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Kerstmarkt in Merselo
Op basisschool De Lier in Merselo werd op woensdag 20 december een kerstmarkt gehouden voor het goede doel. De leerlingen waren al weken bezig met het maken van
knutselwerkjes, die uiteindelijk voor 1.300 euro werden verkocht. Het geld gaat naar Stichting Tante Lenie, die ‘gezinsweken’ organiseert voor gezinnen met een kind dat
ernstig of langdurig ziek is. Tante Lenie verwent het gezin een week lang, waarbij er ook speciaal aandacht is voor de broertjes, zusjes en ouders. “Tante Lenie is op dit
moment nog op vakantie, maar bij de start van het nieuwe jaar gaan we haar uitnodigen en het bedrag officieel via een cheque door de kinderen laten aanbieden”,
aldus basisschooldirecteur Dionne Donlou.

Geld voor verhuizende
winkeliers
Het College van B&W van gemeente Venray wil winkeliers die hun winkel naar het hart van het centrum van
Venray verplaatsen in hun kosten tegenmoet komen. Ook bij verbouwing van een voormalig winkelpand naar
een andere functie komt een financiële tegenmoetkoming. Zo wil het college een compact winkelgebied in het
centrum van Venray stimuleren.
Het centrum van Venray moet
compacter worden, om zo de leegstand terug te dringen. Dat gaat
verantwoordelijk wethouder Jan
Loonen (CDA) nu nog te langzaam.
“Daarom komen we met een
stimuleringsregeling. Zo hopen we
dat winkeliers geprikkeld worden
om een transformatie aan te gaan.”
In de centrumvisie is een indeling
gemaakt van het centrum waarbij

de Grotestraat, het Henseniusplein,
de Schoolstraat en de Markt als
kernwinkelgebied aangeduid.
Hier wil het college zoveel mogelijk winkels en horeca centreren.
Het zuidelijk gedeelte van De Bleek,
het Schoutenstraatje en de aanloopstraten richting het kernwinkelgebied
waaronder de Paterslaan en de
Hofstraat zijn het transformatiegebied, waarin winkels gestimuleerd

worden om te verhuizen naar het
compactere centrum.
Door de regeling komt de
gemeente eigenaren van panden in
dit transformatiegebied tegenmoet
in een gedeelte van de kosten die
gemaakt worden om te verhuizen
of om het huidige pand te verbouwen naar een andere functie,
waaronder wonen.
Lees verder op pagina 03

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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25 jaar Raadselige Roos

‘Schrijvers prikkelen om aan de slag te gaan’
De schrijfwedstrijd Raadselige Roos van Literair Café Venray beleeft dit
jaar een jubileumeditie. Op zondag 14 januari wordt de Raadselige Roos
voor de 25e maal uitgereikt aan de beste schrijvers en dichters uit ZuidNederland. Daar gaat ieder jaar weer een hele voorbereiding aan vooraf,
stellen lid van het team achter de Raadselige Roos Adie Steen en voorzitter
van Literair Café Venray Frans Schmeetz.
Adie Steen nam negen jaar geleden
samen met vriendin Marij Peeters het
stokje over van hun voorganger
Paul Reiniers om de Raadselige Roos te
organiseren. “Destijds was het bestuur
daar heel blij mee, want als we dat niet
gedaan hadden, was de Raadselige
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Roos misschien wel uitgebloeid.
Maar inmiddels is het voor ons ook
genoeg geweest. Na deze editie staat
er weer een nieuw team klaar dat de
organisatie van ons overneemt.”
Raadselige Roos is een schrijfwedstrijd,
waarbij verhalen en gedichten, die
ieder jaar in het teken staan van een
nieuw thema, kunnen worden
ingezonden. De beste verhalen en
gedichten komen in de jaarlijkse
Raadselige Roos 25-bundel te staan.

