenwerking stimuleren,
zijn twee belangrijke doelen van het
festival, legt Smits uit. “Het moet één
groot feest worden voor iedereen.”

‘Eten verbindt
de mens’

Een Turkse dansgroep tijdens het Solfestival in 2009
Met ondersteuning van Synthese
zijn verschillende partijen uit de wijk
verenigd in een werkgroep die de
tiende editie van het buurtfestival
organiseert. Johan Thomassen,
voorzitter van Activiteitenvereniging

Brukske Actief, is één van de grondleggers van het festival. “De eerste editie
van het Solfestival was in 2000. ‘Sol’
verwijst naar zon, het begin van de
zomer. Maar in Brukske ligt ook de
muziekbuurt en dan kan het weer naar

een muzieksleutel verwijzen.”
De laatste editie van het festival vond plaats in 2013. Thomassen:
“Om verschillende redenen is het
daarna niet meer doorgegaan. We hadden geen goede plek meer bijvoor-

beeld, omdat het oude winkelcentrum
werd gesloopt.” Mike Smits van
Synthese gaat verder: “We wilden toch
nog een tiende editie van het festival
organiseren. Aanleiding was onder
andere het feit dat Masterplan Brukske,
dat in 2007 startte, na tien jaar nu
afloopt. In het plan dat we opstelden
met de wijk, gemeente Venray en
Wonen Limburg liepen allerlei projecten
om de wijk naar een hoger niveau te
tillen. Die wilden we op een mooie
manier afsluiten.”

Feest voor iedereen
Van Lipzig BV is een bedrijf, gespecialiseerd in het vervaardigen en monteren van aluminium en
kunststof kozijnen, schuifpuien, lichtstraten, overkappingen, vouwwanden, vliesgevels, rolluiken
en zonwering. Zowel voor bedrijven als particulieren.
Bij Van Lipzig BV worden alle aluminium en kunststof produkten in eigen werkplaats vervaardigd
en gemonteerd. Team Van Lipzig wordt gevormd door ongeveer 20 medewerkers.
Wij beschikken in onze bedrijfspanden (Venray en Venlo) over een showroom
waarin de diverse producten getoond worden.
Wegens de enorme groei en om onze bezoekers goed te kunnen blijven bedienen zijn wij per direct op zoek naar een

flexibele verkoopmedewerker / calculator (fulltime)
U beschikt over:
■

■
■

■

■

■
■

■

Functie-eisen:

Een gedreven en gemotiveerde houding met
een overtuigend karakter
Representatief voorkomen
Klantgerichtheid, nauwkeurigheid en besluitvaardigheid
Commercieel-/cijfermatig en bouwtechnisch
inzicht
De capaciteit om onder stress resultaatgericht
en efficiënt te blijven werken
Het goed in teamverband kunnen werken
Flexibele beschikbaarheid van maandag
t/m zaterdag
Vaardigheden om offertes te maken

Om in aanmerking te komen voor deze functie
dien je te voldoen aan onderstaand profiel:
■ Minimaal 5 jaar ervaring als verkoper / calculator
binnen een vergelijkbaar bedrijf en vergelijkbare
(kleinschalige) projecten.
■ Woonachtig in de omgeving van Venray.
■ In bezit van rijbewijs B (en eigen vervoer).
■ Bereid om buiten de reguliere kantoortijden
te werken.

Wij bieden u:
■
■
■
■
■
■

Een contract van 38 uur per week
Een vast salaris
Prettige en informele werksfeer
Pensioenregeling
Mogelijkheid op een vast contract
Eventuele reis- c.q. onkosten vergoeding

Voor meer informatie of sollicitaties kunt u terecht bij Koen van Lipzig op 0478 58 44 17.
Ook geeft onze website een goede indruk over de werkzaamheden van ons bedrijf.
U kunt sollicitaties per mail sturen naar info@vanlipzig.nl
Keizersveld 8 5803 AN Venray ■ www.vanlipzig.nl

Waar het festival in de beginjaren vooral een multiculturele
happening was, wordt het nu nog
breder opgezet. Lia Juliana, ook van
Activiteitenvereniging Brukske Actief:
“We willen iedereen uit Venray laten
zien hoe mooi onze wijk is en hoe
multicultureel. We hopen dat mensen
elkaar ontmoeten en meer over elkaar
te weten komen.” Thomassen vult aan:
“Mensen hebben toch een bepaald
beeld van onze wijk. Als ze echt een
keer bij ons komen kijken, zien ze met-

De werkgroep zit nog in de
beginfase van de organisatie, maar
is al druk bezig om een leuk en
gevarieerd programma bij elkaar te
krijgen. Thomassen: “We hebben
al allerlei optredens gehad op het
festival. Turkse dans, Zuid-Amerikaanse
zanggroepen, Afrikaanse percussie,
noem maar op. Deze keer zoeken we
het vooral binnen onze eigen wijk,
of anders uit heel Venray.” Juliana:
“En eten is ook belangrijk. Dat verbindt
de mens. In eerdere edities deden
eetkraampjes met bijvoorbeeld suikerspinnen of Turkse kebab het heel
goed.” Behalve optredens en eten, is
er ook een rommelmarkt en kunnen
verenigingen zich presenteren op het
festival. Smits: “Op die manier kunnen
verenigingen zich laten zien en misschien nog extra inkomsten vergaren
door bijvoorbeeld eten of een activiteit
aan te bieden.”

Komst is zeker
Om het festival echt te laten slagen,
is de werkgroep nog steeds op zoek
naar deelnemers. “Tot nu toe hebben
we nog niet genoeg reacties. Dat mogen
er nog veel meer worden”, geeft Smits
aan. “De komende weken gaan we ons
inzetten om zoveel mogelijk deelnemers
te vinden en enthousiast te maken.
Het festival heeft echt meerwaarde als
er veel deelnemers zijn.” Heel veel deelnemers, of wat minder: Solfestival 10.0
gaat sowieso door. “Misschien moeten
we het op een andere manier in gaan
vullen, maar dat er iets komt is zeker”,
geeft bestuurslid van het wijkcentrum
Joris Truijen aan. “We gaan laten zien
dat je met een beperkt budget iets hele
moois neer kunt zetten.”
Voor meer informatie over het
Solfestival, neem contact op met Mike
Smits via m.smits@synthese.nl

Injaz sluit eerste jaar
af met kerstdiner
Bij activiteitencentrum Injaz in Venray zit het eerste activiteitenjaar er
bijna op. Stichting Injaz sluit haar jaar af met een kerstdiner.
“We kijken terug op een aantal
goed geslaagde activiteiten”, blikt
de organisatie terug. “Eén van de
activiteiten was een iftar in juni.
Moslims en niet-moslims genoten
samen van een maaltijd ter
gelegenheid van het verbreken van
de vasten.” Volgens de organisatie
stonden niet-moslims tijdens die
activiteit open voor de gebruiken
van moslims. “Nu is het tijd voor
andersom. Want begrip en acceptatie
van elkaars gebruiken moet van twee
kanten komen”, aldus Stichting Injaz.
Moslims gaan op zaterdag

