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De eerste rondjes
De ijsbaan op het Schouwburgplein in Venray werd vrijdagavond 15 december geopend. Al direct konden kinderen de eerste rondjes op het ijs maken. De ijsbaan is tot en
met zondag 7 januari elke dag geopend en wordt georganiseerd door stichting Winterpret Venray. Lees verder op pagina 07

Dorpsforum Ysselsteyn:
inhoud boven p
 roces
In de dorpsforumvergadering van Ysselsteyn van woensdag 13 december werd stevig gediscussieerd over de
manier waarop het dorpsforum en de dorpsraad functioneren. Een evaluatierapport van enkele forumleden
waarin zij hun problemen met de werkwijze aankaartten, schoot in het verkeerde keelgat van de dorpsraad.
Uiteindelijk kwamen ze toch tot een gezamenlijk conclusie: forum én dorpsraad moeten zich focussen op de
inhoud, niet op het proces.
In 2014 besloot de dorpsraad van
Ysselsteyn dat het tijd was om de
dorpsraad anders te organiseren.
Het doel? Meer betrokkenheid van de
dorpsgenoten, meer draagvlak en een
betere verdeling van verantwoorde
lijkheden. In 2015 werd gestart met
de nieuwe werkwijze. Waar in het
verleden een dorpsraad van ongeveer
vijf leden samen met enkele

werkgroepen al het werk deed, is nu
gekozen voor een dorpsforum van
ongeveer vijftig leden. De dorpsraad
voert het beleid uit dat door het
dorpsforum is bepaald. De dorpsforum
bijeenkomsten worden voorgezeten
door het presidium: twee of drie leden
van het forum die samen de forum
bijeenkomsten voorbereiden en leiden.
De nieuwe werkwijze van de dorpsraad

bevalt nog niet iedereen, bleek eind
2016. Een deel van de leden van het
forum vormde toen samen een
evaluatiegroep. “Er is onvoldoende tot
geen informatieverstrekking, het
presidium en de dorpsraad zenden
alleen”, stelt de groep in het
eindverslag dat eind 2017 bekend
werd gemaakt.
Lees verder op pagina 04

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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Planning: half maart van start

Gemeente draagt bij aan renovatie
D’n Oesterham
Het College van B&W van gemeente Venray heeft besloten dat Oostrum
een bijdrage ontvangt voor de renovatie van gemeenschapshuis
D’n Oesterham. Daarmee kan stichting Gemeenschapshuis D’n Oesterham
haar exploitatie toekomstbestendig maken. Het dorp is het eerste dat in het
kader van het gemeentelijke project ‘Schoon door de Poort’ een bijdrage
ontvangt.
Het ingediende projectplan gaat
over de renovatie van gemeenschaps
huis D’n Oesterham. Nu het college
heeft vastgesteld dat het plan ‘voldra
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gen’ is, wordt D’n Oesterham het eerste
plan dat wordt uitgevoerd in het kader
van Schoon door de Poort.
De renovatieplannen van het
gemeentehuis bestaan onder andere
uit het splitsen van de grote zaal door
een flexibele wand te plaatsen, het
podium verbreden, het vernieuwen van
de afwerking van wanden en vloeren,
en energiebesparende maatregelen,
zoals het plaatsen van zonnepanelen.
De gemeente gaat nu met
de stichting Gemeenschapshuis
D’n Oesterham Oostrum een
ontwikkelovereenkomst opstellen.
Voorzitter Joris Roth van de stichting:
“Er is met de projectbegeleider van
gemeente Venray afgesproken dat
we de eerste conceptversie van
de overeenkomst begin januari
ontvangen.” De stichting kan dan haar
opmerkingen maken en hoopt de
overeenkomst begin of half februari te
kunnen tekenen.

Vertrouwen
in het plan
In deze overeenkomst wordt een
aantal kritische punten en de adviezen
van de commissie, die het projectplan
heeft beoordeeld, verder uitgewerkt.
“Er is een opmerking gemaakt over
de rentabiliteit en de bouwkosten, die
door de beoordelingscommissie als te

mager aantoonbaar getypeerd werd”,
aldus voorzitter Roth.
Daartegenover had de commis
sie wel vertrouwen in het plan. In het
beoordelingsrapport is ook te lezen:
“De commissie heeft wel vertrouwen
in de uitvoering van het renovatieplan,
omdat de stichting de afgelopen jaren
gezonde financiële resultaten heeft
laten zien en voldoende financiële
reserves heeft. Bovendien heeft
D’n Oesterham niet eerder om geld
gevraagd bij de gemeente en het ‘goed
ondernemerschap’ van D’n Oesterham
is zichtbaar in de financiële cijfers.”
Na ondertekening kan de

stichting in 2018 starten met de
renovatie. “De intentie is om in
maart te starten met de verbouwing
van D’n Oesterham”, vertelt Roth.
De renovatie gebeurt in hoofdlijnen in
twee fases. Vanaf half maart tot en met
juni wordt de buitenkant opgeknapt.
Van juni tot en met september gaan
ze aan de slag met de binnenzijde.
“Hiermee kunnen wij de gebruikers zo
lang mogelijk gebruik laten maken van
het gemeenschapshuis D’n oesterham.
In de rustige periode van de verhuur
kunnen we de binnenzijde verbouwen”,
vertelt de voorzitter. Met het aanbieden
van het projectplan aan de gemeente

heeft D’n Oesterham een aanvraag
gedaan in het kader van het traject
‘Schoon door de Poort’. Dit traject
maakt het de besturen van de
gemeenschapsaccommodaties mogelijk
hun nieuwe verantwoordelijkheid voor
een zelfstandige, toekomstbestendige
exploitatie waar te maken.
De gemeente geeft eenmalig een
bijdrage voor de noodzakelijk geachte
aanpassingen. Daarna kunnen de
dorpen en wijken met een schone
lei beginnen. Voor de uitvoering
van Schoon door de Poort heeft de
gemeenteraad een raamkrediet ter
beschikking gesteld.

Dorpsraad Leunen teruggefloten
Meerdere boeren uit Leunen zijn niet blij met de brief die dorpsraad Leunen stuurde naar gemeente Venray naar aanleiding van de nieuwe visie
veehouderij. De dorpsraad vroeg de gemeente onder andere naar meer fijnstofmeetpunten en om in plaats van in 2030 al in 2020 strengere richtlijnen
voor uitstoot van fijnstof te hanteren. Onacceptabel en onbegrijpelijk, laten de agrariërs in het dorp weten tijdens de dorpsraadsvergadering van
maandag 18 december.
Naar aanleiding van een betoog
van een van de buurtbewoners van
De Schei over de slechte luchtkwa
liteit in hun omgeving tijdens de
dorpsraadsvergadering van november,
besloot de dorpsraad een schrifte
lijke reactie in te dienen op de visie
veehouderij van gemeente Venray.
De dorpsraad liet de gemeente weten
hoogst verbaasd te zijn over het
feit dat zij niet direct betrokken is
bij de totstandkoming van de visie.
Daarnaast vroeg zij aandacht voor het
betoog van buurtschap De Schei voor
betrouwbare metingen van fijnstof
in Leunen. Ook gaf zij aan niet pas
in 2030, zoals in de visie staat, maar
al in 2020 strengere normen voor
fijnstofuitstoot te willen hanteren,
net zoals dat onlangs in provincie
Brabant besloten is.
De aanwezige boeren voelen
zich niet gehoord door de dorpsraad.
“Jullie willen de belangen van de
mensen van Leunen behartigen,
maar de boeren zijn ook mensen van
Leunen. De brief is gestuurd naar

aanleiding van een betoog van één
persoon, maar naar de kant van de
boeren is niet geluisterd. Het voelt alsof
de dorpsraad tegen ons is”, meldden ze
tijdens de dorpsraadsvergadering.

‘Met de rug
tegen de muur’
“Hebben jullie je wel gereali
seerd wat voor impact dit heeft op
de agrarische bedrijven in Leunen?”,
vroeg varkenshouder Jan van Kempen
uit Leunen de dorpsraad. “Er zitten zo’n
vijftien varkenshouderijen in het dorp.
Zij zijn allemaal bezig met een bedrijfs
plan en investeringen om uiteindelijk
in 2030 aan alle normen te kunnen
voldoen. Als we al die aanpassingen
al tien jaar eerder moeten doen, dan
komen we financieel met onze rug
tegen de muur te staan. Vergelijk het
met een hypotheek die je ineens tien
jaar eerder moet aflossen. Heel veel
bedrijven zullen het niet redden.”
Dat bedrijven die zich niet aan hun
vergunning houden aangepakt moeten

worden, daar zijn de boeren het mee
eens. Van Kempen: “Maar de meeste
bedrijven hier in Leunen hebben een
keurige vergunning en houden zich
ook daaraan. De lucht moet schoner,
dat vinden wij ook. Er zijn al veel
ontwikkelingen op dat gebied in onze
sector, maar nu wordt ons gevraagd
harder te lopen dan dat we kunnen.”

Duidelijk twee
kampen gevormd
Ook de vraag om meer
fijnstofmeetpunten in Leunen kan niet
op steun van de aanwezige boeren
rekenen. “Je moet je eerst afvragen
wat zo’n meetpunt precies meet en
wat je met de uitkomsten kunt doen”,
stelt varkenshouder Pieter Cornelissen.
“Je meet fijnstof, maar varkenshoude
rijen zijn niet de enige uitstoters. Het
kan ook van auto’s of houtkachels
komen. Je weet nooit precies wat de
oorzaak is.” Cornelissen vraagt zich
daarnaast af de visie veehouderij wel
een zaak is waar de dorpsraad zich mee

zou moeten bemoeien. “Soms is het
verstandig om geen standpunt in te
nemen, zeker in een dossier waar zo
duidelijk twee kampen gevormd zijn.”
De dorpsraad geeft toe misschien
te kortzichtig gehandeld te hebben
door naar aanleiding van slechts
één betoog een mening te vormen.
Voorzitter Jeroen van de Leur:
“We willen helemaal geen stelling
nemen tegen agrarische bedrijven,
maar het thema gezondheid is voor
ons wel heel belangrijk. De valkuil
voor een dorpsraad is dat je je voor
een individueel karretje laat spannen,
maar wij hebben juist in dit geval
geoordeeld dat het geen individueel
geval is.” Penningmeester Sjaak
Rongen begrijpt het punt van de
boeren. “Misschien zijn we de fout
ingegaan. Omdat we snel moesten
handelen, hebben we niet alle
partijen gehoord.” De dorpsraad
besloot de brief niet in te trekken.
Wel gaat zij verduidelijken dat het
hen gaat om de handhaving van nietvergunde situaties.
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Minder uitkeringen
Venray

Luc
Kusters

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

Meer werk
dankzij groeiende
economie
Provincie Limburg liet donderdag 14 december weten dat die groei van
de economie leidt tot krapte op de arbeidsmarkt. Ook in Venray heeft de
aantrekkende economie gevolgen. Zo maakte gemeente Venray bekend dat
het aantal uitkeringen voor het tweede jaar op rij dalende is.
Met name in de sectoren zakelijke
dienstverlening, de bouw en de zorg
is dringend vraag naar personeel.
“Het groeiende aantal moeilijk
vervulbare vacatures kan zelfs tot
stagnatie van de economische groei
leiden”, staat te lezen in het eerste
kwartaalbericht ‘Arbeidsmarkt Provincie
Limburg’ die Gedeputeerde Staten
van provincie Limburg aan Provinciale
Staten stuurde. Gedeputeerde Marleen
van Rijnsbergen van werk en welzijn
waarschuwt: “Deze cijfers onderstrepen
de noodzaak voor het provinciale
Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘Zo werkt
Limburg’, dat als doel heeft meer
Limburgers aan het werk te krijgen
en meer vacatures in Limburg te
vervullen.”
Volgens de provincie groeit de
Limburgse economie, waardoor de
werkgelegenheid in Limburg in 2017
met 1,1 procent is toegenomen.
Het aantal vacatures is dit jaar met
27 procent gestegen ten opzichte van
2015. Dit zorgt volgens de provincie
voor een afname van de werkeloosheid
tot 3,1 procent in 2021.

Aantal uitkeringen
gedaald met 4 procent
Luc Kusters werd geboren in Leunen. Daar groeide
hij op, maar later verhuisde het gezin naar Venray.
“Pa en ma vonden er een mooie woning”, legt hij
uit. Hoewel hij er al een hele tijd niet meer woont,
heeft hij mooie herinneringen aan Leunen. “Vooral het
voetballen bij SV Leunen en Disco Dancing De Steeg”,
lacht hij. Zijn ouders wonen inmiddels weer in Leunen,
net zoals zijn zus José met haar man en twee kinderen.
“En we komen nog steeds bij elkaar, als de tijd het
toelaat.” Zelf heeft Luc Leunen en Venray al een hele
tijd geleden achter zich gelaten. “Eerst verhuisde ik al
naar Venray en daarna naar allerlei plekken waar ik ook
gewerkt heb. Van Maasbracht, naar Maastricht, naar
Scheveningen en uiteindelijk naar Amsterdam, waar ik
nu nog steeds woon.” Amsterdam Nieuw West is zijn
huidige thuis, vlakbij het Hoofddorpplein. “Daar woon
ik samen met mijn vrouw Anemoon en mijn dochtertje
Amy-Lee.”
Voor Luc was vroeger één ding al heel snel duidelijk:
hij zou kok worden. “Dat heb ik altijd al gewild”, vertelt
hij. “Ik begreep voorheen dan ook nooit dat andere
mensen niet wisten wat ze wilden worden, omdat dit
voor mij zo normaal was. Later bleek dat ik zelf de uit
zondering was.” Het fijnste aan zijn beroep vindt Luc dat
hij al zijn energie en creativiteit er in kwijt kan. “Je kunt
een keuken enigszins vergelijken met een teamsport,
dat is het mooie eraan.” Zomaar aan de top komen in de
culinaire wereld is niet gemakkelijk, bekent hij. “Als dat
echt je droom is, moet je beseffen dat je eerst minimaal
tien jaar veel te lang en te hard moet werken, voordat je
je het vak pas echt eigen kan maken.”
Luc werkte in verschillende restaurants, waar
onder La Rive en Vossius in Amsterdam en Le Cirque
in Den Haag. Robert Kranenborg was één van zijn
leermeesters. In 2010 startte opende hij samen met
gastheer en sommelier Xavier Giessen hun restaurant

Bolenius in Amsterdam. Het restaurant werd uitgeroe
pen tot Beste Groenterestaurant 2015 en kreeg in 2016
haar eerste Michelinster. Bolenius staat bekend om
haar moderne en gezonde keuken, die veel gebruikt
maakt van lokale ingrediënten. “Inspiratie halen wij
van heel de wereld en vertalen we naar een minima
listische Nederlandse keuken”, vertellen de eigenaren
op hun website. Luc: “Iedere werkdag in het restaurant
is anders voor mij. Ik ben zo’n beetje de troubleshooter
van het bedrijf. Het allerliefst ben ik echter bezig met
het ontwikkelen van nieuwe gerechten.”
Behalve chefkok is Luc dus ook ondernemer. “En ik
werk als consultant en ben betrokken bij het ontwik
kelen van enkele nieuwe producten. Daarnaast geef
ik lezingen en ben ik grondlegger en bestuurslid van
de stichting Dutch Cuisine.” Deze stichting wil de
Nederlandse keuken en eetcultuur nationaal en interna
tionaal op de kaart zetten voor een breed publiek.

Tips voor kerstdiner
Kerstmis viert Luc dit jaar in Leunen, bij zijn zus
José thuis. “Vanaf tweede kerstdag is het restaurant
gesloten, tot en met 2 januari”, legt hij uit. Bij Bolenius
staat er onder andere noordzeekrab met pompoen en
appel, koninklijke haas, knolselderij met paddenstoelen
en kalkoen met jus, rode kool en kastanjes op het
kerstmenu. “Maar thuis maken we allemaal een
gang voor het kerstdiner. Ik maak het hoofdgerecht:
kalkoen. Gemakkelijk voor mij, want die kan ik al
helemaal bereid meenemen uit het restaurant.”
Voor alle inwoners uit Venray die geen chefkok zijn,
maar wel een heel lekker kerstdiner op tafel willen
zetten komende dagen heeft Luc nog een belangrijke
tip. “Vaak gaan mensen nieuwe dingen proberen met
kerst. Niet doen. Gewoon koken wat je goed kunt,
dan is succes verzekerd.”

Dat heeft ook invloed op de
nodige uitkeringen: voor het tweede
achtereenvolgende jaar is er een daling
te zien in het uitkeringenbestand
van Venray. In november van dit
jaar werden er 898 uitkeringen
uitbetaald. In mei waren dit er nog
938, een daling van ruim 4 procent.
In 2017 zijn in totaal nieuwe 162
uitkeringen toegekend en meer

HAN-MARK
ARENDSE

dan 220 uitkeringen ‘met succes
opgezegd’, aldus de gemeente.
“Met name het verder aantrekken
van de economie zorgt voor meer
lokale werkgelegenheid. Daarom zien
we ook in het hele land een daling.
Vooral in het laatste kwartaal daalt het
uitkeringenbestand in Venray sterker
dan het gemiddelde in Nederland”,
aldus de gemeente.