Ruimte geven
en inkaderen
Het organiseren van de wedstrijd
is ieder jaar een behoorlijke inspanning, merkt Adie. “Dat begint al bij het
bedenken van een thema. Dat is één
van de veranderingen die wij hebben
doorgevoerd toen we aan het roer
van de wedstrijd kwamen te staan.
Zonder thema verzuchtte de vakjury
toch vaak: ‘Wéér een verhaal over
een moeder met dementie of over
de dood’. Het onderwerp ‘herfst’ was
ook heel populair. In onze achttiende
editie hadden we daarom voor het
eerst een thema. ‘Volwassenheid’ was
toen wel toepasselijk.” Een goed thema
bedenken, is nog niet zo eenvoudig.
Adie: “Je moet mensen de ruimte
geven om creatief te blijven, maar ook
inkaderen. Zonder thema kregen we
na drie dagen soms al inzendingen.
Dat waren gewoon verhalen die de
schrijvers nog ergens hadden liggen.
Nu worden ze geprikkeld om echt aan
de slag te gaan.” Dit jaar is het thema

‘de teugels laten vieren’. “We wilden
het dit jaar wat minder moeilijk maken
voor de schrijvers. ‘Misschien moeten
we de teugels een beetje laten vieren’,
zei ik tegen Marij. En hoppa, zo was het
thema geboren.”

Drie jury’s
Komen de inzendingen eenmaal
binnen, dan gaan er drie jury’s aan
de slag. Een vakjury voor de verhalen,
een voor de poëzie en een publieksjury. “We waren dit jaar echt onder de
indruk van de 54 inzendingen”, vertelt
Frans Schmeetz. “Ieder jurylid maakt
een lijstje met zijn of haar beste vijf
verhalen of gedichten. Die lijstjes zijn
nog nooit zo divers geweest als dit

jaar.” Uiteindelijk wordt uit alle deelnemers voor de categorieën één winnaar
gekozen, en een tweede en derde prijs.
Adie: “Een week voor de uitreiking
bellen we alle winnaars om te zeggen
dat we het op prijs zouden stellen
dat ze aanwezig zijn bij de uitreiking.
Dan weten de slimmeriken eigenlijk al
dat ze in de prijzen zijn gevallen of in
de bundel komen, maar nog niet welke
van die twee opties.” Frans: “De deelnemers komen uit heel Zuid-Nederland,
maar ook uit Vlaanderen. We vinden
het wel fijn als er zoveel mogelijk van
hen bij de uitreiking aanwezig zijn.”
Het thema wordt de laatste jaren
niet alleen in verhalen en gedichten
toegepast, maar ook amateurschilders

gaan er mee aan de slag. Cursisten van
schilderes Marlies van Zeben hebben
gewerkt met hetzelfde thema als de
schrijvers. Adie: “De geselecteerde verhalen en gedichten worden dan gekoppeld aan een schilderij. Dat vonden wij
een boeiende verbinding.” Frans voegt
toe: “Voor de jubileumeditie wordt er
in het Venrays Museum een expositie
ingericht waar de schilderijen aansluitend aan de prijsuitreiking te zien zijn,
samen met het daaraan gekoppelde
gedicht of verhaal.” Speciaal voor de
25e editie wordt ook de presentatie
en de aanbieding van de prijs extra
feestelijk aangekleed. Frans: “Maar hoe
dat precies er uit komt te zien, houden
we nog even een verrassing.”

Omroep Venray

30.000 euro voor ondersteuning
samengaan omroepen
Omroep Venray krijgt 30.000 euro van gemeente Venray om ervoor te zorgen dat haar belangen de komende jaren goed behartigd blijven.
De omroep gaat een samenwerking aan met vijf lokale omroepen uit de regio en wil als vrijwilligersorganisatie niet ondersneeuwen.
Vanuit de OLON (Organisatie van
Lokale Omroepen in Nederland) is
het initiatief ontstaan om tot een
regionale samenwerking te komen.
Voor Omroep Venray betekent dat
een samenwerking met Omroep
Venray, Omroep P&M uit gemeente
Peel en Maas, Omroep Reindonk uit
Horst, Maasland Radio uit gemeente
Bergen en de omroep uit Gennep.
Hoe de samenwerking tussen de
zes omroepen eruit gaat zien, is nog
onduidelijk. Een rapport dat brancheadviseur Bert van Valburg opstelde
en dat diverse scenario’s bespreekt,
is wel al bekend bij de omroepen
en de portefeuillehouders van de
gemeente, maar nog niet openbaar
gemaakt. Voorzitter Ron van den
Heuvel van Omroep Venray: “Er zijn
vier opties geschetst. Begin volgend