16 december aansluiten bij een
kerstdiner. Deelnemers kunnen
ook met elkaar in gesprek. Dit keer
gebeurt dat onder leiding van Stan
Verhaag. Farhat Poos geeft een lezing
met als titel ’Maria in de Bijbel,
Maryam in de Koran’.
Het kerstdiner begint om
16.30 uur en duurt tot ongeveer
20.30 uur. Het vindt plaats bij
Activiteitencentrum Injaz in Venray.
De activiteit is kosteloos, maar
aanmelden is noodzakelijk via
stichtinginjaz@gmail.com of
info@prinor.nl
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Dirigentenwissel muziekvereniging Holthees-Smakt

‘Een dirigent is net een voetbaltrainer’
Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde Holthees-Smakt treedt komend weekend nog één keer op onder leiding van dirigent Wieke Hermsen. Na tien jaar
vond de dirigent het tijd om de baton over te dragen. Een opvolger werd onlangs gevonden in Bart Klerken uit Baarlo, die vanaf 1 januari voor het muziekkorps staat.

“Volgens mij zitten er inclusief neven
en nichten nu zo’n 25 op conservatoria”, vertelt hij. Muziek vormt dan
ook de rode draad door zijn leven, van
lesgeven tot dirigeren en zelf spelen.
“Het was heel leuk, maar vorig jaar
heb ik de knoop doorgehakt. Na bijna
tien jaar vond ik het tijd om hier te
stoppen.” De vereniging overtuigde
hem in ieder geval nog tot na het
honderdjarig jubileum van afgelopen
najaar te blijven. Maar de zoektocht
naar een opvolger moest beginnen.
“We waren er niet helemaal door verrast, het zat er wel al aan te komen”,
vertelt Koopmans. “En onze zoektocht
is geslaagd. We hebben onlangs drie
proefdirecties gehad. De muzikanten
hebben gestemd en onze selectiecommissie heeft de keuze gemaakt: vanaf
1 januari staat Bart Klerken voor ons
korps.”

Laatste concert

In 2007 nam Wieke Hermsen
het stokje letterlijk over van ouddirigent Ron Arets. “Mijn broer zat bij
de vereniging in Holthees en Smakt
en attendeerde me erop dat ze een
dirigent zochten”, vertelt Wieke. “Het is
voor een klein korps altijd lastig om
iemand te vinden”, vertelt voorzitter
Jan Koopmans. “We kenden Wieke, hij
had al een paar korpsen onder zich.”
De samenwerking werd snel beklonken
en op 1 augustus stapte Wieke ‘op de
bok’. Muziekvereniging Holthees-Smakt
(toen nog fanfare) was niet zijn eerste
dirigeerklus. Dirigeren deed hij al sinds
zijn studie. Hij leidde onder andere
de fanfares in Beugen en Sint Agatha
en de harmonieën van Reek en Sint

Hubert. “Het leukste aan dirigeren
is het feit dat je een grote groep in
handen hebt.”
De muziekvereniging heeft nu zo’n
dertig spelende muzikanten en ongeveer tien muzikanten die in opleiding
zijn. “Dat is een luxepositie voor zo’n
kleine gemeenschap, mogen we wel
zeggen”, vindt Koopmans. De muziekvereniging werd een paar jaar geleden
ineens met vijf muzikanten uitgebreid, nadat de fanfare St. Joseph in
Stevensbeek stopte. “Toen ik begon,
waren we met achttien of twintig
man”, herinnert Hermsen zich. “Dat is
langzamerhand gegroeid en nu hebben
we een redelijke bezetting. Er is ook
een aantal oud-leden dat wel eens

invalt tijdens concerten.” “Bij ons staat
gezelligheid voorop. Het is belangrijk
dat mensen plezier hebben in het
maken van muziek. Maar we zijn geen
hoempapa-orkest, we repeteren wel
serieus. Wieke heeft daar een mooie
balans in gevonden”, vindt Koopmans.
De invloed van de dirigent reikt
verder dan het leren spelen en begeleiden van de muziek. “Op aanraden
van onze dirigent hebben we onze
vereniging in 2015 omgedoopt van
fanfare naar muziekvereniging”, vertelt
de voorzitter. “Dat maakt ons breder.”
Deze trend om ook houtinstrumenten
zoals klarinetten toe te staan, zien de
heren in de regio meer. “Je kunt niet
meer meedoen aan concoursen, want

Kerstconcert in Leunen
Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide verzorgt op zondag 17 december het jaarlijkse kerstconcert in de
H. Catharinakerk in Leunen. Dit jaar is het harmonieorkest extra groot, want het concert wordt in samenwerking met
Harmonie Sub Matris Tutela uit Oostrum georganiseerd.

daar heb je een traditionele bezetting voor nodig, maar daar hebben
we bewust voor gekozen”, stellen de
heren.
“Ik vergelijk mijn werk wel eens
met een voetbaltrainer”, vertelt de
dirigent. ”Al kan ik niet zeggen dat als
mensen niet trainen, dat ze naar het
tweede elftal gaan, want we kunnen niemand missen in het eerste.
En waar een voetbaltrainer er na drie
jaar vaak uitgeschopt wordt, mag ik
na tien jaar zelf zeggen dat ik stop”,
voegt hij lachend toe. De dirigent, die
ooit inderdaad een profvoetbalcontract
voorgeschoteld kreeg maar toch de
keuze voor de muziek maakte, komt
uit een uitermate muzikale familie.

En de dirigent? Afscheid van de
muziek nemen, dat nooit helemaal.
Hermsen blijft spelen in het Rigoletto
ensemble, een klassiek kwintet.
Ook geeft hij nog les aan een aantal
leerlingen. Maar hij heeft ook nog
een nieuwe uitdaging voor zichzelf
bedacht: hij wil graag een muziekstuk
componeren voor het kwintet waarin
hij speelt. Maar voor het zover is, nog
één laatste concert met muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde Holthees-Smakt.
Op zaterdag 16 december speelt zij
vanaf 19.30 uur haar kerstconcert in
de St. Jozefkerk in Smakt. De muzikanten worden daarbij ondersteund
door zangkoor St. Caecilia uit Ottersum
(nog opgericht door Wiekes vader) en
theaterschool Musical4all uit Venray.
Het concert is gratis te bezoeken.
Na afloop kan men naborrelen in ’t
Pelgrimshuis in Smakt. (Foto: Mieke Arts)