Pilot
wijkleerbedrijf
Wethouder Anne Thielen (CDA):
“Na een jarenlange stijging van het
aantal uitkeringen lijkt het tij nu defi
nitief gekeerd. Ook in 2018 willen we
hier zoveel mogelijk op doorpakken.
We blijven investeren in mensen in een
uitkeringspositie zodat iedereen zoveel
mogelijk betaald mee kan doen.”
Twee jaar geleden startte gemeente
Venray met pilots als Wijkleerbedrijf en
Arbeidsmatige dagbesteding nieuwe
stijl. “Beiden pilots gaan we structureel
aanbieden in Venray.”
Bij het Wijkleerbedrijf verrichten
studenten hand- en spandiensten bij
minder mobiele of oudere inwoners,
zoals samen boodschappen doen en
licht huishoudelijke klussen. Zij kunnen
daarmee een diploma op niveau 1
behalen. Arbeidsmatige dagbesteding
biedt de gemeente aan inwoners
die (nog) niet regulier aan de slag
kunnen, maar wel willen werken
aan hun toekomst en werkervaring
willen opdoen. Zij doen onder andere
activiteiten als schoonmaken, werken
in het groen en het maken van houten
producten.

www.ikzoekeencontainer.nl

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

tel. (077) 320 97 00

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uitvaart
onderneming

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

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

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

24 uur bereikbaar

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Gemeente bevestigt:
vervuiling Leunen
40 jaar oud
De vervuilde grond in het centrum van Leunen, op de plek waar de
gemeenschap een nieuw dorpsplein wil aanleggen, is hoogstwaarschijnlijk een rest van de lekkage die veertig jaar geleden plaatsvond. Dat zegt
gemeente Venray desgevraagd.
“Hoogstwaarschijnlijk heeft
de huidige vervuiling te maken
met de eerder gesaneerde grond.
Dus gaat het om dezelfde bron
als 40 jaar geleden”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
De stichting die eigenaar van de
grond is, zou volgens haar worden
bijgepraat door een externe
adviseur die is aangetrokken voor
de saneringsplannen. Dat is tot nu
toe nog niet gebeurd, geven Wilma
Manders van stichting MFC Leunen
en Sjaak Rongen, voorzitter van de
werkgroep Herinrichting Dorpskern
Leunen aan. Wel stelt Manders aan

Bronzen waarderings
penning Pierre Pijpers
Venraynaar Pierre Pijpers (74) heeft op vrijdag 15 december uit handen van burgemeester Hans Gilissen de
Bronzen Waarderingspenning van gemeente Venray gekregen. Hij kreeg deze, net als medebestuurslid Joep Krijnen,
ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van Stichting Kerststal Venray.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

dat men begin januari vergadert over
het plein. De gemeente is bezig met
het opstellen van een saneringsplan
voor het plein. Voor de werkgroep
Herinrichting Dorpskern Leunen
zouden de kosten van het verwijderen
van de vervuilde grond een grote
strop betekenen. Of de grond eind
jaren 70 niet goed gesaneerd is
of dat de eisen in de loop van de
jaren anders zijn geworden, kon de
gemeentewoordvoerder niet zeggen.
Ook is nog niet duidelijk welke
gevolgen dat heeft voor de financiële
aansprakelijkheid van de huidige
saneringsplannen.

Vernielingen
met luchtdrukwapen
Politie Venray zoekt naar mensen die informatie hebben over diverse
vernielingen in Venray. Zij vermoedt dat het gaat om beschadigingen die
met een luchtdrukwapen zijn toegebracht.
De politie geeft aan dat zondag
17 december schade werd aangetrof
fen in een appartementencomplex
aan de Westsingel in Venray. In twee
ruiten van de entree en het trappen
huis werden een barst en een klein
gaatje aangetroffen.
In de buurt van de flat stonden
twee geparkeerde auto’s. Hierbij
constateerde de politie dat er kleine
deukjes of inslagen in het plaatwerk

waren aangebracht. De politie geeft
aan dat uit haar onderzoek blijkt dat
deze beschadigingen vermoedelijk
met een luchtdrukwapen zijn toege
bracht. Zij verwacht dat dit zaterdag
16 of zondag 17 december is gebeurd.
Zij roept getuigen die iets hebben
gezien of die informatie hebben over
de vernielingen, op om contact op te
nemen met politie Venray-Gennep via
0900 88 44.

Pierre Pijpers heeft zich meer dan
50 jaar ingezet als vrijwilliger. Hij heeft
zich op vele gebieden verdienstelijk
gemaakt voor het Venrayse vereni
gingsleven, geeft gemeente Venray
aan. Daarom reikt zij haar bronzen
waarderingspenning uit aan de
Venraynaar. “Hij wordt omschreven als
een markante persoonlijkheid, iemand
die beseft dat lokale activiteiten alleen
kunnen slagen als er bewoners zijn die
bereid zijn de handen uit de mouwen
te steken en de kar te trekken”, aldus
de gemeente.
Pierre startte op jonge leeftijd
met het begeleiden van bakkers

door heel Europa. Zijn eerste sporen
als vrijwilliger verdiende hij als
scheidsrechter bij de KNVB, waar hij
20 jaar lang veel voetbalwedstrijden in
de regio in goede banen leidde.
Hij was medeoprichter van
joekskapel Blaos ‘m op en schreef in
de jaren 80 vele vasteloavesliedjes,
die nog steeds elk jaar te horen
zijn. Jaren was hij lid van de hoofden caféjury van het Limburgs
Vasteloevesleedjes Konkoer (LVK).
Pierre werd in 2017 onderscheiden
met de bronzen Piëlhaas, als dank
voor zijn tomeloze inzet voor de
Venrayse samenleving.

Ook was Pierre medeoprichter,
initiatiefnemer en bestuurslid van
Stichting Carillon en Stichting Stadspark.
De laatste jaren houdt Pierre zich vooral
bezig met de levende kerststal in het
dorp. Hij is medeoprichter van Stichting
Kerststal Venray en zorgt er onder
andere voor dat elk jaar weer het kerst
verhaal levensecht wordt uitgebeeld.
Dat was voor de gemeente meer dan
voldoende om hem bij de overdracht
van de kerststal aan een nieuw bestuur,
extra in het zonnetje te zetten.
Meer over het afscheid van
Pierre Pijpers en Joep Krijnen leest u op
pagina 10 in deze HALLO.

Vervolg voorpagina

Dorpsforum Ysselsteyn: inhoud boven p
 roces
“Er is geen dialoog of discussie om
meningsvorming over belangrijke
thema’s te krijgen. Daarbij is er ook
regelmatig een slechte sfeer en
uitspraken over wantrouwen”, wordt
geschreven. De voornaamste klachten
zijn dat de rollen in de structuur niet
zuiver worden uitgevoerd, het forum
niet de juiste informatie lijkt te krijgen
of veel te laat, de structuur met een
dorpsforum en presidium de gang van
zaken te complex maken en dat het
presidium en de dorpsraad niet divers

EINDEJAARS KNALLER

27, 28, 29, 30 Dec.

ALLES 66,6% KORTING
Gesloten zat. 23 + dins
26 dec. en dins.2 jan.

TWEDDE KANS Kringloop
BROCANTE HAL Limburg
Speulhofsbaan 7A Meterik
Fijne feestdagen en de
allerbeste wensen

genoeg zijn, waardoor ze niet kritisch
genoeg zijn over het eigen functione
ren. “We zijn teleurgesteld dat onze
inbreng zomaar van tafel geveegd
wordt”, gaf Mariëlle Arts van de
evaluatiegroep tijdens de dorpsforum
vergadering aan. “We voelen op dit
moment niet dat het dorpsforum van
toegevoegde waarde is, omdat er
weinig ruimte is voor discussie. Het
forum bestaat uit vijftig man, dan wil ik
ook die meningen horen. Ons plan was
om de dorpsraad uit te breiden met

een aantal vertegenwoordigers uit de
commissies. Maar dat is blijkbaar te
veel terug naar de oude situatie,
volgens de dorpsraad.”

Anoniem ingeleverd
Het eindrapport leidde, door de
in de ogen van het presidium en
dorpsraad kwetsende toon van het
rapport, tot verontwaardiging van het
presidium, de dorpsraad en enkele
dorpsforumleden. Ook zou het stuk
anoniem ingeleverd zijn. “Het rapport

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

www.hallo-venray.nl

laat nul respect zien voor alle vrijwil
ligers die zich inzetten voor Ysselsteyn”,
vindt presidiumlid Rob Janssen, die naar
aanleiding van het evaluatierapport
besloot te stoppen met zijn rol in het
presidium. “De evaluatiegroep heeft
blijkbaar een andere mening over het
bestuursmodel. We zijn pas twee jaar
bezig, we kunnen niet telkens van
vorm blijven veranderen. We horen
graag kritische geluiden, maar niet
anoniem.” Ook voorzitter van het pre
sidium Martijn Arts is geschrokken van
de kritiek in het rapport. “Ik kan me er
absoluut niet vinden. De toon van het
rapport is tendentieus en beschadigend
voor sommige personen.”

‘Rapport omzetten in
iets positiefs’
Hoewel men het tijdens de dorps
forumbijeenkomst in eerste instantie
niet helemaal eens leek te worden
over de vraag of het dorpsforum nu wel
of niet anders ingericht zou moeten
worden, concluderen alle aanwezigen
wel unaniem dat er vanaf nu meer
over de inhoud gediscussieerd zou
moeten worden, in plaats van over

procedures. Martijn Arts erkent dat er
ruimte voor verbetering is in de gang
van zaken en dat het geen overbodige
luxe is om de takenverdeling en de
daarbij behorende verantwoordelijk
heden te verduidelijken. “We willen
het rapport omzetten in iets positiefs
en daarbij willen we met z’n allen
gaan kijken hoe we het dorpsforum
weer voor iedereen interessant kun
nen maken. Afgesproken is dat we
ons gaan concentreren op de inhoud
en niet het proces. Daarmee heeft
het evaluatiedocument zijn functie
gehad en is er een antwoord gege
ven op de kernvraag en aanleiding
van het stuk: waarin levert het forum
haar toegevoegde waarde?” Ook de
evaluatiegroep is tevreden met de
uitkomst van de discussie. Mariëlle
Arts: “We hebben eindelijk goed over
het rapport gesproken. Het was nooit
onze bedoeling om met het rapport
mensen te beschadigen. Gelukkig zijn
we het erover eens dat we allemaal
meer inhoudelijk willen discussiëren,
in plaats van over punten en komma’s.
Als evaluatiegroep zetten we er nu een
punt achter en gaan we het gewoon
doen met z’n allen.”
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Jeugddetentie

Terreurverdachte Wanssum op vrije voeten
Rechtbank Limburg heeft de inmiddels 18-jarige Aisha uit Wanssum veroordeeld tot 9 maanden jeugddetentie.
De rechter vindt dat er genoeg bewijs is om te stellen dat de vrouw zich voorbereidde om uit te reizen naar Syrië om
daar te trouwen met een IS-strijder. De vrouw werd twee jaar geleden, toen ze nog minderjarig was, opgepakt.
De vrouw, die zich heeft bekeerd
tot de islam, werd er van verdacht
dat zij in de zomer van 2016 heeft
geprobeerd zich aan te sluiten bij
de gewapende strijd van IS of in elk
geval bezig was met voorbereidingen
daarvoor. De rechtbank vond echter
niet genoeg bewijs om te stellen
dat de vrouw al zo ver was dat zij
daadwerkelijk heeft geprobeerd
uit te reizen en zich aan te sluiten
bij IS. Wel stelt de rechtbank dat
zij bezig was met voorbereidingen

daarvoor. De vrouw wilde, onder het
mom van een vakantie naar Istanbul
in Turkije, naar Syrië reizen om zich
daar te voegen bij IS. Zij had contacten
met gelijkgestemden over het doel
van haar reis, waarbij de strijd van IS
onderschreven werd. Zij heeft uitla
tingen gedaan die er op wijzen dat zij
zich wilde aansluiten bij de strijd. Ook
werd de vrouw verweten dat zij in mei
2017 samen had gespannen om een
bomaanslag met terroristisch motief
op te zetten. De rechtbank noemt de

uitspraken van de verdachte hierover
‘zeer schokkend en zorgwekkend’,
maar spreekt haar vrij van de verweten
samenspanning, omdat de recht
bank de uitspraken van de verdachte
niet kan zien als een definitief plan.
“Hoe verwerpelijk en schokkend de
uitlatingen ook zijn, het is daarmee
nog niet gezegd dat verdachte en
[haar gesprekspartner] met dit gesprek
ook daadwerkelijk een overeenkomst
hebben gesloten om de misdrijven te
plegen.”

Bronzen waarderings
penning Joep Krijnen
Joep Krijnen (76) uit Venray heeft op vrijdag 15 december uit handen van burgemeester Hans Gilissen een
Bronzen Waarderingspenning ontvangen. Hij kreeg deze, net als medebestuurslid Pierre Pijpers, bij gelegenheid van
zijn afscheid als bestuurslid van Stichting Kerststal Venray.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Omdat de vrouw minderjarig
was ten tijde van het strafbare feit,
wordt ze volgens het minderjarigen
strafrecht berecht. Rechtbank Limburg
veroordeelde haar tot 270 dagen
jeugddetentie. Hier gaat de tijd die ze
in voorarrest heeft gezeten vanaf. Het
resterende deel, 228 dagen, is een
voorwaardelijke straf.
Ook moet de vrouw zich
houden aan een aantal bijzondere
voorwaarden, waaronder het volgen
van therapie. Ook moet de vrouw
gesprekken voeren met een islamitisch
deskundige. “Gebleken is dat de
verdachte zich enkele jaren geleden
heeft bekeerd tot de Islam en daarbij

in korte tijd veel informatie over het
geloof heeft vergaard. Zij heeft geen
(professionele) begeleiding gehad
in haar zoektocht naar kennis over
het islamitische geloof, waardoor
zij een eenzijdig beeld van de Islam
heeft verkregen en onvoldoende
basiskennis heeft”, stelt de rechtbank.
“Het aangaan van gesprekken met
een islamitisch deskundige, die
de verdacht van meer kennis en
verschillende invalshoeken kan
voorzien, maakt de kans groter
op een gezonde en evenwichtige
identiteitsontwikkeling.” De rechtbank
hoopt hiermee te voorkomen dat ze
terugvalt in haar oude patronen.

Vastgesteld door college

Vernieuwd Venrays
evenementenbeleid
Het College van B&W van gemeente Venray heeft een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. Dit beleid heeft de vorm van een website gekregen,
waar inwoners van Venray alles kunnen vinden wat ze nodig hebben voor
het organiseren van een evenement.
Op www.beleidvenray.nl/
evenementenbeleid zijn de spelregels
en tips voor een gezond, veilig en
duurzaam evenement te vinden. Ook
is hier te lezen hoe je een vergunning
aanvraagt en welke locaties geschikt
zijn voor het organiseren van een
evenement.

Duurzaamheid
Behalve de vormgeving is het
beleid zelf ook op een aantal punten
aangepast, zodat de overlast voor
omwonenden zo beperkt mogelijk is.
De tijden voor opbouwen en afbreken
zijn bijvoorbeeld aangescherpt, net als
de regels voor het opruimen van afval
en de handhaving van geluidsnormen.

Ook heeft het college extra aandacht
besteed aan duurzaamheid.
De aanleiding voor de website was
de Droomfabriek horeca en evene
menten van oktober vorig jaar, waarin
verschillende belanghebbenden in de
raadszaal van het gemeentehuis met
elkaar gebrainstormd hebben over
het evenementenbeleid. Een groepje
creatievelingen ging aan de slag
met de input en vormde de website.
Wethouder Ike Busser is tevreden over
het proces en eindresultaat: “Beide
passen bij de manier waarop wij als
gemeente willen werken: innovatief en
interactief, samen met betrokkenen.”
Het nieuwe evenementenbeleid gaat
op 1 januari in.

ViaVenray
Joep werd in de jaren 70 lid van
schutterij ’t Zandakker en nam in 1975
de voorzittershamer over. Volgens de
gemeente leidde de vereniging toen
een ‘sluimerend bestaan’. “Door Joeps
manier van aanpak en leidinggeven
trad de schutterij weer meer naar
buiten, nam deel aan tal van activitei
ten en regionale schuttersfeesten.
Dit resulteerde in een groeiende
aanwas van nieuwe leden. Na
toetreding tot de Schuttersbond
‘Juliana’ werd er zelfs een tamboer- en
pijperskorps opgericht. Dit zorgde mede
voor de groei van jeugdige aanwas”,
aldus gemeente Venray.
In de jaren 80 trad Joep toe als
vicevoorzitter van de schuttersbond.
Zestien jaar lang vervulde hij deze
functie en vertegenwoordigde hij ruim
twintig schutterijen. Daarnaast bleef
hij actief bij schutterij ’t Zandakker in
Venray. Onder zijn leiding werden in
de loop der jaren onder andere een
eigen gilde-altaar gebouwd, werd het

schuttersgebouw gerealiseerd, werd
een nieuwe uniformering aangeschaft
en werd de eeuwenoude schellenboom
hersteld.

Levende kerststal
“Mede door Joeps toedoen
werden er verbindingen gelegd”,
licht de gemeente de uitreiking toe.
Zo werden samen met de carnavals
vereniging allerlei activiteiten op
het Schouwburgplein georganiseerd.
Diverse bondschuttersfeesten werden
er onder zijn leiding georganiseerd.
Joep trad toe tot het Kapittel van de
Nobele Orde van de Papegay. In deze
Europese schuttersorde vertegenwoor
digde hij de regio Noord- en MiddenLimburg. De schutterij adopteerde
de Sinterklaasactie. Joep bezocht als
Sinterklaas ruim 35 jaar bedrijven,
winkels, families en gezelschappen. In
2001 nam Joep afscheid als voorzitter
van de schutterij en bij die gelegenheid
werd hij benoemd tot erevoorzitter.

De schutterij nam de opbouw en
afbraak van de kerststal voor haar reke
ning. Dit was de oorsprong van de band
met Joep en ‘zijn’ kerststal. In 2003
dreigde de kerststal voor de Venrayse
gemeenschap verloren te gaan.
Samen met Pierre Pijpers, zette Joep
zich in voor behoud van de Kerststal
Venray door een stichting op te richten.
De Kerststal verhuisde mede door zijn
inzet naar de Grote Markt, de plek waar
de stal ook dit jaar weer staat.
Eerder werd Joep Krijnen al
benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. De gemeente voegt daar nu
een bronzen waarderingspenning aan
toe. “Elk mens wordt graag geëerd”,
zei hij vorige week nog, nog voordat
hij wist dat hij de penning zou mogen
ontvangen. Met de benoeming van
een nieuw bestuur draagt Joep nu het
kerststal-stokje over. Meer over het
afscheid van Joep Krijnen en Pierre
Pijpers leest u op pagina 10 in deze
HALLO.

Raad wil De Brier
van twee kanten
toegankelijk
De gemeenteraad van Venray wil een duidelijk signaal afgeven bij de
provincie om nogmaals te kijken naar de ontsluiting van bedrijventerrein
De Brier in Venray. In het huidige plan om de N270 aan te pakken, blijft de
een zogenaamde ‘eenzijdige’ aansluiting. De partijen willen echter dat het
terrein van twee kanten van de N270 bereikbaar wordt.
Tot nu toe is de locatie De Brier,
met onder andere winkels als Gamma,
Praxis en BeterBed, vanaf de N270
alleen vanuit de richting van de A73
direct bereikbaar. Wie vanuit Deurne,
Leunen, Venray West of het centrum
komt, kan het terrein alleen via een
aantal straten binnendoor bereiken.
Hierbij moet het verkeer een aantal
drukke fietspaden kruisen.