jaar gaan we met de omroepen gezamenlijk kijken welke optie het beste
is.” De opties variëren bijvoorbeeld
van een bestuursfusie tot een lichtere
samenwerkingsvorm. Van den Heuvel
geeft aan dat de betrokken omroepen
er allemaal ongeveer hetzelfde over
denken. “Er is best een optimalisatieslag te maken. Maar we willen wel
de lokale identiteit behouden. Dat is
waar wij ons het drukst over maken.”
Hij vervolgt: “Hoe de organisatie van
het backoffice wordt ingericht, dat is
voor de luisteraars en kijkers minder
interessant. Zelfs voor de vrijwilligers hoeft dit niet bepalend te zijn.
Maar hoe het eruit komt te zien, dat
moeten we nog bekijken.”
Met het geld van de gemeente
kan de omroep nu professionele
ondersteuning inhuren om haar te

begeleiden in het traject van samenvoeging. “Het probleem voor ons is dat
wij een 100 procent-vrijwilligersorganisatie zijn”, vervolgt Van den Heuvel.
“Wij hebben geen enkele betaalde
kracht in dienst. Er gaat nogal wat
energie in zitten om het belang van
de omroep en Venray veilig te stellen.
We zijn er trots op dat we alles met
vrijwilligers voor elkaar krijgen, maar
in dit soort trajecten, waarbij andere
omroepen professionals inzetten, is dat
wel een aandachtspunt.”
Wethouder Anne Thielen (CDA)
stelt: “ Het gaat om een bijdrage
van 10.000 euro per jaar, voor
drie jaar.” Met de bijdrage wil de
gemeente bereiken dat de vrijwilligersorganisatie de gesprekken met
mede-omroepen sterk in kan gaan.
“Vergelijk Omroep Venray bijvoorbeeld

met Omroep Venlo: dat is een groot
verschil. Ze willen iemand inzetten
die kennis heeft en hen ondersteuning kan bieden zodat ze een
gesprekspartner op niveau zijn.”
Wie de omroep gaat helpen in de
‘onderhandelingen’, is nog niet duidelijk “Begin volgend jaar kijken we
met onze relaties en met de OLON,
wie we bereid kunnen vinden hier
wat uren in te steken. Eigenlijk huren
we kennis in, iemand met verstand
van zaken in de omroepwereld”,
zegt Van den Heuvel. “Deze persoon kan natuurlijk wel de kennis
van onze vrijwilligers gebruiken.
Sommige mensen lopen al heel lang
mee bij ons.”
De omroepen streven ernaar
om in 2020 tot een streekomroep te
komen.
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Visie veehouderij naar raad

Geen koers
verandering visie
veehouderij
De Visie Veehouderij van gemeente Venray is na de inspraakprocedure
slechts op een paar details aangepast. Dat maakte wethouder Martijn van
der Putten (D66) woensdag 20 december bekend.
Het afgelopen jaar werkte
gemeente Venray aan haar Visie
Veehouderij. Met de visie hoopt ze bij
te dragen aan een goede balans tussen ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van het
woon- en leefklimaat voor inwoners.
De Visie Veehouderij lag in oktober en
november ter inzage. Hierop volgden
zeventien zienswijzen van inwoners,
de dorpsraad van Leunen, de LLTBafdeling Venray en politieke partijen
inVENtief en PP2.

Luchtkwaliteit
verbeteren
Gedeputeerden Eric Geurts en Hans Teunissen van provincie Limburg en wethouder Jan Loonen van gemeente
Venray lichtten donderdag 21 de provinciale bijdrage aan gemeente Venray toe (foto: Saskia Hoedemaekers)
Voor het verplaatsen van het bedrijf
naar het compactere centrum is een
vergoeding beschikbaar van 75 procent
van de kosten met een maximum
van 10.000 euro per ondernemer.
Voor het verbouwen van het oude
pand kan 50 procent van de kosten
worden vergoed, tot een maximum van
50.000 euro, afhankelijk van het aantal
vierkante meters winkeloppervlak.
In totaal wil het college 320.000 euro
beschikbaar stellen voor de komende
drie jaar. “Voor ondernemers geldt, wie
het eerst komt, wie het eerst maalt”,
aldus wethouder Loonen.
Deze regeling is nog niet veel
toegepast in andere gemeentes in
Nederland. “Het is dus een soort proef”,
vertelt wethouder Loonen. “We zijn