Dementheek Café
BiblioNu Venray organiseert op maandag 18 december een Dementheek
Café. Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn vrijwilligers van Alzheimer Venray
aanwezig in de Venrayse bibliotheek om vragen te beantwoorden en
informatie over dementie te verstrekken.
BiblioNu beschikt over een
dementheek met boeken over vroeger,
over geheugenproblemen, over de
zorg voor mensen met dementie en
boeken met onderwerpen die jeugdherinneringen oproepen. Ook staan er
spellen, films, romans over dementie,
de Eerste Hulp bij Dementie-koffer en

herinneringskoffers. In herinneringskoffers zitten herkenbare spullen,
waarmee familie en mantelzorgers
gemakkelijker contact kunnen maken
met mensen met dementie en bij hen
persoonlijke herinneringen kunnen
ontlokken. Kijk voor meer informatie
op www.biblionu.nl

ONTMOET GROET

Een impressie van het kersconcert in 2016 (foto: Liesbeth Lucassen)
Het gezamenlijk orkest staat deze
avond onder leiding van dirigente Karin
Janssen. Daarnaast krijgt het orkest
vocale ondersteuning van tenor Pascal
Pittie en zangeres Jacqueline Fijnaut en

zijn er diverse instrumentale solisten
van Harmonie St. Catharina te horen.
Verschillende kerstklassiekers
passeren tijdens het concert de revue,
maar ook hedendaagse arrangementen

staan op het programma. Het concert
begint om 19.00 uur en om 18.30 uur
gaan de kerkdeuren open. Na het
concert is er een samenzijn in het café
van MFC De Baank in Oostrum.
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Afterparty Venrays
Mannenkoor
Het Venrays Mannenkoor organiseert op zondagmiddag 17 december een afterparty van het uitverkochte
Eindejaarsconcert in Schouwburg Venray, die de avond daarvoor plaatsvindt. De afterparty begint om 14.00 uur.

Koninklijke Harmonie Euterpe Venray heeft besloten het nieuwjaarsconcert in januari niet door te laten gaan. Het nieuwjaarsconcert wordt
traditioneel ieder jaar gehouden in Schouwburg Venray, maar dit jaar
heeft de harmonie te weinig voorbereidingstijd.
“Het besluit om een Venrayse
traditie te doorbreken was niet makkelijk”, laat de harmonie weten. Het was
een noodzakelijk besluit, omdat het
Vastelaovesconcert dit jaar al op vrijdag 2 februari plaatsvindt. “Dat is erg
vroeg en zou betekenen dat Euterpe

veel te weinig voorbereidingstijd heeft
tussen de twee concerten. Een goede
kwaliteit van een concert is belangrijk
en dus zullen we aankomend jaar
het nieuwjaarsconcert overslaan.”
Als alternatief wil Euterpe in het voorjaar een extra concert organiseren.

Het optreden van de Groep Zonder Naam tijdens de vorige editie van de afterparty in 2014

weekend
verslaggever
(student)

m/v

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door
Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct
op zoek naar een weekendverslaggever (student) m/v.
Je uitdaging
Wie ben je?
Je levert redactionele bijdragen aan n Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
n een opleiding journalistiek of ervaring
het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp
als bureauredacteur/ verslaggever is
een pre;
en weet het duidelijk en helder
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
op te schrijven;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent bekend met de regio;
n je werkt goed samen, bent stressnieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en je
redacteuren als gezicht van
HALLO Venray naar de lezer toe;
werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
n je bezoekt in overleg evenementen,
zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
personen en activiteiten in de regio,
n je bent flexibel;
waarbij je makkelijk contact legt
n je verricht je werkzaamheden in
met anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Venray;
n je werkt nauw samen met de
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
redactie van HALLO Venray.
n

Het Venrays Mannenkoor wilde na
het optreden waar hard naartoe gewerkt
is, ook een moment organiseren om
ervan na te genieten met familie, vrienden en spontane bezoekers. Daarom
organiseert zij een afterparty. Voor een
deel van het programma wordt samengewerkt met Cultura Venray. Deze organiseert tegelijkertijd een voorstelling in
de Schouwburg en zo is er een samenwerking ontstaan. Het voltallig Venrays
Mannenkoor treedt bijvoorbeeld op

voor de gasten van Cultura Venray en de
Singeltjes onder leiding van Jacqueline
Fijnaut komen ook bij de afterparty van
zich laten horen. Andere gasten deze
middag zijn troubadour Math Craenmehr,
pianist en singer-songwriter Niels Spee
en uitbater van de Uitmarkt Geert Pelzer.
Ook gaan de koorleden van het Venrays
Mannekoor het podium op, individueel of met een groep. “Bij het Venrays
Mannenkoor wordt er niet geselecteerd
op kúnnen zingen bij nieuwe leden,

alleen op wíllen zingen. En als je dan
kunt laten horen hoe goed sommige
van onze leden kunnen zingen, dan is
dat iets om trots op te zijn. Bijvoorbeeld
Guus Vreugdewater en zijn dochter Lois,
dat is gewoon kippenvel”, zegt koorlid
Wilbert Claessens.
Bezoekers kunnen tot het einde
van het programma om 16.30 uur vrij
binnen lopen. De afterparty vindt plaats
in de foyer van de grote zaal van de
Schouwburg.

Sean Baile Shedding Trial

Schapendrijfwedstrijd
Geijsteren in sneeuw
In Geijsteren werd zaterdag 9 december de Sean Baile Shedding Trial georganiseerd. De schapendrijfwedstrijd
werd georganiseerd door Mathijs Cuijpers en Carlette van Schaick. Zestien honden mochten om beurten de vijftig
schapen van Peelkudde Schaapsdrift in het gareel proberen te krijgen.

Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor vrijdag 22 december via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 0478 74 55 01.

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl

Sean Baile betekend in het Gaelic
Iers ‘Klein dorp’. Deze naam gebruikt
de organisatie voor wedstrijden die ze
organiseert in Geijsteren. Tijdens de
schapendrijf op zaterdag draaide het om
praktijkwerk. De deelnemers moesten
uit vijftig schapen de vijf gemarkeerde
schapen filteren en deze in een
vierkante pen krijgen, binnen twintig

minuten. De snelste won de wedstrijd.
“We begonnen in de ochtend
met een heftige sneeuwstorm”,
vertelt Carlette van Schaick van de
organisatsie. “Maar dit mocht de pret
niet drukken. Dankzij eet- en drinkcafé
’t Trefpunt konden de deelnemers en
bezoekers warm door het raam naar
de wedstrijd kijken. Na een aantal uur

stopte het met sneeuwen en kwam de
zon zelfs tevoorschijn.”
David Maree won de wedstrijd
met zijn hond Charlie. Zij kregen de
opdracht voor elkaar in 8.11 minuten.
Glenn Nuyts met Emma werd tweede,
in 9.02 minuten. Jan Bouwmans en Jaff
eindigde met 12.58 minuten op een
derde plek.

en zo 15
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GEPLUKT Petra Duijkers

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.