Hoge prioriteit
Nu de N270 in het kader van het
project ViaVenray toch op de schop
gaat, wil de gemeenteraad dat de

provincie nogmaals goed kijkt of een
tweezijdige ontsluiting van De Brier
toch een optie is. Zij wil dat dit een
hoge prioriteit krijgt in de plannen
van provincie Limburg en droeg
het college unaniem op dit aan te
kaarten in de stuurgroep ViaVenray.
Aan het plan ViaVenray wordt
nog gewerkt. Zo is de provincie
onder andere met dorpsraad
Leunen in gesprek om te kijken
of het viaduct over de Leunseweg
behouden kan worden. Dat plan
wordt woensdag 10 januari naar
buiten gebracht.
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Verhalen van de straat
11/14

Graaf van Schellaertstraat Geijsteren

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun
“De straat is vernoemd naar de familie Van
namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes Schellaert, die haar bakermat in Gürtzenich
van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Venray dook de
bij Düren in het bisdom Keulen had”, beves
archieven in en zocht het verhaal achter de Graaf van Schellaertstraat in Geijsteren.
tigt heemkundevereniging Meerlo-Wanssum.
Het geslacht Schellaert is terug te leiden tot
halverwege de twaalfde eeuw. Pas de vijfde
of zesde generatie van het geslacht was voor
het eerst te vinden in Nederland en had dichte
banden met de Horster Wittenhorst-familie.
De laatste van de Schellaerts die werd bijgezet
in de familiegrafkelder in Schinnen was Maria
Theresia Walpurga Judith van Schellaert. Zij over
leed in 1768 als driejarige nadat ze uit een raam
viel en verdronk in de vijver.

Eén heer voor
heel Geijsteren

Het wapen van het geslacht Van Schellaert
(Bron: Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum)

De familie had vele bezittingen op vele
plekken in Nederland en Duitsland. Toen de
dochter van Adriaan van Broeckhuysen en
Margaretha van Arnhem, Adriana, trouwde
met Frederik Schellaert van Obbendorf, deed
het adellijk geslacht Schellaert van Obbendorf
(ook wel ‘Oppendorf’ genoemd) haar intrede
in Geijsteren. Adriana was namelijk erfgenaam
van de helft van de heerlijkheid GeysterenSpraeland-Oostrum. Toen haar neef eind
zestiende eeuw zijn deel van de heerlijk
heid verkocht aan de familie Schellaert van
Obbendorf, werd de heer van Schellaert van
Obbendorf ook de heer van Geijsteren. Het was
voor het eerst sinds eeuwen dat Geijsteren één
heer had. Vanaf ten minste de dertiende eeuw
was Geijsteren ‘tweeherig’, dat wil zeggen dat

twee landheren elk een deel van het dorp
bezaten. De familie Van Schellaert heeft tot
1804 in Geijsteren gewoond en haar sporen
achtergelaten.

Sint Willibrorduskapel
Zo gaven Adam Schellaert van Obbendorf
en zijn vrouw Aleida van Wittenhorst in
1641 de opdracht voor het herstel van de
Sint Willibrorduskapel in Geijsteren. Hun
namen staan nog boven de ingang van de
kapel. De gedenkstenen tonen het wapen
van het geslacht Schellaert van ObbendorfVan Wittenhorst en het jaartal 1641. De onder
ste vermeldt een Latijnse tekst waarin
de familie en de familie Van Wittenhorst
genoemd wordt. Eind van de zestiende eeuw
was het kasteel zwaar beschadigd. In 1666
investeerde Johan Vincent Schellaert van
Obbendorf in de restauratie van het kasteel.
Het werd vergroot met een binnenhof en een
toren. Johan Albert werd in 1669 in Geijsteren
geboren en ook hij werd ‘Heer van GeysterenSpraeland-Oostrum’. Hij was de eerste uit de
Van Schellaert-tak die de titel graaf voerde.
De laatste heer van de familie van de heerlijk
heid Geysteren-Spraeland-Oostrum was graaf
Adam Schellaert van Obbendorf.
In 1806 trouwde Casper, Baron van Weich
zur Wene met Maria, gravin van Hoensbroek,
de erfgename van het huis Geijsteren.
Sindsdien is de familie De Weichs de Wenne
verbonden met het kasteel.
Bronnen: onder andere Heemkundevereniging MeerloWanssum via RooyNet.nl

Geen gemeentelijke steun meer
voor Arriva
Gemeente Venray mag vervoerder Arriva niet langer helpen met de
zoektocht naar vrijwilligers om buurtbussen te rijden. Dat besliste de gemeenteraad dinsdag 19 december tijdens de raadsvergadering.
Sinds Arriva op 10 december haar
nieuwe dienstregeling inzette, wil zij
buurtbussen laten rijden op routes tus
sen Merselo en Blitterswijck en tussen
Veulen en Geijsteren. Deze bussen
worden bestuurd door vrijwilligers.
De gemeente faciliteerde Arriva tot nu
toe in haar zoektocht naar vrijwilligers,
bijvoorbeeld door het gemeentehuis
beschikbaar te stellen voor informatie
avonden. Dat mag nu niet meer.
SP Venray diende tijdens de raads
vergadering van dinsdag 19 december
een motie in. Zij stelde dat het laten
rijden van buurtbussen door vrijwil
ligers lijkt op verdringing van arbeid.
Ook neemt zij het de vervoerder kwalijk
dat er geen overleg heeft plaatsgevon
den met de organisaties van de wens
bussen in de regio, die nu op dezelfde
routes rijden. Zij eiste daarom dat het
college per direct stopt met de samen
werking met Arriva en het bedrijf niet
langer faciliteert in de zoektocht naar
vrijwilligers. Ook moet de gemeente
bij Arriva en de ov-verantwoordelijke
provincie Limburg aandringen op het
inzetten van betaalde chauffeurs.
Kanttekeningen kwamen onder
andere van Ingeborg de Barbanson van

de VVD. “Je wilt niet alles op scherp
zetten. De risico’s zijn te groot. Dat
je vraagt om betaalde chauffeur is
prima, maar dit gaat ons veel te ver.”
Ook Carla Brugman van PP2 was bang
dat het dwarsbomen van Arriva leidt
tot helemaal geen vervoer meer in de
regio. Ook vond zij dat dit een kwestie
van de provincie is, die over het
openbaar vervoer gaat. D66 en inVEN
tief sloten zich hierbij aan. SP kreeg
steun van het CDA. Fractievoorzitter
Toon Loonen gaf aan dat de provincie
hierover gaat, maar dat hij het signaal
dat er van de motie uitgaat, wel goed
vindt. Wethouder Anne Thielen liet
weten dat de gemeente het goed vindt
dat Arriva zo probeert meer te bieden
op het bestaand ov dat ze heeft. “Als u
vindt dat het niet mag met vrijwilligers,
dan stoppen wij met faciliteren van
oproepen van Arriva en stellen we de
raadszaal niet meer beschikbaar voor
infobijeenkomsten. Wilt u dat signaal
geven?” De CDA-wethouder ontraadde
de motie, maar kreeg geen steun van
onder andere haar eigen raadsfractie.
Met voor-stemmen van CDA, SP en
Samenwerking Venray werd de beslis
sing alsnog genomen.

Handtekeningenactie
spoorzorgen Smakt-Holthees
De dorpsraad van Smakt en Holthees heeft woensdag 20 november een grote stapel handtekeningen overhandigd aan gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg. In Wanssum vroegen ze
extra aandacht voor de gevolgen van de spoorwegplannen voor haar dorpen. Eerder stuurden ze al een
brandbrief naar de provincie. “De inwoners van Smakt en Holthees, die direct aan de spoorlijn wonen,
hebben een handtekeningenactie georganiseerd om de brief te ondersteunen. Massaal heeft onze
kleine gemeenschap zich hierachter gesteld”, aldus de dorpsraad.
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Aanlevertijden kerst
In verband met Kerstmis zijn de aanlevertijden voor HALLO Venray
voor de editie van week 52, donderdag 28 december, gewijzigd.
nl Advertenties aanleveren kan ook
Wilt u een persbericht insturen?
Doe dat dan voor vrijdag 22 december tot vrijdag 22 december 15.00 uur via
advertentie@hallo-venray.nl
15.00 uur via redactie@hallo-venray.

Raadsvergadering

Raad wil discussie
over coffeeshops
Gemeente Venray gaat bekijken hoe zij met coffeeshops om wil
blijven gaan. In een gesprek over het nieuwe parkeerbeleid van de
gemeente tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 december werd
duidelijk dat diverse politieke partijen in Venray het coffeeshopbeleid
nog eens tegen het licht willen houden.

Explosieven tot ontploffing
gebracht
Bij de uitvoeringswerkzaamheden van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is onlangs een aantal
explosieven aangetroffen. Deze werden dinsdag 19 december door de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EOD) tot ontploffing gebracht in een veld nabij de Koninginnebrug tussen Wanssum en Well.
De werkzaamheden aan het gebied zijn op donderdag 23 november van start gegaan. Alle werkzaamheden moeten op 31 december 2020 zijn afgerond.

Handhaving

Vervolg voorpagina

De eerste rondjes
De ijsbaan werd vrijdag om
18.00 uur geopend en werd direct in
gebruik genomen. Ook op zaterdag
en zondag kon iedereen de hele dag
schaatsen. Zondag deed Stichting
Winterpret een waarschuwing uit via
haar sociale media. “Pas goed op je
spullen. Vandaag hebben wij helaas
moeten constateren dat sommige
mensen het normaal vinden om tassen
en andere spullen van schaatsende
kinderen mee te nemen. Wij betreuren

dit uiteraard als bestuur van Stichting
Winterpret Venray.” Zij riep dan ook
iedereen op om zijn of haar spullen
zelf in de gaten te houden en geen
kostbaarheden mee te nemen naar de
ijsbaan. Het begin van de week stond
in het teken van schoolschaatsen en de
curling bedrijvencompetitie.
Gemeente Venray maakte in
het najaar al bekend de ijsbaan zo’n
waardevol evenement te vinden dat
zij het drie jaar lang met 7.500 euro

Tijdens de evaluatie van
het parkeerbeleid bij de
gemeenteraadsvergadering bleek
dat de meeste mensen blij zijn met
het inmiddels grotendeels gratis
parkeren in het centrum van Venray.
Grote overlast wordt vooral in de
wijk rondom de coffeeshops aan
de rand van het centrum ervaren.
Daar hebben inwoners last van hoge
parkeerdruk, maar ook van veel
foutparkeerders en overlast in de
vorm van vervuiling.

per jaar sponsort. Wethouder Ike
Busser (Samenwerking Venray) legde
toen uit dat subsidie niet mogelijk
was. De ijsbaan zou echter mogelijk
niet georganiseerd kunnen worden
zonder sponsoring van de gemeente.
“Sommige evenementen hebben
moeite om rond te komen, maar zijn
wel waardevol voor de gemeente.
Zo’n evenement willen we behouden
en dus sponsoren, zodat het kan blijven
bestaan.”

Raad geeft 30.000 euro voor jongerencentrum

Slechts de helft voor The B

De discussie leidde dinsdagavond
tot vragen over hoe de handhaving
rondom de coffeeshops gaat en of
het wenselijk is hier vol op in te
zetten. Theo Mulders (Samenwerking
Venray): “Bij coffeeshops zijn vele
problemen, maar dat ligt niet
direct aan het parkeerbeleid.”
Carla Brugman (PP2) gaf aan dat je
het niet helemaal los van elkaar kon
zien: “De overlast wordt wellicht niet
alleen veroorzaakt door parkeren,

maar het versterkt elkaar wel.”
Daan Janssen (D66): “Ter
overweging: andere coffeeshops in
Limburg die in woonwijken en aan
de rand van centrum liggen hebben
ruime gelegenheid tot parkeren.
Een grote parkeerplaats dicht bij de
coffeeshop is ook een knelpunt.”
Hij verwees daarmee naar de Gouden
Leeuw-garage. Janssen vroeg of
er gekeken kan worden naar het
verplaatsen van de in- en uitgang
om parkeren daar aantrekkelijker te
maken. “Onder het motto, ’Als ge
wiet wilt koëpe, hoefde in Venroij nie
wiet te loepe’.”
Ton Teeuwen-Peeters (CDA) zei na
de stemming over het parkeerbeleid
dat de problemen rondom de
coffeeshop ook eens goed bekeken
moeten worden. “Dat speelt al jaren.”
Andere raadsleden gaven ook aan wel
iets te zien in een discussie over het
coffeeshopbeleid. De fractievoorzitters
gaan nu met de burgemeester om
tafel om te kijken wanneer hierover
gesproken gaat worden.

Kennismaking

Babbel met D66
D66 presenteerde afgelopen week haar lijst met achttien kandidaten.
Inwoners van Venray kunnen vrijdag 22 december kennismaken met hen
op het Henseniusplein in Venray.

Jongerencentrum The B in Venray krijgt komend jaar niet de gevraagde 60.000 euro subsidie van de gemeenteraad voor professionele ondersteuning, maar slechts de helft. Eind 2018 wordt gekeken of dat de jaren erna door
wordt gezet. Dat was de conclusie tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 19 december.
De gemeenteraadspartijen geven
aan allemaal te zien dat jongerencen
trum The B een stijgende lijn kent.
De professionele ondersteuning die ten
grondslag ligt aan het jeugd- en jonge
renwerk, wil men in ieder geval voor
een jaar overeind houden. De meer
derheid van de partijen is echter niet
overtuigd dat The B ook een poppo
dium moet zijn en dat er 30.000 euro
extra gereserveerd moet worden voor
professionele ondersteuning van dat
onderdeel. Deze partijen zijn er niet van
overtuigd dat er behoefte is aan een
regionaal poppodium. Ook zijn ze onder
andere bang dat sozen in de kerkdor
pen hieronder lijden.
De gemeenteraad besloot
daarom, op voordragen van het CDA,
Samenwerking Venray, PP2 en inVEN
tief éénmalig 30.000 euro subsidie
voor 2018 goed te keuren. Dit is in
tegenstelling tot de door wethouder

Martijn van der Putten voorgestelde
60.000 euro per jaar voor de komende
drie jaar. Met de 30.000 euro wil de
raad de professionele ondersteuning
op gebied van jeugd- en jongerenwerk
komend jaar voortzetten. De partijen
willen voor de begrotingsbehandeling
van volgend jaar de ondersteuning aan
The B evalueren en dan pas beslissen of
de ondersteuning ook de jaren daarop
verleend wordt.
SP, PvdA en D66 zagen het niet zit
ten om de bijdrage voor The B te halve
ren. Henk Bisschops (PvdA): “De profes
sionele ondersteuners zeggen dat we
moeten doorgaan met het poppodium
om de volgende stap te kunnen zetten
en de raad zegt: maak eerst een jaar
pas op de plaats. Jullie doen het goed,
maar wacht nu maar even af.” Esther
Hoppenreijs (D66) vulde aan: “Het gaat
beter in The B, maar niet zo rooskleurig
als nu geschetst wordt. De 30.000 euro

is nu niet genoeg. De jongeren vragen
om extra ondersteuning. Zij zeggen
enthousiaste mensen nodig te hebben
die de boel aanzwengelen. Als we niet
voor 60.000 euro gaan, vraag ik me af
of we straks nog wel een poppodium
hebben.”
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) ontraadde de raad ook om de bij
drage te halveren, maar dat mocht niet
baten. Met steun van VVD namen CDA,
inVENtief, Samenwerking Venray en
PP2 de aanpassing op het voorstel aan.
Het uiteindelijke aangepaste voorstel,
waar komend jaar 30.000 euro voor
professionele ondersteuning van The
B wordt goedgekeurd, werd unaniem
aangenomen. Hoppenreijs: “Jammer
dat het bedrag is teruggebracht, maar
beter iets dan niets.” Ook Joep Gielens
van de SP gaf aan met tegenzin in te
stemmen. “Anders draaien we The B
definitief de nek om.”

“De lijst is een bonte mix van
mensen met politieke ervaring,
levenservaring en nieuwe frisse
ideeën. Met deze mensen dur
ven wij ons in te zetten voor een
nog mooier Venray”, aldus D66.
Voor iedereen die benieuwd is wie
deze kandidaten zijn, waarom ze in

de politiek zitten en wat hun plan
nen voor Venray zijn, organiseert de
partij Babbel met D66. Tijdens de
koopavond staat de partij klaar met
een aantal ideeën om met iedereen
in gesprek te gaan over een mooier
Venray. De Babbel met D66 begint
om 18.00 uur.
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BiblioNu tipt boeken voor kerst
Kerstmis gaat bij veel mensen gepaard met kerstvakantie. Tijd om lekker met een goed boek op de bank te kruipen dus. BiblioNu Venray tipt acht boeken voor kinderen, jongeren
en volwassen om tijdens de kerstvakantie te verslinden.

Jeugd

Jongeren

Volwassenen

Volwassenen

Ik zie, ik zie… een boek
vol Kerst Walter Wick

Schildpadden tot in het
oneindige John Green

De Amerikaanse prinses
Annejet van der Zijl

De dood van Murat Idrissi
Tommy Wieringa

In dit zoekboek met raadsels op rijm is
eindeloos veel te ontdekken. Als je alle voor
werpen opgespoord hebt, blijft er nog meer
dan genoeg over om je eigen raadsels mee te
verzinnen. Het is een mooie, grote uitgave die
zijn naam alle eer aandoet. Paginagrote foto’s
vol met kerstspullen nodigen de kijk-lezer uit
om te kijken, te zoeken en te blijven zoeken.
Er is zoveel te zien op de beeldplaten dat je af
en toe niet weet waar te kijken. Twee pagina’s
naast elkaar vormen samen de zoekplaat;
de zoekopdracht op rijm staat in een witte
balk onderaan de bladzijden. De foto’s zijn
zoeklandschappen, opgebouwd uit levens
echte materialen: kerstversieringen, winterse
taferelen, december-lekkers, poppen, beren
en wel duizend glimmende glinstersterretjes.
Voor kinderen vanaf ongeveer 5 jaar.

Aza (16) heeft last van dwanggedachten.
Zij weet niet of ze zichzelf is of fictie, waarbij
het verhaal bepaald wordt door miljarden
bacteriën in haar lichaam. Aza volgt al jaren
therapie, maar neemt haar medicijnen niet
regelmatig in. Het leven is voor Aza niet
eenvoudig. Als ze Davis tongzoent, moet ze
denken aan de 80 miljoen microben die hij
zo op haar overbrengt. Het gecompliceerde
karakter van Aza komt geloofwaardig over.
De lezer leeft mee door haar interne dialogen,
maar ook door de tekstberichtjes en blogs.
Dit verhaal is niet alleen bijzonder, maar ook
een pleidooi voor het nut van geestelijke
gezondheidszorg voor jongeren die hulp
nodig hebben. Voor jongeren vanaf ongeveer
15 jaar.

Allene Tew (1872-1955) was een bijzon
dere vrouw: de ondernemende Amerikaanse
trouwde vijf keer, onder meer met de Duitse
prins Henry Reuss. Dankzij haar huwelij
ken werd ze een van de rijkste vrouwen ter
wereld. Ze had huizen in de Verenigde Staten
en Frankrijk en ging om met beroemdheden
als Winston Churchill en Dwight Eisenhower.
Ze kreeg met veel tegenslag te kampen, zoals
de vroegtijdige dood van haar drie kinderen,
maar liet zich daardoor niet ontmoedigen. In de
jaren 30 kwam ze via prins Bernhard in contact
met het Nederlandse koningshuis en werd ze
een van de peetouders van prinses Beatrix.
Dit boek schetst Allene’s ’wonderlijke levens
verhaal’ tegen de achtergrond van de tijd
waarin ze leefde. Zoals van de auteur gewend,
leest het zeer vlot.

Twee Marokkaans-Nederlandse jonge
vrouwen raken tijdens een vakantie in
Marokko zodanig in de knel dat ze zich
gedwongen voelen een Marokkaanse jongen
mee te nemen als verstekeling in hun auto.
Als de veerboot arriveert in Spanje, blijkt
de jongen gestikt. De ‘hosselaar’ die de
vrouwen zo ver had gekregen, neemt de
benen, met het geld dat de verstekeling
had betaald. Berooid en met een lijk in de
achterbak trekken de meiden door het fraai
beschreven desolate landschap. Na het met
de Libris-prijs bekroonde ’Dit zijn de namen’
schreef Wieringa opnieuw een verhaal over
migratie, gebaseerd op een waargebeurde
geschiedenis.

Jeugd

Volwassenen

Volwassenen

Volwassenen

Een jongen met de naam
Kerstmis Matt Haig

Broederschap van de Bok
Reggie Naus

De negen kamers
Peter-Paul Rauwerda

Rose: Een familie in
oorlogstijd Rosita Steenbeek

Hoe komen we eigenlijk aan die dikke
kerstman met zijn rode muts, die zo vrolijk
´ho, ho, ho´ roept, cadeautjes in een kous
stopt en zich voortbeweegt in een vliegende
slee, getrokken door rendieren? In Een jongen
met de naam Kerstmis worden deze vragen
beantwoord. In het boek wordt het verhaal
verteld over de jeugd van de kerstman die
lang geleden in armoede opgroeide in Finland.
De jongen heet Nikolas en is geboren op eerste
kerstdag. Hij is elf als zijn vader niet terugkeert
van een expeditie naar het Verre Noorden op
zoek naar elfen. Nikolas besluit zijn vader te
gaan zoeken. Twee dieren vergezellen hem:
muis Miika die ervan droomt ooit kaas te kun
nen eten en een rendier. Nikolas vindt sporen
van zijn vader en hij ontmoet ook elfen, maar
daarmee lijken de problemen pas te begin
nen. Het boek bevat (onschuldige) ondeugende
elementen en vele knipogen naar maatschap
pij, politiek en volwassen lezers. Het verhaal
is geschreven met sterke humor en originele
grappen. Voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar.

Het is de achttiende eeuw. Limburg wordt
onveilig gemaakt door een mysterieuze rovers
bende waarvan verteld wordt dat ze ’s nachts
op bokken door de lucht rijden. De 16-jarige
Peter gaat uit armoede stelen en komt zo bij
de bende van de bokkenrijders terecht. Al snel
ontdekt hij dat de leiders van de bende een
hoger doel hebben: strijden tegen de ongelijk
heid tussen arm en rijk. Maar als de overvallen
van de bende steeds gewelddadiger worden,
begint Peter te twijfelen. Kun je de wereld
echt beter maken met geweld? Nu gebeuren
er weer vreemde dingen rond Maastricht:
bij overvallen en inbraken in kerken laten
dieven een mysterieuze graffititag achter:
een grote bokkenkop. De politie roept de
hulp in van Anna Beckers, een expert op het
gebied van de bokkenrijders. Samen met haar
dochter Fleur komt ze in een spannend avon
tuur terecht. Het is meer dan tweehonderd
jaar geleden dat de laatste bokkenrijder werd
opgehangen, maar nu lijkt het erop dat de
geschiedenis zich gaat herhalen.

De 17-jarige Jonas ziet er door groeiachter
stand uit als een kind en vaak heeft hij ondraag
lijke hoofdpijn. Zo ook als hij alleen thuis is.
Dan vindt hij op de eetkamertafel een vreemd
boek, dat over hem en een mysterieus huis
gaat. Slechts de beginpagina’s kan hij openen.
Maar hij vindt het huis enkele straten verder
op een braakliggend veld. Binnen komt hij
terecht in een achtbaan van vreemde gebeur
tenissen met excentrieke personages zoals een
dwerg, een tweeling die boeken vernietigt,
een glasblazer van waarzeggersbollen en Anna
op wie hij verliefd wordt. Diverse personen die
Jonas ontmoet, vertellen een verhaal met een
boodschap. Jonas weet niet of alles waarheid
is of een grote leugen. Als lezer twijfel je of hij
hallucineert. Het huis is de enige illustratie is dit
sterke schrijversdebuut van een kinderboeken
illustrator. Het prachtig geschreven verhaal met
bijzondere wendingen en mooie woordspelin
gen doet soms denken aan Alice in Wonderland.
Voor lezers vanaf ongeveer 15 jaar.

Rose is de naam van de grootmoeder van
de auteur (1959). De geschiedenis begint in
1920 en schetst de situatie van een Joodse
familie tegen de achtergrond van Europa dat
door de Eerste Wereldoorlog verwoest is.
De familie woont in Duitsland, waar frustratie
bestaat over het verlies van de oorlog, dat
economisch bankroet is, arm en vernederd en
opgezadeld is met herstelbetalingen. Dat alles
blijkt weer een voedingsbodem te worden
voor de Tweede Wereldoorlog. Het knappe
van het verhaal is dat aan de hand van het
geschilderde portret van een gezin de wanhoop
en de dreiging van gevaar voelbaar worden in
de tussenliggende jaren. Hoofdpersoon Rose
ontmoet een Nederlandse dominee en vestigt
zich in Nederland. Andere leden van de familie
waaieren uit over Europa en daarbuiten, in een
poging het noodlot te ontvluchten, namelijk de
opkomst van de nationaalsocialisten. De roman
laat voelen hoe de situatie steeds drukkender,
onheilspellender en antisemitischer wordt.
Indringend en goed geschreven.
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Kerstwens van burgemeester Hans Gilissen

Kerstwondertje

Raar eigenlijk, we lijken als samenleving soms verslaafd aan slecht nieuws. De media spinnen er garen bij,
zo lees ik in het boekje ‘Optimisten hebben de hele wereld’ van Charles Groenhuijsen. Deze voormalige
Washington-correspondent neemt stelling tegen de overvloedige uitmelking van angst en slecht nieuws door
uiteenlopende journalistieke, sociale en politieke instellingen.

Het negatieve berichtengenre
lijkt veel gretiger aftrek te vinden
dan de, helaas veronachtzame,
veelheid aan goed nieuws en kleine
en grote wondertjes om ons heen.
Ontevredenheid en angst lijkt te
worden gecultiveerd.

Nog nooit zo goed
als nu
Als het Sociaal-Cultureel
Planbureau ons laat zien dat we het
als Nederlandse samenleving nog
nooit zo goed hebben gehad als nu,
dan buitelen de heimweereacties
naar vijftig of honderd jaar geleden,
toen alles zo veel beter leek te zijn,
over elkaar heen. Ons nationaal
inkomen behoort anno 2017 tot
de wereldtop. Zo ook onze gezond
heidszorg en ons onderwijsstelsel.
We zitten in de wereldtop als het
gaat om menselijk geluk. Je zou het
misschien niet denken, maar ook de
Nederlandse veiligheidsstatistieken
laten zien dat het met onze veilig
heid beter gaat dan ooit.
Natuurlijk, de enorme rijkdom
heeft niet kunnen verhelpen dat
er nog steeds zichtbare en onzicht
bare armoede is. En we mogen

pas tevreden zijn over veiligheid
wanneer de laatste crimineel van
het toneel is verdwenen. Voor dat
alles mogen we de ogen niet sluiten.
Maar tegelijk hebben we de plicht
om vooral óók het positieve blijven
zien en te beseffen hoe ongelooflijk
goed onze samenleving het feitelijk
heeft. Als we dat beseffen, is het
ook een stuk gemakkelijker om
als medemens stil te staan bij de
plekken waar we nog goed werk te
verrichten hebben. Eenzaamheid,
stille armoede, huiselijk geweld,
verwaarlozing van de jeugd, uit de
hand gelopen burenruzies, mishan
deling van de natuur. Daar kunnen
en moeten we allemaal samen, dus
niet alleen de overheid, iets aan
doen. Dat kán ook, want we hebben
het als Nederlandse samenleving
nog nooit zo goed gehad als nu.

Goed nieuws
Ik wens ons als Venrayse samen
leving toe dat we in de kerstdagen
de veelheid aan goed nieuws tot
ons laten doordringen en dat kun
nen omzetten naar het lenigen van
de noden van de mensen die een
steuntje in de rug nodig hebben.
Hans Gilissen

Kersttraditie

Een kerststad in je serre
Haar eerste huisje won ze ooit met kienen. Dat huisje kreeg al snel gezelschap van nog veel meer huisjes,
winkeltjes, boompjes en autootjes en inmiddels staat er een hele kerststad opgesteld in de serre van Monique
Klaassen uit Venray. “En ieder jaar breid ik hem weer een beetje uit”, vertelt ze.

wen, vertelt ze. “Ik zie dat daar een
boompje is omgevallen. Dan laten
we dat maar zo liggen, want in het
echt waait er ook wel eens wat om.”

Inspiratie
op kerstmarkten
Voor haar stad doet Monique
veel inspiratie op bij kerstmarkten
van tuincentra. “Dan bedenk ik
al wat ik volgend jaar zou willen
hebben. Maar we kopen altijd pas
ná Kermis nieuwe onderdelen.
Het is geen goedkope hobby en
in de opruiming is alles een stuk
goedkoper”, legt ze uit. Als de
kerststad eenmaal staat, is Monique
dus alweer bezig met de opstelling
van volgend jaar. “Ik weet nu al

Het opzetten van hun kerststad is
al zo’n vijf jaar de belangrijkste kerst
traditie van Monique en haar dochter
Chantal. De kerstboom en overige
kerstversieringen zijn inmiddels alle
maal uit huis verdwenen en hebben
plaatsgemaakt voor de stad. Nog voor
Sinterklaas beginnen ze al met de
opbouw in hun serre. “Daar gaan wel
een paar weekenden werk inzitten”,
vertelt Monique. “We begonnen met

een setje van vijf huisjes, maar ieder
jaar komt er meer bij.” Dat opbou
wen is nog een hele puzzel, vertellen
moeder en dochter. “Via een gat in
de stellage, die onder de stad ligt,
kruipen we erop en dan moeten
we heel goed bedenken waar we
moeten beginnen met bouwen, want
anders kunnen we er op het laatst
niet meer bij”, legt Chantal uit.
Ieder jaar maken ze een andere

opstelling. Monique wijst naar het
rijdende treintje, dat rondjes rijdt tus
sen de verlichte huisjes en winkeltjes.
“Ik wil er wel altijd iets in hebben
zitten dan kan bewegen.” De meeste
onderdelen hebben moeder en doch
ter zelf gemaakt. Monique: “De par
keerplaats is bijvoorbeeld gemaakt
van ministeck en ook de rotspartij
hebben we zelf geknutseld.” Soms
gaat er wel eens wat mis met opbou

wat ik volgende keer weer anders
wil. Dan moet er een rotspartij
komen in het midden van de stad.
En ik zou graag een speeltuin willen
hebben.”
Familie, vrienden en
buurtgenoten lopen rond kerst graag
even binnen bij Monique. “Dan krijg
ik constant appjes: ‘Monique ben
je thuis? Ik wil naar je stad komen
kijken’. De jeugd uit de buurt komt
ook graag langs om te zien hoe
de stad er dit jaar weer uitziet.
‘Kom maar binnen’, zeg ik dan altijd,
dat vind ik alleen maar leuk.” Ook
zelf staat Monique graag samen
met haar man voor het raam van
haar serre te kijken naar haar stadje.
“Je ziet telkens weer wat nieuws.
En de hond kijkt ook graag mee.”
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Levende kerststal

Bestuursleden nemen afscheid van
Venrayse kerststal
Al ruim 25 jaar verzorgen Pierre Pijpers en Joep Krijnen uit Venray de levende kerststal op de Grote Markt
in Venray. Dit jaar doen ze dat voor het laatst. Het duo draagt het stokje op 1 januari over aan een nieuwe
generatie. “Ik heb er wel een beetje moeite mee”, geeft Pierre toe.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De twee mannen namen de
kerststal destijds over van mede
werkers van de VVV, die het niet
meer mochten doen. “Ze vroegen
ons: ‘Willen jullie het niet over
nemen?’ Daar waren we best wel
voor in”, vertelt Pierre. “Helemaal
in het begin stond de kerststal op

het Henseniusplein. Die was nog
van hout en was gemaakt door
leraar Van Toor van de lts en zijn
leerlingen”, vertelt Joep. Hij was nog
voorzitter van de schutterij, die de
kerststal elk jaar opzet. “Dat deed
de schutterij elk jaar, tot deze twaalf
of dertien jaar geleden in elkaar

zakte. Er zat houtwurm in en hij was
rot.” Sinds ongeveer 2002 staat er
een ijzeren kerststal op het plein.
Deze bouwde de schutterij uit een
container.
Toen de nieuwe stal gebouwd
was, zagen ze dat de beelden toch
wel verslechterd waren. “Die zijn

naar Ysselsteyn gegaan, en daar
staan ze nu nog steeds”, lacht Pierre.
Hij ging met zijn vrouw naar Beieren
om daar nieuwe exemplaren uit te
zoeken. “Die levensgrote beelden
hadden wij allebei, los van elkaar,
in de open kerk in Kevelaer gezien.
We dachten hetzelfde: die moeten
we hebben”, vertelt Joep. Zo gezegd,
zo gedaan. De nieuwe beelden,
houten poppen met een staalskelet
en kleding die in Duitsland in eigen
atelier werd gemaakt, kwamen naar
Venray. Frans van Rosmeulen uit
Ysselsteyn verzorgde jarenlang de
dieren en het stro in de stal, maar
die gaf aan ook te willen stoppen als
Pijpers en Krijnen ermee ophielden.
“Dit jaar worden de dieren voor het
eerst verzorgd door Peer Verheijen
uit Lottum. Die heeft zoveel dieren,
zelfs een kameel. Maar die past er
bij ons niet in.” De kleindierenver
eniging Venray werkt ook al jaren
mee aan de stal.
“Dit jaar hadden we veel
onderhoud”, vonden de heren.
Het hele dak werd, met dank aan
sponsor Kiwanis, gerenoveerd.
Elk jaar zoeken ze weer opnieuw
sponsoren. Vanaf september stuurt
Pierre brieven naar de midden
stand. “Al vijftien jaar hebben we er
een carrousel bijstaan. De kaartjes
hiervoor verkoop ik aan winkeliers.
Die kunnen ze dan weer weggeven
aan hun klanten.” Kinderen kunnen

van de kaartjes in de draaimolen
of, bij goed weer, een ritje maken
op een pony. “Ook krijgen we hulp
van veel bedrijven uit de regio en
kunnen mensen een vrijwillige
bijdrage doen. Zo komen we elk jaar
precies rond”, vertellen de heren.
Pierre nam al die jaren de inzame
ling van fondsen voor zijn rekening.
Ook schrijft hij scholen en peuter
speelzalen aan om een gratis ritje
te komen maken in de draaimolen.
Joep zorgde voor de technische
zaken en de opbouw. “Voor de rest
doen we alles samen”, zegt Joep.
“Een perfecte combinatie”, vult
Pierre aan. Tien jaar geleden schoof
penningmeester Frank Rozijn aan.
Na al die jaren vonden ze het
tijd om de organisatie over te dragen
aan een nieuwe generatie. Onder
andere Joeps zoon Giel neemt plaats
in het bestuur. Hij wordt bijgestaan
door Hans van Rhee, Huub Stevens
en Bernie van Lierop. Vrijdag
15 december namen Pierre en Joep
afscheid. “Ik heb er nu al spijt van”,
zegt Pierre een beetje weemoedig.
“Maar we blijven op de achtergrond
nog wel helpen hoor.” “Wel hele
maal achter op de achtergrond”,
lacht Joep. “Daar geloof ik niks van”,
is het antwoord. De mannen hebben
geen zorgen over de toekomst van
de kerststal. “We weten dat deze
mannen het anders gaan doen,
maar dat ze het goed gaan doen.”

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

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

Op de drempel van het nieuwe jaar
danken wij u hartelijk voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Wij wensen u fijne feestdagen
en een succesvol 2018
waarin wij u weer graag van dienst zijn.

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Henk
Willems (foto midden). Henk is een echt begrip in de Venrayse wijk Brukske, waar hij zich al jaren bezig
houdt met de vrijetijdsinvulling van kinderen. Zijn inspanningen worden enorm gewaardeerd door zowel de
wijk, als door Wijkplatform Brukske. Dat laatste blijkt wel uit de actie die Petra van Duijnhoven (foto links),
voorzitter Wijkplatform Brukske, onlangs heeft ondernomen om Henk structureel als speelcoach in te zetten
in de wijk. En met succes, want na een aantal gesprekken tussen het Wijkplatform en NLW Groep, kon er in
korte tijd door NLW Groep een detacheringscontract worden opgesteld. Op 1 december jl. was het zo ver:
het contract werd akkoord bevonden en ondertekend door Petra van Duijnhoven en Peter Fleuren
(foto rechts), directeur NLW Groep. Nieuwsgierig waarom iedere wijk een ‘Henk’ verdient?
Lees het hele succesverhaal op www.nlw.nl.
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en zo 11

GEPLUKT Jolein Lakeman

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.

Ze is de belichaming van thee en toneel. Ze houdt van kinderen, mensen en verzamelt mooie spreuken.
Ze is dol op een goed gesprek en op haar theehuis Komkommerin. Deze week wordt Jolein Lakeman (41) uit
Castenray geplukt.
Jolein groeide samen met haar
jongere zusje op in Oostrum. “Ik heb
eigenlijk een ontzettend saaie jeugd
gehad”, vertelt ze lachend. “Mijn jeugd
was namelijk heel fijn, warm en leuk.”
Ze ging naar de basisschool in Oostrum,
had haar vriendinnen in Oostrum en

fietste samen met hen naar Venray
toen ze naar de middelbare school
ging.
“Ik was een laatbloeier”, vertelt
Jolein. “Ik ben geboren in september
en was dus een jonge leerling. Op mijn
vijftiende was ik klaar met de middel

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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bare school en ging ik naar Nijmegen
om daar de mavo en havo ineen te
doen.” Jolein had vroeger twee ambi
ties: les geven in het basis onderwijs en
acteren. “Ik wilde of actrice of juffrouw
worden. Na de mavo/havo heb ik toch
voor de pabo gekozen. Daar kreeg ik
ook dramales en zo kon ik mijn twee
passies combineren.” Jolein ging in
Venlo naar de pabo. “Ik wilde thuis
blijven wonen, maar niet hetzelfde
doen als iedereen deed. Iedereen ging
namelijk naar de pabo in Helmond,
daarom koos ik voor Venlo. Een gemoe
delijke school, die dichtbij was en waar
ik vriendinnen voor het leven maakte.”