Petra is een bezige bij. Na drie jaar
te hebben gewerkt als peuterjuffrouw,
ging ze bij de politie. “Het is nu 16 jaar
geleden dat ik stadswacht was en dat
was echt een van de leukste banen
die ik ooit heb gehad. Als stadswacht
ga je de straat op. Je dealt met kleine
vergrijpen en hebt veel contact met
mensen. Dat contact met mensen is
het mooiste dat er is.” Vanuit haar
liefde voor contact met mensen is Petra
uiteindelijk haar eigen uitvaartonderneming gestart. “Nadat ik gestopt was als
stadswacht, keek ik op een dag naar
een uitvaart op televisie. Ik zei tegen
Felix, ‘Wauw dat lijkt me een mooi
beroep’. De volgende dag stond er een
gigantische vacature bij een uitvaartonderneming in de krant en zo ben ik
gestart.”

Gedenkbos

Ze is opgegroeid op een kippenbedrijf, heeft gewerkt als peuterjuffrouw en heeft dienst gelopen als stadswacht in Venray. Nu heeft ze haar eigen
uitvaartbedrijf, schrijft ze boeken over rouw en plant ze bomen in Ons gedenkbos in Swolgen. Deze week wordt Petra Duijkers (53) uit Blitterswijck geplukt.
Petra is met haar twee broers en
zus opgegroeid in Leunen, waar haar
vader een kippenbedrijf runde.
Hier hielp ze hem samen met haar
broers en zus met het laden van kippen
en het verzamelen van eieren. Op haar
tiende verloor ze haar moeder.

Haar vader hertrouwde toen ze 12 jaar
was en haar stiefmoeder werd een
tweede moeder voor Petra. Petra’s
nieuwe moeder had drie dochters en zo
werd het gezin uitgebreid tot zeven
kinderen. “Tegen de tijd dat ze mijn
vader trouwde, waren de dochters van

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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mijn tweede moeder al volwassen en
getrouwd. Maar hoewel ze veel ouder
waren, had ik er toch ineens drie
zussen bij.”

Ineens drie
zussen erbij
Petra’s eigen gezin is ook groot.
Ze trouwde op haar negentiende met
haar eerste man met wie ze twee
dochters kreeg. Negentien jaar geleden
ontmoette ze haar tweede man,
Felix (65), tijdens een oudjaarsavondfeest. “Ik zag hem en kon alleen nog
maar staren. Ik bedacht me, ‘Goh, ik
ben die man aan het aanstaren’ en
toen ik wegliep, had ik knikkende
knieën”, vertelt Petra. Om middernacht
wenste iedereen elkaar een gelukkig
nieuwjaar, met zoenen en omhelzingen. Zo ook Petra en Felix. “Toen hij me
omhelsde, dacht ik meteen, ‘Ik moet
echt even naar buiten’. Ik stond in vuur
en vlam. Nadat ik buiten was afgekoeld
en weer naar binnen ging, kwam Felix
naar me toe. ‘Ben jij hier ook alleen?’
vroeg hij. Dat is het begin van ons
liefdesverhaal.”

Contact met mensen
is het mooist
Petra leerde Felix kennen op
1 januari 1999. In dezelfde maand werd
haar tweede moeder ziek. Tijdens haar
laatste paar dagen vroeg ze Petra naar
haar liefdesleven. “Ik vertelde haar dat
ik iemand ontmoet had en ze was zo
ontzettend blij voor me. Binnen een

paar dagen wist de hele familie het.
Het is voor mij heel kostbaar dat ze
Felix nog net heeft kunnen ontmoeten.” Petra omarmde Felix en zijn drie
kinderen met open armen en liefde in
haar leven. “En toen had ik ineens vijf
pubers in huis”, vertelt ze lachend.

Op 1 april 2018 bestaat Petra’s
bedrijf 10 jaar en in die tijd heeft ze
ontzettend veel gedaan. Ze schreef
vier boeken over rouw en verwerking,
organiseerde In Memoriam-concerten
en startte het gedenkbos in Swolgen.
“Via-via kon ik een stuk grond kopen
waar nabestaanden ter nagedachtenis aan een dierbaren bomen kunnen
planten. De symboliek van dit gebaar
vind ik ontzettend mooi. Veel mensen
worden tegenwoordig gecremeerd en
een boom vormt dan een plek waar
dierbaren die de as niet in bezit hebben, toch voor troost en herinneringen
naar toe kunnen gaan.”
Het leven voor Petra is luisteren en
kijken wat er op je pad komt. “Alles in
mijn leven is op mijn pad gekomen.
Mijn jaren als peuterjuf en stadswacht,
mijn dochters, Felix, de boeken en mijn
uitvaartonderneming. Ik geloof dat de
juiste mensen op het juiste moment op
je pad komen. Zolang je je ogen openhoudt en je kansen aangrijpt dan komt
het uiteindelijk allemaal goed.”

Wegens groeiende activiteiten zijn wij op zoek naar een

energieke productiemedewerker
Wij bieden:
een afwisselende baan waarin je o.a. aluminium puien produceert,
vliesgevels, overkappingen, serres en lichtstraten.
Tevens mag je van ons verwachten dat je binnen het bedrijf
wordt opgeleid.

De eisen die wij aan deze functie stellen zijn:
Je bent energiek, je hebt relevante werkervaring,
een flexibele werkinstelling, en je kunt zelfstandig werken.
Beschikken over technische kwaliteiten, een goede motivatie en
gedrevenheid zijn een vereiste.

Past deze baan bij jou? Stuur dan je motivatie naar:
Keizersveld 8 5803 AN Venray ■ Tel. 0478 58 44 17
E-mail info@vanlipzig.nl ■ www.vanlipzig.nl
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Sportportret bodybuilder Sandro Tomic

‘Bodybuilding is kunst’
De 21-jarige Sandro Tomic uit Venray begon vijf jaar geleden met fitnessen. Al snel zag hij zijn spieren groeien
en dat werkte verslavend. Van fitness stapte hij over op bodybuilding en afgelopen jaar werd hij vierde op het
Nederlands kampioenschap. Het doel voor komend jaar? Zijn Pro Card halen, zodat hij mee mag doen aan
belangrijke internationale wedstrijden.

ik verder en verder.” Het fitnessen
werd bodybuilding en al snel wilde hij
ook aan wedstrijden mee gaan doen.
“Dat was toch die drang om te winnen, dat heb ik meegenomen uit mijn
voetbaltijd.” Meedoen aan wedstrijden
betekende voor Sandro ook dat hij zijn
levensstijl aan moest passen. “Ik ben
de hele dag met sport bezig”, legt hij
uit. “Ik houd me aan een streng dieet.
Iedere ochtend begint met eerst zelf
op de weegschaal staan en daarna
heel precies mijn eten afwegen.”
Hoe dichterbij de volgende wedstrijd
komt, des te meer moet Sandro laten.
“Mijn volgende wedstrijd is over zeventien weken. Dat betekent dat ik nu al
strikt dieet, geen alcohol meer drink
en niet meer ga stappen. Zomaar een
ijsje eten of met mijn vrienden naar
de Mc Donalds zit er dan even niet
in. Als vrienden iets willen afspreken,
moet ik sowieso vaak eerst gaan trainen. Dat is soms wel even lastig, maar
als ik dan klaar ben, ben ik blij dat ik
het toch heb gedaan.”