’Het moest gewoon
zo zijn’
Na de pabo heeft Jolein een tijdje
op een basisschool in Vierlingsbeek
gewerkt maar ze keerde al snel terug
naar regio Venray, waar ze nu woont
met haar vriend en haar kinderen.
“Ik leerde Ed kennen toen ik 19 of
20 jaar was, in de voetbalkantine van
de voetbalclub in Castenray. Ik stond er
biertjes te tappen en hij voetbalde hier
en sindsdien zijn we elkaar nooit meer
uit het oog verloren. We hebben op die
jonge leeftijd wel eventjes verkering
gehad, maar pas op latere leeftijd sloeg
de vonk echt over. We bleven elkaar
steeds maar tegenkomen namelijk, dus
het moest gewoon zo zijn.” Getrouwd
zijn Ed en Jolein niet. “We hebben wel
gekozen voor een ring, waarin we
elkaars namen hebben gegraveerd.
Maar we geloven dat kinderen je meer

bindt dan een huwelijk dat kan en we
zijn ontzettend gelukkig met die van
ons, Jet en Joris.”
Na de geboorte van Jet en
Joris wilde Jolein parttime gaan
werken. “Ik werkte toen als juf op de
basisschool en vond het ontzettend
leuk, maar ik was ook klaar voor een
nieuw avontuur.” Het idee voor Joleins
theehuis Komkommerin ontstond
langzaam. “Het belangrijkste aan
lesgeven, vond ik dat de kinderen
lachend naar school kwamen en
lachend naar huis gingen. Dat is ook
wat ik het belangrijkste vind voor bij
De Komkommerin, dat mensen met
een lach komen en met een nog
grotere lach gaan.” Het theehuis, met
bloemetjes behang en verschillende
stoelen, is Joleins passie. “In het
theehuis kan ik mezelf zijn. Ik vind
het heerlijk om thee rond te brengen,
het mensen naar hun zin te maken en
goede gesprekken te voeren. Omdat
het zo klein is kan ik de tijd nemen
voor elke gast en mijn kinderen kan ik
hier gewoon mee naar toe nemen.”
Toch is Jolein niet helemaal
verdwenen uit het onderwijs. “Ik ben
nog steeds actief op de basisschool.

Maar nu als moeder in plaats van
lerares.” Jolein zit in de verkeers
commissie van basisschool Eigenwijs
in Oirlo, is flitsouder en geeft dramales
aan groep 7 en 8. “Toen de school
voorstelde dat ik dramales kon geven,
was ik ontzettend blij. Als er iets is
waar ik voor geboren ben, dan is het
dramales. Zelf speel ik ook toneel
hier in Castenray en dat ik mijn passie
door kan geven aan kinderen, dat is
helemaal geweldig.”

Appeltaarten van mam
“Het belangrijkste is dat je altijd
doet wat je leuk vindt”, vertelt Jolein.
“Ik heb geen idee waarom ik een
theehuis wilde starten, behalve dan
dat het me gewoon leuk leek. Net als
waarom ik toneel ging spelen en
juffrouw wilde worden. En wat dat voor
de toekomst betekent? Ik wil misschien
in de toekomst nog een kok voor het
theehuis, want nu bakt mijn moeder
de appeltaarten. Of misschien zegt
een vriendin wel, laten we een eigen
school beginnen en dan ga ik dat doen.
Ik heb dus geen idee wat er voor me in
verschiet ligt. Maar zolang ik het leuk
vind, dan zit het wel snor.”
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Minder biologische landbouw in Venray
Het aantal biologische landbouwbedrijven in Nederland stijgt. Landelijk gezien was 3,1 procent van alle
landbouwbedrijven in 2017 een ‘biologisch landbouwbedrijf’. In Venray blijft dat aantal een beetje achter. Dat blijkt
uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekendmaakte op verzoek van onderzoeksbureau
LocalFocus.
Het aantal biologische landbouw
bedrijven bleef de afgelopen vijf jaar
rond 1.400 schommelen, maar schoot
dit jaar omhoog naar bijna 1.700.
Het totale aantal landbouwbedrijven
nam daarentegen af: van ruim 70.000
in 2011 naar bijna 56.000 in 2016
en krap 55.000 dit jaar. Van de vijf
gemeenten met de meeste biologi
sche landbouwbedrijven liggen er drie
in Flevoland. Limburg doet het een

stuk minder goed: een groot aantal
gemeenten heeft zelfs geen biologi
sche landbouwbedrijven.
In vergelijking tot buurgemeen
ten heeft Venray weinig biologische
landbouwbedrijven. In 2011 had zij er
nog vijf (1,1 procent van alle land
bouwbedrijven in de gemeente), maar
in 2016 was dat gedaald naar twee
bedrijven (0,5 procent). Het afgelopen
jaar kwam er één bedrijf bij en eindigt

het totaal op drie, of 0,8 procent van
alle bedrijven.
Ter vergelijking: in Horst aan
de Maas lagen het afgelopen jaar
tien biologische landbouwbedrijven,
2,1 procent van alle landbouwbedrijven
in de gemeente. In Venlo liggen er
negen, maar dat is 6,9 procent van de
sector. Daarmee is Venlo de hoogst
genoteerde Limburgse gemeente als
het gaat om aandeel biologische land

bouw. In Peel en Maas waren in 2017
vijf bedrijven actief (1,1 procent) en in
Brabantse buurgemeente Boxmeer vier
(1,8 procent). In de omgeving heeft
alleen Deurne een lager percentage:
0,6 procent van de landbouwbedrijven
daar is biologisch (twee).
Landelijk gezien is het aantal bio
logische landbouwbedrijven, na jaren
min of meer stabiel te zijn geweest,
het laatste jaar met bijna een vijfde
toegenomen. In april van dit jaar telde
ons land 1.687 biologische boerderijen,
245 meer dan een jaar eerder. Vooral in
Flevoland zitten veel biologische
boeren. Een van de oorzaken voor het

toenemend aantal biologische land
bouwbedrijven is volgens LocalFocus
te vinden in de melkveesector. Zij ziet
in de CBS-cijfers dat er in een jaar
tijd vooral veel biologisch melkvee
en melkveebedrijven bij zijn geko
men. Dat zou te maken hebben met
de afschaffing van het melkquotum in
2015. De productie en dus het aanbod
van melk namen sindsdien toe, terwijl
het bedrag dat boeren kregen voor hun
melk afnam. De prijs voor biologische
zuivel is redelijk stabiel gebleven, aldus
het onderzoeksbureau, wat een van
de redenen zou kunnen zijn om over
te stappen.

Sommatie voor OTTO voor doorbreken
staking
Uitzendbureau OTTO Work Force uit Venray en supermarktconcern Jumbo hebben een aanmaning ontvangen
van vakbonden FNV Handel en CNV Vakemensen. Volgens de vakbonden heeft Jumbo met hulp van OTTO Work Force
eerder dit jaar een staking gebroken. Dat maakten zij op dinsdag 19 december bekend.
Vakbonden FNV Handel en CNV
Vakmensen hebben supermarktconcern
Jumbo gesommeerd tot het betalen van
een half miljoen euro aan schade
vergoeding. Zij stellen dat Jumbo de
staking van distributiewerkers begin
april in Woerden heeft gebroken door
uitzendkrachten van OTTO in te zetten
op de afdeling Vers. Wat de sommatie
aan OTTO inhoudt, is niet duidelijk.
Het stakingsbreken is volgens
FNV en CNV vastgesteld door de

Inspectie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (ISZW). De inspectie
constateerde dat op dinsdag 11 en
woensdag 12 april uitzendkrachten
die ingeroosterd stonden als order
picker op de afdeling kruidenierswaren
in het distributiecentrum Woerden,
onder leiding en toezicht van Jumboteamleiders aan het werk zijn gezet
als reachtruck-chauffeur op de afdeling
vers in hetzelfde distributiecentrum,
waar gestaakt werd. Jumbo heeft tot en

met donderdag 4 januari 2018 de tijd
om gehoor te geven aan de sommatie.
“Doet Jumbo dit niet, dan volgt een
gang naar de rechter”, laat een
persvoorlichter van de bonden weten.

De regels zijn bekend
Debbie van Leiden van FNV Handel:
“Jumbo is een grote speler en kent de
regels. Het weet dat er geen uit
zendkrachten mogen worden ingezet
op plekken waar wordt gestaakt.

Niettemin gaf Jumbo daartoe opdracht
en liet het OTTO de wet overtreden.”
Ook OTTO is volgens de bonden
in overtreding. Zij stellen dat
uitzendbureaus geen uitzendkrachten
mogen leveren bij een staking als
gevolg van een arbeidsconflict.
“Gezien de enorme hoeveelheid
publiciteit die het cao-conflict tussen
bonden en Jumbo kreeg, wist OTTO
dat er werd gestaakt in de Jumbodistributiecentra. Bovendien hadden
de bonden de uitzendbureaus zelf en
koepelorganisatie ABU geïnformeerd
over de stakingen. Niettemin liet
OTTO zijn uitzendkrachten werken

op plekken waar werd gestaakt.
Deze wetsovertreding is de reden
dat ook OTTO een sommatie van de
bonden heeft ontvangen”, aldus de
vakbonden.
Aanleiding voor de staking waren
gesprekken tussen de bonden en
Jumbo over een nieuwe cao voor de
distributiecentra. Deze liepen spaak
en eindigden begin april in een
stakingsdag. Op donderdag 13 april
diende een kort geding dat Jumbo
tegen de bonden aanspande om
de stakingen te laten verbieden.
De rechter oordeelde echter dat de
stakingen gewoon door konden gaan.

Fipronilschandaal

LTO en pluimveehouders klagen NVWA aan
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had de enorme schade in de pluimveesector kunnen
voorkomen. Dat stelt LTO Nederland met een aantal pluimveehouders. Zij dagvaarden de NVWA. “Deze paniek,
onrust, onduidelijkheid en schade aan de totale sector hadden niet mogen gebeuren”, aldus Eric Hubers uit
Ysselsteyn, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouerij van LTO Nederland/NOP.
Volgens de organisaties heeft de
NVWA nalatig en onzorgvuldig
gehandeld en had de enorme schade
voorkomen kunnen worden.
“De enorme schade voor

pluimveehouders was uitgebleven
wanneer de NVWA haar taken als
toezichthouder naar behoren had
vervuld”, zegt de advocaat van de
organisaties. “Zo was de NVWA op de
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hoogte van het gebruik van de
schadelijke stof fipronil door
ChickFriend, maar zij heeft de sector
niet eens de kans gegeven zich
daartegen te wapenen. Dat kan niet.”

De NVWA heeft de sector hier niet over
geïnformeerd en dus niet de kans
gegeven om hier zelf te controleren.
“Dat is echt onbegrijpelijk en niet uit te
leggen”, reageert Eric Hubers uit
Ysselsteyn. “Dit moet anders.
We moeten voorkomen dat de NVWA
zo kan handelen in vergelijkbare
situaties waar desastreuze gevolgen
voor individuele ondernemers en het

imago van een product en een totale
sector aan gekoppeld zijn.”
De uitspraken van de NVWA in
tv-programma Nieuwsuur, waarin de
plaatsvervangend inspecteur-generaal
aanraadde om voorlopig geen eieren te
eten, heeft de schade nog eens extra
vergroot, stellen de vakorganisaties.
Zij spannen daarom een rechtszaak aan
tegen de NWVA.

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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Onze
spelling een
kwelling?

Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 50

Een status als immaterieel erfgoed voegt weinig toe
Dat was de stelling die we u afgelopen week via Facebook
voorlegden. Aanleiding was het feit dat het beroep molenaar onlangs
op de Inventaris Immaterieel Erfgoed kwam te staan. Het beroep
molenaar heeft de status gekregen met als doel het te bewaren voor
de toekomst.
Sommigen stellen dat dit weinig zin heeft. Als mensen iets niet in
leven willen houden, dan willen ze het niet. 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. Elke week wordt er een
poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners van de gemeente Venray
hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belangrijk om de mening van
de inwoners van Venray te horen en te delen. Op onze Facebook-pagina
kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de stelling.
Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook uw mening via
www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Supermarkten moeten met de feestdagen
gesloten blijven
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
De meeste supermarkten in Venray zijn vrijwel iedere dag open. Zelfs op
eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gooien veel supermarkten hun deuren open
voor de klanten.
Eerst ging de zondag al weg en nu zijn zelfs eerste kerstdag en nieuwjaarsdag
niet meer veilig voor de commerciële wereld. Alles wordt er aan gedaan om maar
geld te verdienen. Waarom niet de werknemers rust gunnen en de winkel lekker
een dagje dicht houden? Zo hou je de feestdagen in ere. Het zijn volgens onze
christelijke waarden dagen waarop iedereen vrij zou moeten zijn.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Van de andere kant is het zo dat supermarkten zelf mogen weten of ze
open gaan. Als het rendabel is, waarom zouden ze dan niet open zijn? Voor de
inwoners van Venray is het alleen maar handig. Zij kunnen nog even snel naar de
winkel rennen als ze net dat ene cruciale ingrediënt voor het kerstdiner vergeten
zijn. Blijkbaar is er behoefte aan vanuit de mensen in de gemeente en de super
markten doen niks anders dan inspelen op die behoefte. Het is hun goed recht.
De werknemers krijgen meer betaald, dus zij zullen ook niet klagen.
Supermarkten moeten met de feestdagen gesloten blijven. Wat vindt u?

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen,
verpakken, afzetten en distribueren van een breed
assortiment aan dagverse vollegronds- en glasgroenten.
Onze afnemers zijn Retailketens en handelsbedrijven in
Europa. Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden
van grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en
klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de
voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Wij werken met zeer geavanceerd en modern machinepark.
Voor ons bedrijf in America zijn we op zoek naar een fulltime:

Allround
Tractorchauffeur

M/V

Wij vragen:
• MBO werk-en denkniveau, bij voorkeur door een vakopleiding in de
richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een
pré;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden:
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt op je
capaciteiten en deskundigheid als tractorchauffeur.

Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op; www.groenteproducties.com

Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief naar personeel@groenteproducties.com
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Al een aantal jaren worden
via de media berichten
verspreid over het schijnbaar
belabberde spelling- en
taalniveau van jongeren. Maar
als ik teksten onder mijn neus
zie verschijnen in restaurants,
van de gemeente of van
andere organisaties, dan kan
ik eigenlijk alleen maar
concluderen dat het zeker niet
alleen om jongeren gaat…
Het is toch ook een grote
chaos! Spellingregels worden
continu aangepast, het krioelt
van de uitzonderingen en elk
jaar worden er nieuwe woorden
toegevoegd aan de
Dikke Van Dale.
En dan laat ik de zogenaamde
digi-taal, straattaal en andere
voortvloeiingen uit maatschappelijke ontwikkelingen zelfs nog
buiten beschouwing.
De interesse voor taal begint
flink terrein te verliezen. Ik denk
dat ik zeker in de minderheid
ben als ik er eerlijk voor uit kom
dat het me best een kick geeft
om met schrijfblok op de bank
tijdens het Groot Nederlands
Dictee ‘przewalskipaard’ in één
keer correct gespeld probeer te
krijgen. Dat ik daarin een
uitzondering ben, blijkt ook wel
uit feit dat ze er na 26 jaar per
direct mee stoppen vanwege
tegenvallende kijkcijfers. Ook
het ooit succesvolle ’Venrays
Voorjaarsdictee’ heeft het na vijf
edities over een andere boeg
moeten gooien vanwege het
wegblijven van
deelnemers.
Stevenen we af op
taalarmoede- en
chaos? Of moeten we
gewoon de diversiteit
en creativiteit van
onze tegenwoordige
taal omarmen?
Er wordt immers meer
geschreven dan ooit
tevoren!
Ik heb in ieder geval
al mijn goede
voornemen voor 2018
te pakken: Deze bakra
gaat zich idd wat
chiller opstellen. Kheb
wel andere zaken om
mu ff druk om te
maken. Laterssssss!!!
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Venray (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Bouwen aan een (nog) betere toekomst
Onlangs is de Internationale Kindervredesprijs 2017 uitgereikt aan de
16-jarige Mohamad Al Jounde. Een wereldwijd aansprekende prijs van de
Nederlandse stichting KidsRights.
Als jonge Syrische vluchteling
kwam hij in 2013 terecht in een
Libanees vluchtelingenkamp. Hij heeft
noodgedwongen vaarwel moeten
zeggen tegen zijn vrienden, school en
omgeving. Een uitzichtloos leven in
een vluchtelingenkamp stond hem te
wachten. Mohamad wilde zich hierbij

niet neerleggen. Als 12-jarige zette hij
een schooltje op in een tent en ging de
kinderen zelf, op zijn eigen manier, les
geven. Inmiddels is de tent vervangen
door een stenen gebouw en krijgen circa
tweehonderd leerlingen les. Mohamad
bewijst dat de jeugd de toekomst heeft,
waar ook ter wereld. Wist je dat je als

16-jarige al mee mag bouwen aan de
democratie in de raadscommissies en
als 18-jarige al gekozen kunt worden
in de gemeenteraad? We moeten een
voorbeeld nemen aan Mohamad. Zijn
drijfveer om te bouwen aan de gemeen
schap zou in onze prachtige gemeente
zijn weerslag moeten krijgen door
jongeren plaats te laten nemen in onze
gemeenteraad. De jeugd staat middenin
de samenleving, is volop bezig met de
toekomst. Ze hebben veel kennis en

ervaring over bijvoorbeeld leren, wer
ken, openbaar vervoer en cultuur. En ook
zij maken zich zorgen over onder andere
gezondheid en milieu. VENRAY Lokaal
wil met jongeren de boodschap van
Mohamad in Venray uitdragen. Samen
bouwen aan de (lokale) samenleving.
Zie het als een uitnodiging. De mensen
van VENRAY Lokaal (PP2 en inVENtief)
wensen u fijne feestdagen.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal

The B moet een jongerencentrum blijven
The B heeft bij de gemeente een toekomstplan ingediend en vraagt
aan de gemeente een bedrag van 60.000 euro per jaar. Dit voor drie jaren.
CDA Venray wil dit verkorten tot minimaal een jaar en het bedrag halveren.
Het eerste gedeelte van het
toekomstplan houdt namelijk in dat
The B een poppodium in het weekend
moet worden. Dit kan CDA Venray
niet ondersteunen en maakt hiervoor
geen geld vrij. Dit is in het plan ook
uitdrukkelijk bedoeld voor ouderen
en gaat volledig voorbij aan het doel

van The B; het bieden van een zinvolle
vrijetijdsbesteding aan de jeugd.
Daarbij is de wereld van de poppodia
er één van veel concurrentie en is het
een grillige markt. Dit kan weer voor
teleurstellingen zorgen, terwijl The B nu
steeds beter loopt. Ook kan dit ten koste
gaan van andere jongerencentra in de

gemeente Venray. Het andere gedeelte
van dit plan houdt in een verlenging
van hetgeen er nu al is; het hebben
van een professional om vrijwilligers
te binden, wat is afgesproken bij de
bouw van The B. We kunnen constateren
dat het in The B het laatste jaar steeds
drukker wordt en dat ze geen verlies
maken. De taak van de professionals om
vrijwilligers bijeen te brengen is echter
nog niet volledig volbracht. Daarom
hebben we besloten om de situatie van

de afgelopen jaren te continueren voor
minimaal één jaar. Het zou het doel van
de professionals moeten zijn om zichzelf
overbodig te maken. In het toekomst
plan wordt bijvoorbeeld gesteld dat
jongeren geen zin hebben in ‘saaie
functies’ als secretaris, waarbij het voor
beeld van het opstellen van huisregels
eerder werd aangehaald. Omliggende
jongerencentra hebben bewezen dat dit
niet altijd als een ‘saaie functie’ wordt
gezien. Iedereen heeft namelijk andere

talenten en interesses. Loop bijvoor
beeld het Raayland College binnen en
vraag: “Wie gaat rechten studeren en
heeft zin om huisregels op te stellen?”
Met de verlenging van de opstart
subsidie hopen we dat de organisatie
van The B snel met eigen benen leert
lopen en net zo gaat functioneren
als de andere jongerencentra in de
gemeente Venray.
Erik Vullings,
raadslid CDA Venray

Ben jij toe aan
een (nieuwe) uitdaging?
Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.

Wij breiden onze locatie in Horst uit en daarom zoeken wij mensen die ambitie hebben
om met ons mee te denken en te groeien. Wij zoeken mensen voor de volgende functies:

•
•
•

Technisch tekenaar WTB
CNC Frezer / Matrijzenmaker (leerling)
Commercieel medewerker binnendienst

•
•
•

WTB-Monteur
Elektromonteur
Controller

Voor meer informatie ga naar www.werkenbijverstappen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl
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Onderscheiding van De Karklingels

Oostrumse orde van verdiensten voor SMT
De orde van verdiensten, de jaarlijkse onderscheiding van carnavalsvereniging De Karklingels uit Oostrum,
wordt dit jaar uitgereikt aan de jarige muziekvereniging SMT uit het dorp. Met het uitreiken van de orde van
verdiensten wil De Karklingels de muziekvereniging extra in het zonnetje zetten en bedanken voor de rol die ze al
vele jaren vervult binnen de Oostrumse gemeenschap.

Muziekvereniging SMT, die in 2018
haar honderdste verjaardag viert, werd
in januari 1918 opgericht als fanfare
Sub Matris Tutela en telde bij de
oprichting 24 leden. In 1927 werd de
fanfare omgezet naar een harmonie.
Tegenwoordig noemt de vereniging
zich muziekvereniging SMT, telt ze zo’n
negentig leden en bestaat ze uit een
harmonieorkest, een slagwerkgroep,
een leerlingen-orkest en leerlingtamboers die onder de naam Hit-it
optredens verzorgen.

Bekend als
‘de harmonie’

De muziekvereniging rond 1925

Zestig halve finalisten

Venray met drie liedjes in
halve finale LVK
Venray is met drie liedjes vertegenwoordigd in de halve finales van de 42e editie van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer. De zestig halve finalisten werden maandag 18 december bekendgemaakt.
Op vrijdag 5, 12 en 19 januari
vinden de halve finales plaats in de
Muziekgieterij in Maastricht. Op vrijdag
5 januari zingen de Venrayse Bjorn &
Mieke mee hun nummer ‘Droeëme
mit de oeëge oop’. Een week later, op

vrijdag 12 januari, is het de beurt aan
Pruüf Már uit Venray met het nummer
‘Öp weg nor maerge’. In de laatste
halve finale, op vrijdag 19 januari,
wordt Venray vertegenwoordigd
door het nummer ‘Snipperdaag’ van

Nevvenén. De twintig finalisten worden
bekendgemaakt op zondag 21 januari,
via een live-uitzending op L1-radio
tussen 13.00 en 17.00 uur. De finale
vindt plaats op vrijdag 26 januari in
Kessel.

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

SMT staat al sinds de oprichting
midden in de Oostrumse gemeenschap
en daarbij tijdens vele momenten voor
het dorp klaar, geeft de carnavals
vereniging aan over de organisatie.
“Zo zijn ze niet weg te denken tijdens
onder andere de jaarlijkse Mariaprocessie, de communie, de intocht van
Sinterklaas en de jaarlijkse carnavals
optocht.” Ook bij het behalen van
sportieve kampioenschappen, huwe
lijksfeesten of het ontvangen van een
koninklijke onderscheiding is SMT regel
matig aanwezig voor het verzorgen
van een serenade. Naast deze publieke
optredens organiseert de vereniging
regelmatig concerten en optredens in
samenwerking met andere muziekge
zelschappen en gastartiesten.

“Waar de muziekvereniging, in de
volksmond nog altijd beter bekend als
‘de harmonie’, vooral bekend is door de
hiervoor genoemde activiteiten, is de
vereniging veel meer dan dat”, aldus het
bestuur van De Karklingels. “De vereni
ging heeft zich mede ten doel gesteld
om zoveel mogelijk mensen de kans te
geven in aanraking te komen met het
maken van muziek. Hiermee wil SMT
invulling wil geven aan haar maatschap
pelijke rol in het dorp. Zo is bijvoorbeeld
in samenwerking met basisschool
De Meulenbeek en Kunstencentrum
Jeruzalem het klassenorkest opgezet.
Ook Music for Life is een mooi project
van SMT, bedoeld voor volwassenen
die graag een instrument willen leren
bespelen of die een oude hobby weer op
willen pakken.”

Trots op de ban
tussen verenigingen
Het bestuur is duidelijk waarom
de carnavalsvereniging de muziekver
eniging wil eren: “CV De Karklingels is
trots op de band die beide verenigin
gen al jaren hebben en feliciteert SMT
met het ontvangen van de orde van
verdiensten.” De uitreiking van de orde
van verdiensten vindt plaats tijdens de
liedjesmiddag van carnavalsvereniging
De Karklingels op zondag 7 januari
om 15.15 uur in gemeenschapshuis
D’n Oesterham in Oostrum.

Kerstsfeer in Molen
Nooit Gedacht Merselo
De molen in Merselo staat op tweede kerstdag in het teken van
kerstsfeer. De molen is die dag geopend van 12.00 tot 16.00 uur.
In molen Nooit Gedacht is
die dag onder andere kerstbrood,
chocolademelk en glühwein te
krijgen. “Leuk om te bezoeken met
kerstgasten voor een rondleiding”,
aldus de stichting. Ook is het
mogelijk er een boswandeling te
starten of af te sluiten. Het is de

laatste opening van de molen in
2017 en de molenaars, het bestuur
en de vrijwilligers van Nooit Gedacht
willen die gelegenheid aangrijpen
om die dag alle molenvrienden
te bedanken voor de morele en
financiële steun in jaar waarin de
molen 50 jaar bestond.

verkrij
g

baar!

The Galaxy in Schouwburg Venray
Dansschool Soul Community uit Venray gaf zaterdag 16 december twee voorstellingen in
Schouwburg Venray. De dansvoorstelling The Galaxy was een uitgebreide show over aliens, astronauten, wetenschappers en nog veel meer. Soul Community kijkt terug op een succesvol evenement,
laat ze weten. “The Galaxy dansvoorstelling was een succesvolle ervaring die we gezamenlijk tot stand
hebben kunnen brengen. Een mooi dag om nooit te vergeten. Wij zijn supertrots op alle leerlingen en
enorm dankbaar voor alle hulp.”

Bakkerij Vedder
De Echte Bakker

Met liefde voor lekker & passie voor ambacht

Esso Vissers Leunen
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Kerstdiner in Landweert

‘Iets extra’s voor de ouderen’
Iedere maand organiseert Landweert Leeft ‘Samen aan Tafel’, een eetpunt voor de ouderen en alleenstaanden uit de Venrayse wijk. In december staat traditioneel het kerstdiner op het programma, dat dit jaar
plaatsvond op dinsdag 19 december.

Cor uit. “Met z’n achten per tafel,
dus je moet wel met elkaar commu
niceren. Op die manier willen we de
leefbaarheid en de sociale samen
hang in de wijk verbeteren.”

Behoorlijk trots

Stichting Landweert Leeft ont
stond als burgerinitiatief in 2013.
“Ik vond dat er niks gebeurde in de
wijk”, vertelt voorzitter van de stich
ting, Cor van Dijk. “Toen ik gestopt

was met werken, merkte ik dat er
gewoon niet zo veel te doen was hier.
Daar wilde ik verandering in brengen
met Landweert Leeft.” Vrijwilligster
Mia Hendrix voegt toe: “En Cor is ook

een hele goede organisator. Hij krijgt
alles klaar.” Eetpunt Samen aan Tafel
is al vanaf het begin een van de vaste
activiteiten van de stichting. “Mensen
gaan letterlijk samen aan tafel”, legt

Het jaarlijkse kerstdiner wordt
vooral bezocht door ouderen.
Hendrix: “De meeste mensen zijn
wel 70-plus. Ze vinden het hier hart
stikke leuk en gezellig. Eten met zo’n
grote groep is toch anders dan dat
je alleen aan tafel zit. Activiteiten
organiseren komt soms maar lastig
van de grond hier in de wijk, zeker
voor ouderen. Dan is het toch mooi
dat we met het kerstdiner iets voor
ze kunnen betekenen.” Cor voegt
toe: “We zijn behoorlijk trots op wat
we hier iedere maand en ieder jaar
met Kerstmis doen.”
Het diner wordt voorbereid en
klaargemaakt door een groep van
zo’n vijftien vrijwilligers. Leerlingen
van het Raayland College die een
sociale stage doen bij Landweert
Leeft, verzorgen maandelijks de
bediening. Het diner is geslaagd als
de mensen met een goed gevoel
weer naar huis gaan, vinden de vrij
willigers. “En dat doen ze eigenlijk
altijd”, merkt Cor. Mia: “Na afloop
horen we meestal dat het heel
lekker was. Iedereen is tevreden.”

Steeds beter koken
De kookploeg bestaat helemaal
uit mannen. Cor: “Die zijn gisteren

al begonnen met boontjes doppen,
aardappelen schillen en groentes
schoonmaken, zodat er vandaag
alleen nog maar gekookt hoeft te
worden.” Inmiddels is de kook
ploeg al een aantal jaar bij elkaar.
“We merken dat we ook steeds
beter gaan koken”, aldus Cor. “En we
zijn ook echt een vriendengroep
geworden, zo gezellig is het. Als we
klaar zijn met koken, komt er vaak
een flesje bier of fles wijn of tafel.”

Menu van de dag
Normaal gesproken wordt
tijdens Samen aan Tafel een
driegangendiner geserveerd:
voorgerecht, hoofdgerecht en
toetje. Tijdens kerstmis pakt
de kookploeg extra groot uit.
Het menu van vandaag? Blad van
Parmezaanse kaas met carpaccio,
paddenstoelensoep, varkenshaasje
met champignons, bourgondische
minikrieltjes, spruitjes met spekjes,
prinsessenboontjes en tiramisu na.
“Dat menu bepalen we meestal
een week van tevoren”, aldus
Van Dijk. “We moeten natuurlijk
kijken naar waar we geld voor
hebben. We krijgen geen subsidie,
maar worden wel gesponsord.
We kunnen bijvoorbeeld gratis
koken bij Culinair Creatief
en krijgen korting op de
boodschappen bij Plus. Ook Wonen
Limburg en het wijkplatform
ondersteunen ons. Zo kunnen we
toch wat extra’s doen.”

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 Bleek 7
5801 MC Venray

Jubilarissen
MMSK St Petrus’ Banden
In Odeon in Venray vond zaterdagavond 16 december het kerst- en jubilarissenconcert van Muziek-,
Mars- en ShowKorps (MMSK) St. Petrus’ Banden plaats. Zij huldigden hier enkele van hun leden.
Omringd door familie en vrienden vond na een klein concert, waarin kerstnummers werden
afgewisseld met populaire popmuziek, de huldiging plaats van Thijs Geurts voor zijn 50-jarig
lidmaatschap en Ramon van Rattingen, omdat hij 10 jaar lid is.
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Thema-avond
Alzheimer Café
Alzheimer Café Venray opent weer op maandag 8 januari. Het thema
van de bijeenkomst is ‘Als het thuis niet meer gaat’. Mantelzorgers delen
hun ervaringen.
Het Alzheimer café is een maan
delijkse informele bijeenkomst waar
mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstel
lenden elkaar in een ongedwongen
sfeer kunnen ontmoeten om ervarin
gen uit te wisselen en te leren over
dementie en aanverwante thema’s.
Het thema op maandag 8 januari
bespreekt ‘Als het thuis niet meer
gaat en opname in zicht komt.’

Mantelzorgers delen hun ervarin
gen. Het Alzheimer Café Venray
vindt plaats in ontmoetingscentrum
De Kemphaan in Venray en begint
om 19.30 uur. De avond duurt tot
ongeveer 21.30 uur en toegang is
gratis.
Neem voor meer informatie
contact op met avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray, Joke
Halmans, op 06 53 73 05 15.

Moslims en christenen
samen aan tafel
Kennis maken met elkaars feesten en gebruiken, dat was het doel van de iftar in juni en het
kerstdiner van zaterdag 16 december georganiseerd door de Venrayse Stichting Activiteitencentrum
Injaz in samenwerking met Buro Prinor. Eerst konden de aanwezigen luisteren naar een lezing over de
rol van Maria, Maryam in het Arabisch, in de Bijbel en de Koran. Daarna ging men samen in gesprek.
“Alle vragen konden gesteld worden en daaruit bleek dat er toch nog veel onbegrip is. Hopelijk hebben
de antwoorden voor wat opheldering gezorgd”, aldus Stichting Activiteitencentrum Injaz. De maaltijd
bestond uit typisch Nederlandse gerechten, zoals een runderbouillon en hachee met rode kool.
“Natuurlijk werd tijdens de maaltijd ook volop met elkaar gepraat. Al met al een geslaagde avond”,
aldus de stichting.

Match voor vrijwilligers

Pluum uitgereikt
in Schouwburg Venray
Match voor vrijwilligers organiseerde op donderdag 14 december onder de noemer ‘vrijwilligerswerk, uit
de kunst!’ de uitreiking van de Pluum in de Venrayse Schouwburg. De Pluum is een waardering voor vrijwilligers die
volgens hun organisatie een pluim verdienen.

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

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

Tijdens de avond, die werd
geopend door wethouder Anne Thielen,
reikte burgemeester Hans Gilissen in
totaal 22 Pluumen uit aan vrijwilligers
die het afgelopen jaar veel betekend
hebben voor hun organisatie.

Tijdens de avond speelden de
aanwezigen een interactief spel dat in
het teken van kunst stond. “De sfeer
was erg gezellig, mede te danken
aan de prachtige locatie die mooi
versierd was door Wow Ballonnen

en opgeluisterd werd door sfeervolle
muziek van d’Accord”, aldus de
organisatie.
De hele lijst met vrijwilligers die
een Pluum mochten ontvangen, staat
op www.matchvoorvrijwilligers.nl

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 5 januari 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
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Tafeltennissen

Naschools sportaanbod
van Red Stars Venray
Tafeltennisvereniging Red Stars Venray organiseert in januari en februari Kids Actief, naschools sport- en
spelaanbod voor kinderen van 6 tot 9 jaar die graag willen bewegen of op zoek zijn naar een sport. Kids Actief vindt
plaats op zes dinsdagmiddagen tussen 15.30 en 17.00 uur.

Red Stars Venray: “Kinderen spelen
minder buiten dan vroeger. Op school
krijgen ze minder gymuren. Kinderen
bewegen steeds minder en 10 procent
ontwikkelt zelfs een motorische
achterstand. Bewegen is belangrijk
voor de motorische ontwikkeling en
spel is essentieel voor de emotionele
ontwikkeling en om te leren samen te
werken met andere kinderen.”

Kids Actief
Daarom organiseert
tafeltennisvereniging Red Stars
onder de naam Kids Actief een
naschools sport- en spelaanbod op zes
dinsdagmiddagen in januari en februari
voor kinderen van 6 tot 9 jaar. De
middagen worden verzorgd door twee

jonge enthousiaste sportbegeleiders
met een ruime ervaring en een
opleiding in sportonderwijs en
pedagogiek. Zij zorgen voor een
veilig pedagogisch klimaat en spelen
met maatwerk in op de wensen en
vaardigheden van de kinderen.

Sport- en
spelvormen
Het programma bestaat uit een
gevarieerd aanbod van sport- en
spelvormen, opgebouwd uit warming
up, blokken van een kwartier sport en
een leuk eindspel. De nadruk ligt op
de ontwikkeling van de motoriek en
samenwerking. Het doel van Kids Actief
is om op een plezierige manier met

verschillende sporten kennis te maken.
Uiteraard is tafeltennis een van de
sporten die aan bod komen.
Na afloop krijgen alle kinderen
een Kids Actief-diploma. Drinken en
fruit in de pauze is inbegrepen en
materialen worden ter beschikking
gesteld. Sportschoenen en -kleding en
zijn vereist.
Kids Actief vindt plaats op
dinsdagmiddag 9, 16, 23, 30 januari
en 6 en 13 februari van 15.30 tot
17.00 uur.
Inschrijven kan door vóór
woensdag 3 januari een email met
de naam van het kind, leeftijd en
contactgegevens te sturen naar
secretaris@redstarsvenray.nl Er is plaats
voor maximaal twaalf kinderen.