Grenzen opzoeken
Na zeven jaar gevoetbald te hebben bij SV Venray, was Sandro er wel
klaar mee. “Ik speelde op hoog niveau

en trainde zo’n zes keer in de week.
Toen ik 16 was liep het niet meer zo
goed. Ik was de jongste uit het team,

het beviel me niet meer zo. Een vriend
haalde me over om te gaan fitnessen.
Al snel zag ik resultaat en dus wilde
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WASBOX ACTIE!

BAKKIE
KOFFIE!

BIJ IEDERE 10 LITER
GETANKTE BRANDSTOF,
EEN GRATIS WASMUNT!

1,00

(*MAXIMAAL 5 MUNTEN PER TANKBEURT)

GELDIG TIJDENS DE GEHELE ACTIEPERIODE

nieuw!

GROENGAS

GEHEEL
VERNIEUWD!

CNG

MOMENTS & MORE • LEUNSEWEG 47A • VENRAY

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

GEHAKT
STAAF

1,00

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

JAMIN
SNOEPBEKER

2,95

[KLEIN FORMAAT]

08057006

08057013

www.momentsandmore.com

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

APPEL
FLAP

1,00
08057020

“Bodybuilding is je grenzen
opzoeken”, legt Sandro uit. “Een zo
strak mogelijk lichaam, met zo weinig
mogelijk vocht en vet.” Echt gezond is
dat niet meer, geeft hij toe. “Je moet
pieken tijdens een wedstrijd, dan
moet alles perfect zijn. Twee dagen
van tevoren mag ik dan ook niet meer
drinken. Ik weet waar ik het voor doe,
maar het is toch heel zwaar.“ Na zo’n
wedstrijd is hij dan ook uitgedroogd
en uitgehongerd. “Dan wil je heel
graag weer eten”, lacht hij. Die BigMac
verorberen waar hij dan al weken
van droomt, lukt echter meestal niet
meteen. “Je maag is door het diëten
verkleind”, legt hij uit.
De categorie waar Sandro aan
meedoet is Men’s Fysique. “Je staat in
je zwembroek op het podium, maar het

gaat niet alleen om je lichaam. Ook om
je kapsel en je lach bijvoorbeeld. En je
moet de juiste ‘tan’, zongebruinde
huidskleur, hebben. Vergelijk het een
beetje met Baywatch, je moet er een
beetje als een stoere strandwacht
uitzien.” Op het podium laten de
deelnemers in verschillende poses hun
spieren zien, die beoordeeld worden
door een jury. “Die letten op alles.
Je moet bijvoorbeeld een smalle taille
hebben, maar ook een volle borst,
mooie buik en ronde schouders.”

Arnold Schwarzenegger
Tegenwoordig zien de meeste topbodybuilders er heel wat extremer uit
dan vroeger, vertelt Sandro. “Er wordt
steeds meer drugs gebruikt, om zo
groot mogelijk te worden. Eigenlijk
vind ik dat helemaal niet mooi, veel
te opgezwollen. Doe mij maar de
bodybuilders uit de tijd van Arnold
Schwarzenegger, rond 1975. Toen was
het allemaal veel natuurlijker. Voor mij
is niet de grootte, maar de symmetrie
het belangrijkst. Het gaat erom dat je
mooi in proportie bent. Dan is bodybuilding eigenlijk een echte kunstvorm.”
Afgelopen jaar deed hij aan drie
wedstrijden mee. Twee keer werd
Sandro tweede en op het Nederlands
kampioenschap won hij de vierde prijs.
In 2018 staan er nog meer wedstrijden
op het programma. Uiteindelijk wil hij
zijn Pro Card halen, waarmee hij zich
kwalificeert voor belangrijke internationale wedstrijden. “Dat wordt pittig,
want dat willen heel veel jongens
en meisjes. Met zo’n Pro Card kun je
wedstrijden over de hele wereld doen,
dat lijkt me geweldig.” Pro Card of niet,
Sandro zal altijd blijven sporten, verwacht hij. “Misschien niet altijd bodybuilding. Dat wordt toch wat lastiger
als je ooit kinderen krijgt bijvoorbeeld.
Maar dan vind ik wel weer een andere
manier om te blijven bewegen.”

SVOC’01 verliest
topper
Door: Korfbalvereniging SVOC’01
Na het doelpuntenfestijn van vorige week tegen Celeritas, stond er
zondag 10 december een tegenstander van formaat op het programma
voor de dames van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray. In deze derby trof
SVOC’01 namelijk het nog ongeslagen team van Oranje Wit, dat nu dus
onder leiding van oud-coach Edwin staat.
De beginfase was voor Oranje
Wit, dat twee stippen wist te verzilveren. SVOC’01 kon vervolgens
nog wat terugdoen door middel van
een kleine kans, voordat Oranje Wit
na een kwartier speeltijd uit wist
te lopen tot een toch wel riante 8-3
voorsprong. SVOC’01 toonde echt
veerkracht en kwam op wilskracht
terug tot 10-8, voornamelijk door
kleine kansen en doorloopballen. Dit was ook de ruststand, wat
betekende dat de wedstrijd tussen
de twee fel spelende ploegen
weer helemaal open lag. Na rust
wist SVOC’01 de voorsprong van de
thuisploeg nog verder te verkleinen,
namelijk tot slechts één punt, 10-9.
Hierna brak een fase aan waarin

beide ploegen beduidend minder
tot scoren kwamen. Zo werden vele
opgelegde kansen gemist, wat het
scoringspercentage flink deed dalen.
Oranje Wit had hier echter minder last
van en liep uit naar 15-9. Hierna wisten beide ploegen nog eenmaal te
scoren, waarmee de eindstand op
16-10 werd bepaald. Al met al een
aantrekkelijk duel waarbij slechts twee
keer na rust werd gescoord, waardoor
de uitslag ietwat geflatteerd uitviel.
Volgende week echter weer nieuwe
kansen in de thuiswedstrijd tegen
Rietvogels, waarvan in de bekerwedstrijd al eens gewonnen werd. In deze
wedstrijd scoorde Rian vier keer,
maakten Elien en Maartje twee punten
en Astrid en Linda één punt.
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Motorcrossers MAC Wanssum Punt voor heren
ontvangen prijzen
ActiveRooy
Door: Jill Deenen, motoramateurclub Wanssum
MAC Wanssum was zondag 10 december goed vertegenwoordigd bij de kampioenenhuldiging van Motorsport
Organisatie Nederland. Op een groot podium in Boekel werden diverse rijders voor hun prestaties van het afgelopen
seizoen beloond. Een hoofdrol was er hierbij voor Britt Jans-Beken, die het kampioenschap 85cc hoge wielen op
haar naam zette.