Volleybal

Winst voor ActiveRooy
Heren 1
Door: Roel van Hooft, volleybalvereniging ActiveRooy
Active Rooy heren 1 uit Venray boekte zaterdag 16 december na lange tijd weer eens een klinkende overwinning. Met vijf punten in de tas keerden zij terug uit Eindhoven, waar Hajraa H3 met 0-4 werd verslagen.
De omstandigheden voorafgaand
aan de wedstrijd waren uitstekend.
Waar ActiveRooy heren 1 al jaren een
zelfsturend team zonder trainer en
coach is, zaten er zaterdag zowaar
een coach en een assistent-coach
op de bank. Koen Verweij sloot zich
aan en nam een coachende rol op
zich. Of zijn aanwezigheid, de vrolijke
stemming van Leike op de heenweg óf
het perfecte aanvangstijdstip oorzaak
was voor de vijf punten, wordt nog

onderzocht. Feit is dat de heren een
mooie sprong op de ranglijst gemaakt
hebben en zich weer mengen in de
strijd om klassebehoud. De vier sets
toonden over het algemeen hetzelfde
beeld. Guus Janssen verdeelde het spel
prima, net als in de voorgaande twee
wedstrijden, na het ontvangen van een
stabiele pass, waarna de aanvallers het
karwei simpel konden klaren. Hajraa
bleek, net als in de overige wedstrijden
dit seizoen, niet in staat om aanspraak

te maken op de winst. Zelfs een pauk
en trom in set vier brachten ActiveRooy
niet uit de concentratie, waardoor
binnen 1,5 uur een 0-4 op het
scorebord stond (19-25, 22-25, 21-25
en 20-25).
De komende weken krijgen de
heren rust om zich voor te bereiden
op het teamweekend dat eind februari
plaatsvindt. Op 13 januari komt ADC
vanuit het zuiden naar Venray, om
18.00 uur in sporthal De Wetteling.
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Tweede prijs d
 ressuur
voor Marcel Classens
Door: Ruiterclub De Eendracht
Marcel Classens en zijn paard Highlight namen zondag 17 december
deel aan een dressuurwedstrijd in Reuver. De wedstrijd werd verreden in
de manege van HSV De Paardenvriend.
Dit was geen selectiewedstrijd
voor de kring van ruiterclub
De Eendracht, dus het was een
goede gelegenheid voor Marcel
om zelf Highlight uit te brengen,

Kerstraces bij Raceway Venray

Vernieuwingen voor
Raceway Venray
Raceway Venray in Ysselsteyn maakte onlangs haar wedstrijddata en vernieuwingen bekend. Zo verzorgt de
organisatie achter het circuit op tweede kerstdag 2018 de kerstraces. “In Baarlo bleek dit jaar-in-jaar-uit een succes
te zijn. Een succes dat Raceway Venray probeert voort te zetten”, aldus de organisatie.

aldus de vereniging. Marcel startte
in de klasse L2 en behaalde
199,5 punten voor zijn proef.
Dit resulteerde in een tweede
prijs.

Oranje Wit wint
door tweede helft
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
De dames van Oranje Wit 1 uit Leunen speelden zondag 17 december
uit tegen Odisco 1 uit Sint-Oedenrode. Met Odisco op de tweede plaats
was het voor Oranje Wit 1 de taak om te winnen, en hiermee met drie
punten los op de eerste plek te blijven te staan.
Odisco 1 begon goed aan de
wedstrijd en wist de eerste aanval
meteen te openen met een doelpunt.
Oranje Wit wist kansen te creëren,
echter liet niet het korfbal zien wat
ze konden. Hierdoor gaf Odisco de
wedstrijd niet zomaar uit handen en
door hard werken bij beide ploegen
was de ruststand 6-7.
Na de rust was Oranje Wit meer
gedreven en wist Odisco verdedigend

helemaal dicht te zetten. Aanvallen
werden langzaam beloond in doel
punten.
Odisco wist de tweede helft niet
door te zetten en kwam ook niet
meer aan scoren toe. Zo eindigde de
wedstrijd in een stand van 6-12 en
neemt Oranje-Wit de punten mee
naar huis. Al met al een ’trage start’
voor Oranje Wit, dat zich herpakte in
de tweede helft.

Trainingen
voor Vlakwatercross
ATV Venray organiseert op de twee zaterdagen voor de jaarlijkse
Vlakwatercross extra trainingen voor jongens en meisjes die willen
deelnemen aan dit tweedaags evenement.
Op de zaterdagen 13 en
20 januari worden op het parcours in
het bosgebied van Vlakwater deze
extra trainingen gehouden. Deze zijn
bestemd voor schooljeugd die wil
deelnemer op zaterdag 27 januari
aan de Peel en Maas Scholierenlopen
en of op zondag 28 januari aan
de JUMBO-jeugdlopen van de
Vlakwatercross.

De saloon stockcars in actie
Raceway Venray organiseert
komend jaar zeven autospeed
way evenementen op het circuit.
De Paasraces vormen het begin van het
raceseizoen. Het WorldCup Weekend
wordt doorgaans door bijzonder veel
Engelse coureurs en bezoekers bezocht.
Ook op het gebied van klassen
blijft Raceway Venray vernieuwen,
geeft de organisatie aan. Komend
seizoen verschijnen de saloon stockcarcoureurs drie keer aan de start, tijdens

de pinksterraces, finaleraces en de
kerstraces. Waar bij de Stockcar F1 en
F2 een duwtje gegeven mag worden
bij ingaan van de bocht, mag er bij
de Saloon Stockcars ook contact zijn
op de rechte stukken. Daarnaast gaat
Raceway Venray zich inzetten voor de
‘toekomst’ van coureurs. De organisatie
hoopt jonge talenten in de Stockcar F2
junioren klasse aan de start te krijgen.
“2018 wordt het jaar om nog meer
jongeren enthousiast te maken, zodat

volle deelnemersvelden aan de start
verschijnen.” Op dit moment wordt er
nog hard gewerkt aan het samenstellen
van de definitieve invulling per race.
Of er nog meer vernieuwingen plaats
gaan vinden, kan de organisatie nog
niet aangeven. “Eén ding staat vast:
traditiegetrouw maken de stockcar
F1, stockcar F2, National Hotrods, 2ltr.
Hotrods en de Late Model V8 klasse
hun opwachting op de short oval en de
halfmile-oval.

De start van de trainingen is
telkens om 10.00 uur op het terrein
achter de Perdstal en het gebouw
van Jong Nederland. De deelname is
gratis en van tevoren aanmelden is
niet nodig. De trainingen staan onder
leiding van trainers van ATV Venray.
Neem voor meer informatie contact
op met info@atvvenray.nl of kijk op
www.atvvenray.nl

Dancy zamelt geld in
voor Venezuela
Dancy Dansstudio uit Venray organiseert op zondag 25 februari een
dansevenement om geld op te halen voor Venezuela. Het evenement
vindt plaats in Zaal Zeven in Venray.
“Ieder jaar organiseren wij
verschillende evenementen, met
als doel geld inzamelen voor goede
doelen”, aldus eigenaresse Nancy
Garcia. “Dit jaar is ons goede doel
Venezuela.” Nancy en haar dochters
Nathaly en Clancy zijn alle drie gebo
ren in Venezuela en zien van dichtbij
wat daar allemaal gebeurt. “Wij zijn
ervan overtuigd dat wij samen met
de gemeente Venray en omstreken
een mooi bedrag kunnen ophalen
om mensen te helpen die het nodig
hebben.” De hele opbrengst van het
evenement gaat naar de organisatie

van Alberto Casillas in Spanje, die
mensen uit Venezuela opvangt, steunt
en helpt door deze mensen en gezin
nen eten, medicatie en belangrijke
benodigdheden te geven. Deze men
sen zijn gevlucht uit het land, door
verschillende redenen, waaronder
gevaar voor eigen leven of tekort aan
eten, medicatie en onderdak. Nancy:
“Venezuela verkeert al een paar jaar
in een economische recessie en heeft
de hoogste inflatie ter wereld. De bur
gers die niet instemmen met de rege
ring worden zonder pardon opgepakt,
mishandeld en opgesloten.”

We sturen u deze
koude dagen
de warmste
wensen.
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THEATER TEST TEAM RECENSEERT
Wintercircus Fraaie Fratsen
Zes jongeren uit gemeente Venray vormen samen het Theater Test Team. Om beurten testen en recenseren zij
theatervoorstellingen van Schouwburg Venray in HALLO Venray. Op woensdag 13 december zijn Fenne Voesten (11)
en Janna van Lieshout (11) bij Wintercircus Arlette Hanson ‘Fraai Fratsen’ geweest.

“Een dag voor de voorstelling zijn
we naar De Wetteling gegaan, want
op dit terrein stonden de caravans
van de artiesten en natuurlijk van de
dieren. We kregen een rondleiding van
Arlette Hanson, dat is de directrice van
het circus. Zij vertelde dat de artiesten
afkomstig waren uit de hele wereld.
We hebben de slaapplaatsen van de
artiesten bekeken en hebben een
bezoek gebracht aan de verblijfplaatsen
van de dieren. Er doen verschillende
dieren mee aan de voorstelling, zoals
teckels en geiten.
Woensdag 13 december was het
dan zover. In de schouwburg van
Venray was alles al omgetoverd in de
stijl van het wintercircus. We keken
even rond in de foyer en daarna
hadden we een interview op het
grote podium met grappige acteur
TinTin en Jofri, een kok met obers
van niks. Fenne heeft TinTin geïnter
viewd. Dat was best moeilijk, omdat
hij Argentijns is. Gelukkig was er een
tolk bij. Daarna was het interview van
Janna met Jofri, die wel Nederlands
sprak. Dat was een stuk gemakkelijker.
Bezoekers van de show mochten zich
ook opgeven voor circusles, waar ze een
echt circusdiploma konden verdienen.
Ook hier hebben we even een kijkje
genomen en de kinderen die hieraan
meededen, vonden het superleuk.

Wil jij een uitdagende functie? Stroomt installatietechniek door jouw aderen? Wil jij bijdragen aan
het succes en de toekomst van Unica Venlo? Dan hebben wij voor jou de oplossing!

Projectleider W
HBO │ WTB │ 3-5 jaar

Werkvoorbereider Contracten
MBO+ │ WTB │ 3-5 jaar

Wij doen…

Unica is de grootste zelfstandig technisch dienstverlener
van Nederland. We lossen vraagstukken op het gebied van
energie, ICT, duurzame gebouwen en gezonde leef- en
werkomgevingen op met behulp van techniek.

Wij zijn…

(Service) Monteur

Unica kent een open, informele en professionele cultuur.
Een flexibele organisatie met korte lijnen waarin jouw stem telt en jij
gezien wordt als medewerker, niet als nummer! Wij willen dat jij
plezier hebt in jouw werk!

MBO │ WTB/E │ 3-5 jaar

Wij bieden…

Koelmonteur
MBO │ WTB │ 3-5 jaar
Voor meer informatie check
WWW.WERKENBIJUNCIA.NL

•
•
•
•

Een uitdagende functie
Prettige werksfeer
Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
Goede arbeidsvoorwaarden bij een groeiend en gezond bedrijf

Interesse?

Solliciteer direct op onze website www.werkenbijunica.nl of mail
jouw cv en motivatiebrief naar info@werkenbijunica.nl.
Voor meer informatie over werken bij Unica, neem contact op met
Martin Dusée of Ruud Aerts via 077 467 7000.

samen maken we de toekomst

TALENT
GEZOCHT!

De voorstelling zelf was superleuk.
De grappige obers vonden we erg leuk,
door alle onhandige dingen die ze
deden. Er was ook een act met twee
geiten die telkens ondeugend waren
en dingen deden die niet mochten.
Het verhaal van de show ging over
het pretpark Fratsenland dat op het
punt stond om te sluiten, omdat een
man daar zijn kantoorpand neer wilde
zetten. Gelukkig konden alle artiesten
met hun mooie acts iedereen overhalen
om te stemmen voor het pretpark.
Er was ook een achtbaan die weer
werd h
 ersteld en ze gingen iemand
zoeken die de achtbaan ging testen.
Een jongetje uit het publiek mocht
in de achtbaan en dit ging helemaal
goed. Al die knappe trucjes die gedaan
werden, waren supercool. We zouden
er best nog eens naar toe willen.
Kortom: de bezoekers vonden
het net als wij heel leuk en we
kunnen iedereen aanraden om eens
te gaan kijken bij deze voorstelling.
En we vonden de eerste keer van het
Theater Test Team te gek.”
Ben je benieuwd hoe het er
allemaal uitzag, en wat de testers
hebben beleefd? Kijk dan naar
het filmpje van het Theater Test
Team met de interviews via Omroep
Venray, Schouwburg Venray of
Cultura Venray.
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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 21

aan
Vonne Franssen

Encyclopedie
met woorden
boek

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Vonne Franssen
16 jaar
Blitterswijck
ROC Nijmegen

Wat zou je nooit weggooien?
Heel veel foto’s en video’s die leuke
herinneringen oproepen. Van vroeger
natuurlijk, maar ook van nu.
Foto’s met vriendinnen en bijvoor
beeld van festivals en concerten.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik huilde als baby ontzettend veel.
Ik herinner me ook het verhaal dat
mijn opa me dan altijd in een doek
wikkelde en dat ik dan stil werd.
Nichten van mij vertellen ook altijd
dat ik echt een bitch kon zijn vroeger.
Ik ben een persoon die altijd mensen
verbetert op spelfouten, daar plagen
ze me ook altijd mee.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Dat zijn heel veel dingen, allemaal
leuke momenten bijvoorbeeld op
vakantie, maar ook met vrienden op
school. Optredens van goede artiesten
zou ik ook wel opnieuw willen bele
ven. Van dat soort dingen kan ik heel
erg blij worden.

Wat staat er nog op je
bucketlist?
Heel veel concerten en festivals
bezoeken. Dat is echt iets wat ik
echt heel leuk vind. Ik wil ook veel
leuke reizen maken en veel landen
bezoeken.
Heb je een bijbaantje?
Ja! Ik werk bij het Chinees restaurant
in Wanssum. Daar werk ik nu bijna
een jaar en ik vind het echt heel erg
leuk.
Wat is je favoriete hobby?
Ik voetbal bij BVV in Blitterswijck.
Dat vind ik superleuk om te doen.
Ook zing ik in een koor, De Zangers
van Sint Frans in Venray. Ik hoor je
al denken; ‘saai’. Maar het is echt
leuk om te doen en de groep is ook
supergezellig. Naast zingen, doen we
ook veel andere leuke dingen.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb niet per se één beste vriendin
maar meerdere. Twee vriendinnen
waar ik veel mee doe, zijn Pleun en
Jette. Pleun leerde ik kennen op de
basisschool. Jette kende ik volgens
mij al daarvoor. Onze ouders zijn
vrienden van elkaar en mijn moe
der paste altijd op hun kinderen.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Venray tussen de 12 en 18 jaar en lijkt
het je leuk om de vijftien vragen te beantwoorden en op de foto te gaan
voor HALLO Venray? Geef jezelf of degene die je wilt tippen dan op,
via mail naar redactie@hallo-venray.nl

Later kwam zij natuurlijk ook op de
basisschool. In groep 8 gingen we
met veel dorpen op kamp waar ik
heel veel mensen heb leren kennen.
Sem en Carmen zijn er daar twee
van. Ik was niet meteen bevriend
met hen, maar in de derde klas op
het Dendron College kwamen we bij
elkaar in de klas te zitten en toen
raakte we al vrij snel bevriend.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd op tijd en meestal te
vroeg. Ik weet niet waarom, maar
ik heb er ook een hekel aan als ik te
laat kom. Dat hoeft maar 5 minuten
te zijn maar dan kan ik al in de stress
schieten. Ik vind het ook nooit fijn als
andere mensen te laat komen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het vooral belangrijk dat ik
met iemand kan lachen. Verder vind
ik het fijn dat je altijd bij iemand
terecht kunt en dat diegene altijd
voor je klaarstaat. Dat probeer ik
natuurlijk dan ook. Je moet gewoon
altijd een goed gevoel hebben bij
vrienden. Niet het gevoel dat je je
anders moet gedragen, omdat hij of
zij erbij is.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
‘Vroeger’ kon ik altijd heel zenuwach
tig worden van presentaties en zo.
Tegenwoordig heb ik daar helemaal
geen last meer van. Ik kan wel eens
zenuwachtig worden als dingen niet
gaan zoals het ‘hoort’ of zoals ik
gepland had. Als het dan misgaat,
kan ik ook heel erg gestrest raken.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik lees niet heel erg veel, ik vind dat
een beetje saai. ik probeer al een
jaar The Fault in our Stars uit te lezen.
Maar ik haak de hele tijd af. Ik doe
liever andere dingen.
Wat ligt er onder jouw bed?
Stof en rommel denk ik, haha.
Ik bewaar niet echt iets onder mijn
bed.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Mijn oma is een tijd lang erg ziek
geweest. Dat is natuurlijk altijd wel
een beetje eng. Het moment dat
ze haar lieten inslapen vond ik het
engst. We waren daar met de hele
familie bij en dat is natuurlijk heel
heftig. Het engste is dat je dan niet
weet waar ze is. Dat klinkt heel
zweverig, maar dat dacht ik op dat
moment wel.
Festival of discotheek?
Festival! In de zomer vind ik dat echt
leuk. Bovendien is het in een disco
theek vaak vol met mensen waardoor
het ook nog eens superheet wordt.
Maar festivals zijn wel echt mijn ding,
ik denk dat er komende zomer nog
veel volgen.
Wat zou je later willen
gaan doen?
Ik zit nu in het eerste jaar van de
opleiding marketing, communicatie
en evenementenorganisatie. Ik vind
het organiseren van evenementen
echt leuk om te doen en daar wil
ik later ook graag in gaan werken.
Hoe leuk is het om mee te mogen
werken aan grote evenementen?

Onlangs is het Gouden
Windei uitgereikt, een prijs die
voedselproducenten allesbehalve leuk vinden om te
ontvangen. De winnaar is
namelijk het product dat het
meest misleidend is.
De winnaar dit jaar was een
boerenmaïsbrood zonder
maïsmeel erin.
Andere genomineerden waren
onder andere: vezelrijke muesli,
terwijl dit product het minst
vezelrijk was van alle producten
van de producent; volkoren
scharreleierkoeken, terwijl dit
product maar 6 procent volkorenmeel bevatte, en een superjuice
die claimde dat er allemaal
gezond fruit in zat, terwijl het
product voornamelijk uit appelsap
bestond. Nu schrijf ik dit artikel
niet vanwege de misleiding zelf,
maar vanwege de manier waarop
de omslagen van deze producten
niet helemaal eerlijk tegen ons
zijn geweest. Allemaal claimen ze
namelijk dat ze een of ander
gezond goedje of supersap
bevatten. Sommige mensen lijken
aan te nemen dat groenten en
fruit zoals quinoa en gojibessen
magische krachten hebben en dat
alles wat suiker, vlees of gluten
bevat door de duivel zelf gemaakt
is. Natuurlijk moet je oppassen
met wat je eet en te veel van het
laatstgenoemde is sowieso nooit
goed. Maar om gewoon degelijk
eten te gaan vervangen door
vreemde Aziatische groenten en
fruit, puur en alleen omdat we
denken dat het al onze gezondheidsproblemen op zal lossen,
lijkt mij een beetje overdreven.
Maar de trend is begonnen en zal
waarschijnlijk niet snel stoppen.
In de supermarkt hangen er al
schappen vol geïmporteerde
superfoods uit verre landen en
Jamie Oliver hoeft op zijn
nieuwste boek maar ‘super’ te
printen en het verkoopt al
miljoenen exemplaren. Ik vraag
me af wat er gebeurt wanneer
mensen beseffen dat papier heel
veel vezels bevat. ”Mam, wat
eten we vanavond?” ”Encyclo
pedie met woordenboek, schat.”
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VERS GEBAKKEN BROODJES
per 5 stuks voor € 1,00

VERS GEBAKKEN CROISSANTJES
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s
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per 4 stuks voor € 1,00

VERS KORENLANDER STOKBROOD WIT
per stuk van € 1,69 voor € 1,00

BOTERGOUD MELANGE CAMPINA
per bakje à 250 gram van € 1,79 voor € 1,59

MOËT & CHANDON BRUT
per fles à 75 cl van € 39,59 voor € 34,59
(maximaal 2 flessen per aankoop)

WE

BOVENSTAANDE ACTIE’S GELDEN VAN MAANDAG
25 DECEMBER T/M DINSDAG 26 DECEMBER.