Door: Rik Wienen, volleybalvereniging ActiveRooy
Nadat Sinterklaas het land verlaten had, werd het tijd dat ActiveRooy
HS1 uit Venray zijn spelritme weer terug vond om punten te sprokkelen
tegen degradatie. Voorafgaand aan de wedstrijd op zaterdag 9 december
wist men dat dit tegen de nummer 3 van de ranglijst, Hornerhof/HHC HS2
uit Horn, een lastige opgave zou worden.
Het team was compleet,
de nieuwe spelverdeler Guus was ook
al aardig ingespeeld op het team, dus
het zou tijd worden voor een stunt
tegen de mannen uit Horn. Deze stunt
bleek in ieder geval de eerste set
niet volledig uit de verf te komen.
Voordat de heren een beetje in het
spel kwamen, had Horn de eerste
25 punten alweer binnengesleept.
Aanvallend liep de Active-trein nog
niet op volle toeren en ook in het
achterveld werd er nog te weinig van
de grond gehaald, 12-25.

Niet op niveau
gloriejaren
De gehuldigde jeugdrijders van MAC Wanssum: Amber Simons,
Britt Jans-Beken, Juup Tax en Joey van der Zanden (Foto: Truus Tax)
Na een jaar met enkele ups en
downs is het Britt Jans-Beken gelukt
om de kampioenstitel binnen te halen
in haar klasse. Door het gehele seizoen
heen reed zij zeer constant en stond
daarbij dan ook verschillende keren
op het podium. Tot de laatste wedstrijd was het spannend tussen Amber
Simons en Britt Jans-Beken. Deze dames
waren teamgenoten, maar dat maakte
de strijd niet minder fel. Amber ontving
in Boekel een prijs voor haar tweede

plaats in de eindstand. Op datzelfde
podium stond Joey van der Zanden op
de vierde plaats. Ook hij kan terugkijken
op een mooi seizoen.
Juup Tax maakte dit jaar de
overstap naar een grotere machine,
namelijk een 125cc en ging daarmee
naast jeugdwedstrijden ook op zondagen bij de nationale wedstrijd van start.
Dit pakte voor hem erg goed uit en hij
behaalde mooie mancheoverwinningen. Alle inzet leverde Juup de tweede

plaats in het kampioenschap in de
juniorenklasse op.
In de klasse MX2 Junioren waren
nog twee rijders van MAC Wanssum
actief. Stan Bongers werd in het eindklassement 37e en Dave Thielen 23e.
Bij de open senioren ging Koen Pijpers
van start, waarbij hij in totaal achttiende werd. Jules Deenen behaalde dit
jaar bij de MX2 Nationalen een achtste
plaats. In de klasse MX2 Inters kwam
Bart Pijpers uit op een veertiende plek.

Na enkele opbeurende woorden
en serverend advies werd er vol
goede moed begonnen aan de twee
set. Er werden her en der fouten
gemaakt waardoor het totaal-volleybal van Venray niet op het niveau
van de gloriejaren terug te zien was.
De set werd beslist in het nadeel van
Venray met 13-25.
De spanning en ellende
begonnen toe te nemen binnen het
team. HS1 liep in de armen van de
genadeloze slager die Hornerhof/
HHC HS2 heette. Koste wat kost
wilden de volleyballers meer strijd

leveren dan de afgelopen twee
sets. De mannen van Horn kregen
het zichtbaar lastig en deden er
een schepje bovenop. Dit was in
het nadeel van Venray. De kleine
voorsprong werd steeds kleiner en
op het einde werden ActiveRooy
HS1 toch gepasseerd. De set werd
verloren met 24-26. Het setpunt was
verloren, maar de motivatie om de
mannen niet met de volledige winst
naar huis te sturen was des te groter.

Hard werken en
samenspelen
In de laatste set bleek Horn
moeite te krijgen met de aanval,
waar dat voorheen hun kracht was.
Ook de verdediging begon meer en
meer haarscheurtjes te vertonen
waar de thuisploeg gretig gebruik
van maakte. Door hard te werken en
samen te spelen als een echt team,
werd het broodnodige punt binnengehaald. De eindstand van de vierde
set was 25-22.
Om in de promotieklasse te
blijven zal Venray komende week
op zijn sterkst moeten aantreden
in Eindhoven. Deze wedstrijd wordt
gespeeld om 14.15 uur op het
TU-terrein.

Tweede prijs Sanne Classens

Toepwedstrijden in
Blitterswijck

Door: Ruitersportvereniging De Eendracht
De vierde selectiewedstrijd dressuur van de regio Noord-Limburg vond plaats op zondag 10 december.
Sanne Classens van ruiterclub De Eendracht uit Castenray deed mee.

Het St. Antonius Abt-Gilde uit Blitterswijck organiseert op zondag
17 december voor de 28e keer de jaarlijkse toepwedstrijden in café
De Zwart, aan het plein in Blitterswijck.

De organisatie was deze keer in
handen van paardensportvereniging
Zeldenrust in Velden en de wedstrijd
werd verreden in hun manege aan de
Molendijk in Velden. Door de sneeuw-

val op zondagochtend lieten sommige
deelnemers verstek gaan. “De ouders
van Sanne lieten zich hierdoor echter
niet uit het veld slaan en trotseerden
de weersomstandigheden waardoor
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Sanne met haar paard Highlight wel
deel kon nemen”, aldus de ruiterclub.
Sanne startte met Highlight in de klasse
L1 en reed een mooie proef, waarmee
ze de tweede prijs bemachtigde.

De toepwedstrijden beginnen
op zondagochtend om 11.00 uur.
Er wordt getoept om haan en
braadworst. De gildebroeders van

het St. Antonius Abt-Gilde zullen
de gewonnen etenswaren vers
aan huis bezorgen, ook buiten
Blitterswijck.

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.

Over Garçon

Wij zoeken bezorgers voor:

grootste bereik in de gemeenten

Castenray 2 routes (zowel binnen- als buitengebied)
Leunen 2 routes (zowel binnen- als buitengebied)
Oostrum 1 routes (zowel binnen- als buitengebied)
Venray Brabander 2 routes
Venray Brukske 1 route
Venray Centrum 4 routes
Venray Landweert 1 route
Venray Veltum 2 routes
Venray Vlakwater 1 route

en Venray. Wekelijks bereiken

Heb je vragen of wil je direct beginnen?

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Mail naar venray@garcon.nl of bel 085 07 11 090

085 07 11 090

Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
Horst aan de Maas, Peel en Maas
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
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15 VRAGEN

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

jongeren 19

aan
Indy Vroemen

Wij zijn
beter
Ik was laatst in de tv-gids
aan het kijken wat er op
televisie zou komen die
avond, toen ik zag dat The
Bachelor net begonnen was.
Het komt er eigenlijk op neer
dat er één man is, maar er
twintig dames zijn.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Indy Vroemen
14 jaar
Castenray
Dendron College

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Ik zou niet voor altijd een bepaalde
leeftijd willen hebben, dat lijkt me erg
saai. Maar als ik moet kiezen, zou ik
‘zorgeloos jong’ willen zijn, net als mijn
broertje (8 jaar). Dan hoef je je nergens
druk om te maken en is alles nog zo
eenvoudig.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik was altijd erg graag buiten met mijn
vriendinnen, dan gingen we allemaal
leuke spelletjes doen. Ook was ik graag
bij de pony’s in de buurt. Vaak gingen
we dan de pony’s mooi maken en
proberen om ze kunstjes te leren.
Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou heel graag een keer naar
Zuid-Afrika willen gaan om een safari

te doen. Mijn peetoom Tim is daar
geweest en het lijkt me echt superleuk
om al die wilde dieren in het echt te
zien.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak op school vind ik gym,
omdat je dan sportief bezig bent.
En het stomste vak op school vind ik
scheikunde, omdat ik daar nu nog
helemaal niks van snap.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is van mijn pony Elize die net haar
veulentje had gekregen, echt superschattig.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het erg belangrijk dat je iemand
kunt vertrouwen, dat vind ik de basis
van een goede vriendschap. Iemand
waarbij je altijd terecht kunt, waarmee
je kan lachen, huilen en bij wie je
je hart kunt uitstorten.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?

Ik ben echt heel slecht in keuzes
maken, dat is iets wat ik echt absoluut
niet kan. Het duurt dan ook altijd uren
voordat mijn vriendinnen en ik eindelijk
het juiste cadeautje hebben gevonden
voor een jarige. Mijn beste eigenschap
is denk ik dat ik graag andere mensen
help als ze ergens mee zitten of als ze
iets niet begrijpen.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo mooi, want slimmer kun
je nog altijd worden, toch?
Dag of nacht? Waarom?
Ik kies dan toch echt voor dag, want
’s nachts kun je niet echt zoveel zien,
haha. En dan is er ook niet veel te beleven. Ik vind het leuker als de zon lekker
schijnt. Ook kun je overdag veel meer
doen dan in de avond.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben meer een optimist. Ik probeer
meestal alles wel vanaf een positieve
kant te bekijken of er iets positiefs van
te maken zodat het toch nog leuk is.
Wat zou je later willen gaan doen?
Ik zou nu echt nog niet weten wat ik

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

precies zou willen doen, daar ben ik
echt nog niet over uit. Ik weet wel dat
ik graag een leuke baan wil hebben,
met als doel iets te kunnen betekenen
voor de maatschappij. Ik wil ook wel
een mooi huis, met als het kan een
mooie auto op de oprit. En een pony
in de achtertuin, oh, en een hond…
Dromen en wensen mag, toch?
Ben je bijgelovig?
Waar geloof je in?
Ik denk wel dat er nog iets is na
de dood, of dat de mensen die zijn
overleden nog net zo goed bij ons
zijn. Op een of andere manier geloof
ik daarin, want je kunt niet ineens
zomaar weg zijn.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk
dat dat het boek ‘Het onkruid en
de bloem’ is. Dat vond ik toch wel
echt een mooi en indrukwekkend
boek. Het ging over een meisje dat
verslaafd raakte aan drugs, waarna ze
overleed aan de gevolgen ervan.
Als je terug in de tijd zou gaan,
welk advies zou je jezelf
meegeven?
Ik zou mezelf als advies geven om
me wat meer open te stellen en iets
spontaner te zijn naar mensen die ik
niet ken, want dat vind ik soms lastig.
Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
Dat zou ik echt niet weten. Ik weet
wel een realistisch figuur dat me aan
mezelf doet denken, en dat is mijn
vader. Ik lijk namelijk erg veel op
mijn vader en dat is niet altijd even
makkelijk, haha.

Iedere week moet er dus
om zijn aandacht gestreden
worden, anders krijgen ze
geen roos. En geen roos
betekent uit het programma
zonder leuke man. Maar je
bent wel op televisie geweest,
dat dan wel weer.
Superleuk als man dat er
zoveel vrouwen om je willen
strijden. Ze doen allemaal hun
best om er goed bij te lopen
en zichzelf te laten zien. Maar
dames, kom op zeg. Waarom
zou je met zoveel personen
strijden om één man? Er zijn
genoeg visjes in de zee die
wellicht nog veel leuker zijn.
Ga je dan niet zo extreem
uitsloven omdat je op televisie
bent. En ja, er bestaat een
kans dat iemand je ziet en
denkt: ‘Zo, die ziet er leuk uit’.
Maar wil je dat? Iemand die
helemaal gek op je is terwijl jij
hem nog helemaal niet kent?
Maar stiekem is het ook
wel leuk om te zien. Al die
vrouwen samen, dat gaat echt
niet altijd goed. En die Robbert
is ook niet verkeerd om naar te
kijken. Het is puur leedvermaak en dat is wat het leuk
maakt. Maar alsjeblieft, ga
niet op televisie ruzie maken
om één man. We zijn veel
beter dan dat.
Anne
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Uitreiking Pluum

Top 250 Allertijden

Kerstlichtjeswandeling

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

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Top 250 Allertijden en Double U Rules
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Dorpsraad Vredepeel
Locatie: kerkplein Vredepeel

Musical Vamos!

Eindejaarsconcert Venray’s
Mannenkoor zingt Moerstaal

Kerstconcert

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Dorpsraadsvergadering

Kerstconcert

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: dorpsraad Merselo
Locatie: gemeenschapshuis D’n Hoek Merselo

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Reünie Orkest Limburgse Jagers en Vocal
Group Transparant
Locatie: Paterskerk Venray

Opening ijsbaan

Kerstbal

Tijd: 18.00 uur
Organisatie:
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

Bespeling carillon
Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray
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Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

zo
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Legofestijn Bouwblokjes
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Top 250 Allertijden

Uitwisselingsconcert Drumsensation

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Top 250 Allertijden en Double U Rules
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: jeugdslagwerkgroepen Oirlo en Merselo
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Optreden Basily Gipsy Band
Ga mee in ons leven

Toepwedstrijden

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: harmonieorkesten St. Catharina Leunen
en Sub Matris Tutela Oostrum
Locatie: H. Catharinakerk Leunen

Kerstconcert Lights of December
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Close Harmony Group Confetti en koor
Harmony
Locatie: Schouwburg Venray

ma
18
12

Dementheek Café
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: Bibliotheek Venray

Kerstmarkt
Tijd: 18.00-19.30 uur
Locatie: Basisschool St. Oda Ysselsteyn

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: St. Antonius Abt-Gilde
Locatie: café De Zwart Blitterswijck

Musical Vamos!