VENRAY

VAN DIECK’S WAORSTENBRÖDJES
per 4 stuks van € 3,99 voor € 2,99

ACTIE GELDIG VAN DONDERDAG 21 DECEMBER T/M ZATERDAG 31 DECEMBER 2017

€

2.

99
ZA 23 DECEMBER 08:00 - 22:00 UUR
ZO 24 DECEMBER 07:00 - 18:00 UUR

MA 25 DECEMBER 09:00 - 14:00 UUR
DI 26 DECEMBER 9:00 - 18:00 UUR

ZO 31 DECEMBER 09:00 - 18:00 UUR
MA 1 JANUARI 12:00 - 18:00 UUR

Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900
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Geen ruimte
in de herberg

Door: Marieke Vullings
“Om te beginnen wil ik één ding even rechtzetten.”
De herbergier buigt zich naar voren en kijkt me
doordringend aan. “Ik weiger niet zomaar gasten die aan
mijn deur staan.”
Hij leunt weer achterover met een afwachtend blik en
slaat zijn armen over elkaar. Ik pas een aloude journalistentruc
toe en zwijg. Het duurt dan ook niet lang voordat de man zijn
mond weer opent. “Ik bedoel, hoe kon ik nu weten dat er een
koningszoon in mijn etablissement geboren zou worden?”
Mijn oog valt op de vuile kroezen die nog op de toog staan en
de familie muizen die brutaal over de tafel achter hem naar de
deur rent. Etablissement is niet het woord dat bij mij opkomt
als ik deze herberg zou moeten omschrijven. De herbergier,
een man van middelbare leeftijd met een grijze baard die net
niet in zijn bier hangt, is nog steeds aan het woord.
“Ze zagen er helemaal niet uit alsof ze van koninklijke
bloede zijn of zo. En daarbij had ik gewoon geen plek voor ze.
Dat was geen smoesje, wat anderen ook mogen beweren.
Ja, ik weet wel dat dat nu niet lijkt, maar alle bedden en
kamers waren bezet. Ik heb zelfs een man uit Syrië mijn
bezemkast aangeboden. Dus er was geen ruimte voor dit stel.”
“En u wist niet dat de vrouw in verwachting was?” vraag ik.
“Nee, nee, nee!” De man schudt wild zijn hoofd. Hij kijkt
over zijn schouder richting de keuken. “En je wilt niet weten
wat voor gedoe ik daar nog met mijn vrouw over heb gehad”,
fluistert hij. Alsof ze het aangevoeld heeft, komt op dat
moment de herbergiersvrouw tevoorschijn.
“Je zorgt er wel voor dat het allemaal goed opgeschreven
wordt, hè”, roept ze. “We zijn een nette zaak, schrijf dat maar
op. We hadden hen met liefde onderdak gegeven, maar er was
geen plek voor ze.”

“Dat heb ik ook al gezegd”, onderbreekt haar echtgenoot
haar.
“Waar was je ook al weer van?” vraagt ze me, de
herbergier negerend. Ik noem de naam van het plaatselijk
nieuwsblad.
“Nou, als je er maar een eerlijk verhaal van maakt. Er doen
de gekste geruchten over ons de ronde. Trouwens, het is
niet zo dat we ze met niets hebben weggestuurd. Mijn man
heeft hen verwezen naar onze stal in het veld hier tegenover.
Daar konden ze prima een nachtje verblijven. Het was die
nacht ook niet koud of zo en daarbij, de os en de ezel in de stal
zorgden voor genoeg warmte. Hoe konden wij nou weten dat
dat jonge vrouwtje een kind kreeg?”
“Wanneer hoorde u van de geboorte?”
“Nou, mijn man en ik werden midden in de nacht wakker
doordat er een troep herders voor de deur stond. Ze waren
op zoek naar een engel. Die had hen gezegd dat er ergens
een baby was geboren. In eerste instantie dacht ik dat ze wat
te veel gedronken hadden. Ik bedoel, wat zou jij denken?”
Ze blijkt echter geen antwoord van me te verwachten.
“Ik wilde ze al wegsturen, dronkenlappen kunnen we hier niet
gebruiken. We zijn een nette zaak”, herhaalt ze nog maar eens.
“Maar er was wel degelijk een engel, toch?”
“Dat klopt.” Het klinkt alsof ze dit niet graag toegeeft.
“Die had ons overigens wel mogen waarschuwen. Niet dat we
haar überhaupt gezien hebben.”
“Dus die herders liepen verder naar de stal. En jullie gingen
weer slapen?”
“Ja.”
“Mijn vrouw vindt het een beetje vervelend dat ze alles
heeft gemist.”
“En wiens schuld is dat?” Boos zwaait ze haar vinger naar
hem. “Ik stond achter de in de keuken me in het zweet te

werken. Ik moet ervoor zorgen dat daar alles op rolletjes loopt.
Ik heb geen tijd om me met de gasten te bemoeien. Dat is
jouw taak. En wat blijkt? Je stuurt de toekomstige ouders van
een koningszoon weg!” Gefrustreerd gooit ze haar handen in de
lucht. Dan staat ze plotsklaps op en verdwijnt naar de keuken.
Zwijgend zet de herbergier haar stoel overeind en grismast naar
me. “Ze is nog steeds een beetje van streek.”
Dan verschijnt de herbergiersvrouw weer, in haar handen
een grote schaal die ze me voorhoudt.
“Hier, een beschuit met muisjes mag natuurlijk niet ontbreken.
Heb je het kindje al gezien? Zo’n schatje. Echt een koningszoon.
En dat in onze stal. In ons etablissement.” Ze zwijgt even.
“Wat denk je, zou Hart van Nederland ook nog komen?”

EINDE
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Fruitschalen voor de zieken en ouderen in Castenray

‘We willen dat iedereen het kerst
gevoel ervaart’
Het is al meer dan 50 jaar traditie in Castenray: rond Kerstmis krijgen alle zieke inwoners en dorpsgenoten
op leeftijd een fruitschaal. Ieder jaar gaan de vrouwen van Vrouwen Vereniging Castenray langs de deuren om
de manden te bezorgen namens het hele dorp. “We willen laten zien dat iedereen meetelt”, aldus vereniging.

moeten bezorgen, want er komen
steeds meer tachtigplussers bij. Dit
jaar bezorgen we 32 fruitschalen.”

Keuken vol met fruit

Truus zat altijd in de organisatie,
maar ontvangt nu zelf met haar man een fruitschaal van Maria
Iedereen uit het dorp die ouder
is dan tachtig krijgt in de weken voor
Kerstmis een fruitschaal bezorgd.
Ook aan de zieke inwoners van
Castenray wordt gedacht. “De namen
van de tachtigplussers zijn altijd
gemakkelijk te achterhalen via de
KBO”, legt bestuurslid Maria van de

Vrouwen Vereniging Castenray uit.
“De zieke mensen zijn lastiger”, gaat
voorzitster Ine verder. “Dat weet je
natuurlijk niet van iedereen. En soms
is het ook lastig om te beslissen wie
er wel of geen krijgt. Tellen we een
burn-out bijvoorbeeld mee als ‘ziek
zijn’ of niet? En sommige mensen

willen bijvoorbeeld liever niet aan
hun ziekte herinnerd worden.”
Het geld voor de fruitmanden wordt
eerder in het jaar opgehaald tijdens
de gezamenlijke collect in Castenray.
Ine: “Maar dat is bijna nooit genoeg
om alle kosten te dekken. Het worden
ook steeds meer fruitschalen die we

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

Allround

De functie

De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met
de klant bespreek je de laatste details en
analyseer je eventuele tekortkomingen en
storingen tijdens de inbedrijfname. Daarbij
communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg
voor periodieke onderhoudswerkzaamheden
en zorg je voor het oplossen van storingen.
Tijdens de contacten met de klant staat
kwaliteit en continu verbeteren centraal.
Je bent ook goed in staat om kennis over te
dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal

kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne
kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO opleiding
en ervaring in de elektrotechniek en kennis
van pompsystemen. Om deze functie goed in
te kunnen vullen is ca. 8 tot 10 jaar relevante
werkervaring noodzakelijk. Je werkt zelfstandig,
accuraat, met drive en daarnaast heb je passie
voor het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Truus, Toos en Ine’s moeder Cis
zaten vroeger in het bestuur van de
vrouwenbeweging, maar krijgen
vanwege hun leeftijd inmiddels
allemaal zelf een fruitschaal thuisbe
zorgd. Truus is één van de initiatief
neemsters van de traditie. “Begin
jaren 60 zagen we dat in steeds
meer dorpen kerstpakketten werden
bezorgd bij zieke mensen. Dat wil
den we in Castenray ook”, vertelt ze.
“Dat was zeker in de beginjaren heel
veel werk. Eerst gingen we langs
de deuren om geld op te halen voor
de schalen, daarna maakten we alle
schalen zelf en uiteindelijk moesten
ze bezorgd worden.” In de begin
jaren werden de schalen klaarge
maakt in de keuken van Truus of bij
de plaatselijke groenteboer Mientje
Camps. Truus: “Alles stond dan
helemaal vol met dozen fruit. Die
deden we in schalen en uiteindelijk
verpakten we die mooi in cellofaan.
Daaraan werd een dennentakje met
een kaartje bevestigd.”

‘Fijn dat jullie daar
aan denken’
Met de fruitschalen wil de vrou
wenvereniging ervoor zorgen dat
iedereen, ook de zieken of mensen

op leeftijd, het gevoel heeft erbij te
horen in Castenray. Toos: “Dat past
mooi bij Kerstmis. We willen laten
zien dat iedereen meetelt. Met de
schalen laten we zien dat er ook
aan hun gedacht wordt.” Dat de
fruitmanden gewaardeerd worden,
merkten Truus, Toos en Cis vroeger
al, maar ook de besturen die hen
opvolgden bleven de traditie hou
den. “De manden zijn inmiddels niet
meer zelf samengesteld, maar kanten-klaar gekocht”, bekent Maria.
“Maar het idee blijft hetzelfde. En
dat wordt ontzettend gewaardeerd.
Soms zijn mensen bijna in tranen als
ze de schaal krijgen. ‘Wat fijn dat jul
lie daaraan denken’, horen we dan.”
Het echte kerstgevoel, daar doet de
vrouwenvereniging het voor. Maria:
“Ouderen zijn vaak minder mobiel
of komen minder onder de men
sen. Dan willen wij graag even tijd
maken om een praatje te maken.”
Truus voegt toe: “En het voelt heel
bijzonder om te mogen ontvangen
wat we zelf ooit hebben opgezet.
Ik ben blij dat de traditie er nog
steeds is.”
Omdat Vrouwen Vereniging
Castenray wegens te weinig
bestuursleden na 2018 stopt, wordt
de traditie volgend jaar nog één keer
uitgevoerd. Ine: “We hopen heel erg
dat iemand daarna het stokje van
ons overneemt. Maar we hebben er
alle vertrouwen in dat dit goed gaat
komen.”
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Agenda t/m 28 december 2017
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Theatervoorstelling
De leeuw, de heks en de kleerkast

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kerstmarkt

Hollandse Helden Live

Dansavond met de Peelzwervers

Tijd: 18.00-19.30 uur
Locatie: basisschool Coninxhof Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Mellow Social Club Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Kerst vier je samen

Kerstvoorstelling

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Werkgroep De Herberg
Locatie: zaaltje achter Paterskerk Venray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Vocalgroup Jointoo
Locatie: protestantse kerk Blitterswijck

Kerstwandeling

The Magic of Jeans
Voorstelling A Brand New Day

Babbel met D66
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

Theatervoorstelling Rundfunk –
Wachtstumsschermzen
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Danssalon voor mensen met
dementie

ma
25
12
di
26
12

Tijd: 11.00-16.30 uur
Organisatie: Koninklijk Sint Willibrordusgilde
Geijsteren
Locatie: Geijsterse Bossen, start Zaal De Kei Geijsteren

Een hele dag kunst
Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: Danshuis Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
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White X-Mass Ball 2017

Kerstsfeer in molen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: molen Nooitgedacht Merselo

5th Mission Net Congress
(t/m 2 januari)

Bespeling carillon

Optreden coverband Ar!e

Sfeeravond

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: jeugdsoos JUM Merselo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: SV Leunen
Locatie: sportpark Klaverblad Leunen

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Hoe vieren Dylan en Marit Kerstmis?

‘Lichtjes, muziek, eten en gezelligheid’
YouTube-koppel Dylan Haegens en Marit Brugman uit Venray leerden elkaar een aantal jaar geleden net
voor Kerstmis kennen, dus het is een speciale tijd voor de twee. Familie en gezelligheid vinden ze belangrijk
en hoewel YouTube ontzettend belangrijk is voor hen, zijn ze daar tijdens kerst juist even niet mee bezig.

Nieuwjaar naar een leuke stad in
het binnen- of buitenland. Dit jaar
gaan Dylan en ik naar Oostende,
samen met mijn ouders, zus en
haar man en mijn kleine neefje
Ruben. Sinds hij is geboren, zijn
zo’n paar dagen weg nog leuker.”
Dylans ouders koken allebei graag.
“En dat kunnen ze heel lekker”,
vertelt hij. “Dus dat zijn altijd een
aantal gangen met heerlijk eten
tijdens het kerstdiner. Er is echter
één ding waar ik echt niet blij van
word met kerst: gourmetten. Dat
gaat mij echt veel te langzaam, de
hele tijd zo’n klein stukje vlees”,
lacht hij. Behalve met familie gaan
ze dit jaar ook met vrienden kerst
vieren. Dylan: “Dat vind ik ook heel
tof, we hebben een heel gezellige
vriendengroep.”

Van gourmetten
wordt Dylan niet blij

Marit is de grootste
kerstliefhebber van de twee. “Ik
word al heel blij van de kerstboom
opzetten”, vertelt ze. “Die staat bij
ons thuis. Verder hebben we niet
zoveel tierelantijntjes, want dat
vind ik iets te kitscherig. Bij een
kerstmarkt vind ik dat dan wel weer
geweldig. En ik houd van al die

lichtjes, muziek, het lekkere eten en
de gezelligheid.” Dylan heeft wat
minder met kerst dan Marit, maar
vindt de sfeer rond Kerstmis wel fijn.
“Ik houd ook heel erg van de kou,
juist dat het buiten dan lekker fris
is en je met je vrienden de warme
kroeg in gaat voor een biertje. Ik heb
liever de winter dan zomer.”

Kerstmis staat voor de twee
voornamelijk in het teken van
familie. Marit: “Juist nu we het zo
druk hebben en eigenlijk af en toe
misschien iets te weinig tijd hebben
voor onze familie, vind ik het heel
waardevol om met kerst samen te
zijn. Al van jongs af aan ga ik samen
met mijn gezin tussen Kerstmis en

Dylan en Marit hebben samen
al fijne herinneringen aan kerst.
“Dylan en ik hebben elkaar leren
kennen net voor kerst. Die eerste
kerst samen vond ik heel speciaal
en spannend ook wel, we kenden
elkaar pas net en elkaars gezin
nog bijna niet. Toch voelde het
meteen heel vertrouwd bij Dylans
gezin, dus dat was echt heel bij
zonder om mee te maken”, vertelt
Marit.
Dylan: “Dat jaar kwam ook
mijn oom met mijn nichtjes over
uit Afrika, hij woont daar al sinds ik
mij kan herinneren. Ik zie hen één

keer in de vijf jaar, dus het was
heel mooi om toen juist met kerst
samen te zijn.”

‘Weekje vrij tijdens
kerst’
Hoewel het stel dagelijks bezig
is met filmen voor hun YouTubekanaal, gaat de vlogcamera tijdens
Kerstmis uit. Marit: “Tijdens Kerst
filmen we niet. Op zo’n moment is
het juist wel even lekker om echt
tijd te hebben voor de mensen om
ons heen, zonder je camera erbij te
moeten pakken.” Dylan: “Wij maken
op ons kanaal weinig video’s over
ons persoonlijk leven, onze video’s
zijn veelal gescripte comedyvideo’s.
Wij werken juist net voor kerst
vooruit, zodat we met Kerst echt een
weekje vrij kunnen zijn.”
Marit en Dylan hopen dat hun
kijkers allemaal een fijne kerst heb
ben dit jaar. “Mijn wens is dat onze
kijkers een heel leuke Kerst gaan
hebben en in 2018 gaan ontdekken
waar hun passie ligt. Ik heb in de
afgelopen jaren echt gemerkt dat als
je doet waar je goed in bent en wat
je leuk vindt, je heel veel kan berei
ken. En dat gun ik iedereen”, aldus
Dylan. Marit voegt toe: “Het klinkt
cliché, maar ik hoop dat iedereen
een heel mooi en liefdevolle Kerst
mag hebben. Ik denk dat Kerst een
tijd is van het even heel bewust zijn
van hoe dankbaar je mag zijn met
de mensen en dingen in je omge
ving. En daar moet je dan ook ten
volste van genieten.”
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LED-TV

WARMTEPOMPDROGER

• MEENEEMPRIJS
• 39” (99 cm) beeldformaat
• Digital Crystal Clear voor een hoog contrast
• USB voor weergave van multimedia

•
•
•
•

*

WTW85490
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MEENEEMPRIJS
Koken, braden, grillen, bakken en frituren
Digitaal touch screen
Cool Touch, de wanden worden niet heet

NORMAAL 779,-

MEENEEMPRIJS
A++ • 8 KG vulgewicht
SelfCleaning Condensor • 65 dB
Optimale bescherming van uw kleding

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Al onze winkels zijn
zondag 24 december
geopend!

* NA €50,- CASHBACK VIA BOSCH
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