Afterparty eindejaarsconcert

Vergadering Wijkplatform

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Venrays Mannenkoor
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Wijkplatform Brukske
Locatie: Wijkcentrum Brukske Venray

StropdasZoepe V.3

Voorstelling Weg achter de geraniums

Peel en Maas TV Sportgala Venray

Tijd: 20.20-02.00 uur
Locatie: OJC Midgard Wanssum

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Zeven, hotel Asteria Venray

Pentagon reünie

Geeks & Gamesavond

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Anno ’54 Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: The B Venray

Legofestijn Bouwblokjes

Zingen rond de kerststal

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dekenale Koorkring Venray
Locatie: Grote Kerk Venray

Dansvoorstelling The Galaxy

Top 250 Allertijden

Tijd: 13.00-15.00 uur en 19.00-21.00 uur
Organisatie: Soul Community
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00-23.00 uur
Organisatie: Top 250 Allertijden en Double U Rules
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Kerstdiner

Kerstoptreden ‘Net efkes anders’

Tijd: 16.30-20.30 uur
Organisatie: stichting Injaz
Locatie: Activiteitencentrum Injaz Venray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Geutefiks en Frans van de Pas
Locatie: De Clockert Venray

Kerstconcert

Cor nodigt uit… in Heide

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde
Holthees-Smakt
Locatie: St. Jozefkerk Smakt

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Muzikant Cor van der Cruijsen en vrienden
Locatie: Huiskamer Heide

Christmas concert

Kerst–In

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Fanfare Ons Genoegen Oirlo en
Opleidingsorkest Oirlo-Castenray
Locatie: Sint-Gertrudiskerk Oirlo

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: Gemengd Koor Wanssum
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Kerstconcert

Golden Oldies Xmas-party

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: harmonieorkesten Sub Matris Tutela
Oostrum en St. Catharina Leunen
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: Sixties Music Venray
Locatie: De Witte Hoeve Venray

di
19
12

Balletvoorstelling
Het Zwanenmeer

wo
20
12

Kerstmarkt

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Charkov Staats Ballet Theater
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: Basisschool De Lier Merselo

Cabaretvoorstelling
Anne Neuteboom - Weg
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Theatershow
From Sammy With Love
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
21
12

Danssalon voor mensen met
dementie
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

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

cultuur 21

14
12

Confetti en Harmony
in Schouwburg Venray
De koren Close Harmony Group Confetti uit Venray en Harmony uit Oostrum bundelen op zondag 17 december
hun krachten en presenteren het kerstconcert Lights of December in Schouwburg Venray. Het begint om 20.00 uur.

Wachstumsschmerzen

Rundfunk in
Schouwburg Venray
Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout, bekend van de serie
Rundfunk, zijn op vrijdag 22 december te zien in Schouwburg Venray.
Hun voorstelling Wachstumsschmerzen begint om 20.15 uur.
De twee spelen al lang samen.
Tom: “De klik was er al meteen bij
de audities voor de toneelschool
in Maastricht, waar ik niet werd
aangenomen en Yannick wel.
Gelukkig werd ik wel aangenomen
in Amsterdam, en hij ook.”
Tijdens hun opleiding wonnen ze
een festival en hadden ze een
formule gevonden die werkte voor
hen. Yannick: “We maken precies
wat we zelf leuk vinden, maar we
nemen ons materiaal wel heel
serieus. Wij denken lang en goed na
over onze scènes.” Na de opleiding
reageerden ze op een oproep
van de NTR, die een zocht voor

Confetti

Klikgebit en Kunstgebit

Harmony
Confetti en Harmony willen het
publiek het samenspel tussen emotie
en muziek laten ervaren. Ook willen
zij laten zien en horen wat bereikt kan

worden met amateurgezelschappen
en solisten op muziek- en zanggebied.
“Door beide dirigenten, koorleden,
solisten en diverse commissies is hard

U kunt bij ons terecht voor:

gewerkt om een mooi sfeervol totaalplaatje te kunnen presenteren”, aldus
de koren. Voor meer informatie, kijk op
www.schouwburgvenray.nl

> 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

Kerstconcert Oirlo
met Auke Classens
Muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo organiseert op zaterdag 16 december een kerstconcert. Zangeres Auke
Classens voert met hen samen een gevarieerd kerstprogramma uit. Het concert vindt plaats in de St. Gertrudiskerk
in Oirlo.

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

SNS Huisselectie
Altijd keuze uit meerdere
hypotheekaanbieders
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 ruim vijftig muzikanten van
fanfare Ons Genoegen brengen onder
leiding van dirigent Johan Smeulders
een programma met bekende kerstnummers in allerlei muziekstijlen en
arrangementen, soms swing, soms
latin, soms gevoelig en soms traditioneel. Naast het fanfareorkest spelen
ook jeugdleden uit Oirlo en Castenray
een aantal nummers mee.

kinderprogramma De Buitendienst.
Zo waren ze ineens presentatoren.
Ondertussen liepen ze rond met een
idee voor een komedieserie over de
middelbare school. Onder dezelfde
naam, Rundfunk, gaan ze nu de
theaters in. Yannick: “Wij zijn
Rundfunk. Eerst maakten we
de serie en nu maken we
theater. Deze voorstelling heet
Wachstumsschmerzen, wat groeipijn
betekent.” De theatervoorstelling
bestaat uit cabaret en sketches.
Yannick: “En slechte dans en rap.”
Rundfunk is op vrijdag
22 december te zien in Schouwburg
Venray.

Voor de uit Oirlo afkomstige zangeres Auke Classens is het kerstconcert
een thuiswedstrijd. Auke maakt vanaf
haar zesde muziek en heeft sinds
2016 haar eigen muziekschool, SAULL.
Daarnaast heeft ze onlangs de Bachelor
of Music afgerond en mag ze zichzelf
zangpedagoog en zangcoach noemen.
Auke zingt in diverse bandjes en maar
is ook vaak solo te horen. Tijdens het

kerstconcert brengt Auke diverse liedjes
onder begeleiding van de fanfare ten
gehore. Daarnaast zingt ze ook onder
begeleiding van piano.
Het concert begint om 19.30 uur en
duurt tot ongeveer 21.00 uur. De entree
is een vrijwillige bijdrage. Na afloop
van het kerstconcert is er een gezellig
samenzijn georganiseerd in gemeenschapshuis De Linde in Oirlo.

De Bleek 7
5801 MC Venray
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