benieuwd of het gaat werken.” Rob van
Leuven, voorzitter van het aanjaagteam
voor het centrum van Venray, heeft
vertrouwen in de nieuwe aanpak.
“We geven ondernemers een zetje in
de rug. Dat gaat de leegstand hopelijk
nog verder verlagen. Die is het laatste
jaar al minder geworden. Het zijn op dit
moment nog vooral de drie grote panden van de Albert Heijn, Van Oorschot
Mode en HoutBrox die nog voor
leegstand zorgen. In De Bleek zien we
daarnaast ook dat er wat meer panden
leeg zijn komen te staan.” Die leegstand in De Bleek hopen het aanjaagteam en de wethouder op te lossen
door de stimuleringsregeling voor het
verbouwen van panden. Van Leuven:
“We hebben al met ondernemers in dat

gebied gepraat en we merken dat er
wel interesse voor is. Niemand wordt
gedwongen om te verhuizen, maar
we hopen wel dat er zo’n tien panden
in ieder geval of verhuizen naar het
kernwinkelgebied of wordt verbouwd
tot bijvoorbeeld woningen.”
Eerder in december werd al bekend
dat provincie Limburg 800.000 euro
beschikbaar stelde voor het opknappen van het centrum. Het geld is onder
andere bedoeld voor het vestigen van
onder meer de bibliotheek in het voormalige AH-pand en het opwaarderen
van het Gouden Leeuwplein en -pad.
Ook een kunstroute van Sint Anna naar
het Odapark en een jaarlijks cultureel
evenement moeten het centrum aantrekkelijker maken.

Rapport

Fietsen in Schoolstraat
Venray weer toegestaan
Naar aanleiding van een rapport over fietsen in het centrum van Venray, wil het College van B&W van gemeente
Venray fietsen in de Schoolstraat, De Omloop en de Wilhelminastraat in Venray weer toestaan. Bij het Gouden
Leeuwpad wil zij een fietssluis plaatsen, om fietsen op die locatie te ontmoedigen.
Na de herinrichting van het centrum van Venray in 2010 zijn ook de
verkeersregels daar op de schop gegaan
om fietsers en auto’s zoveel mogelijk te
weren uit het centrum. Het centrum is
ingericht als voetgangerszone, waar in
het grootste gedeelte niet gefietst mag
worden. “Sinds de herinrichting van het
winkelgebied houdt het fietsregime de
gemoederen bezig”, stelt gemeente
Venray. “Zowel in de raad als in de
raadscommissies, maar ook via meldingen wordt het onderwerp regelmatig
aan de orde gesteld.” Ook opiniewebsite Burgers van Venray besteedde
in november 2016 aandacht aan het
fietsenplan. “Deze stelling maakte veel
reacties los. Voor de gemeente is dit
aanleiding het onderwerp weer op de
agenda te zetten en in samenwerking

met diverse partners een poging te
doen het fietsenplan te verbeteren.”
Eén van de andere aanbevelingen uit
het rapport is een fietssluis bij de toegang van het Gouden Leeuwpad aan de
kant van het Gouden Leeuwplein.
In het rapport wordt onder
andere gesteld dat met name het
fietsverbod in de Schoolstraat veelvuldig wordt overtreden en dat deze
straat daarom het beste weer vrij
toegankelijk voor fietsers kan zijn.
Verantwoordelijk wethouder Ike Busser
(SamenwerkingVenray): “Je mag er officieel niet fietsen, maar in praktijk wordt
dat wel altijd gedaan. Fietsers zijn als
water: ze kiezen de weg van de minste
weerstand. Handhaven is daarnaast
heel moeilijk. Als je de ene fietser
tegenhoudt, dan fietsen er achter je

rug om weer een paar.” De bewoners
van de Schoolstraat zijn minder blij
met deze aanpassing, blijkt uit een
inventarisatie van gemeente Venray.
Van de 37 reacties zijn er 23 negatief
over het voorstel. “Niet uit te sluiten
is dat iemand tegen het te zijner tijd
te nemen verkeersbesluit bezwaar zal
aantekenen”, meldt de gemeente.
Wethouder Busser: “Destijds dachten we dat het de beste oplossing was,
maar inmiddels zijn er nieuwe ideeën
ontstaan. “Sommige mensen willen
een groot hek om het centrum en fietsers helemaal weren en anderen willen
juist overal mogen fietsen. Daar moeten we een balans tussen vinden.”
Het totale voorstel met aanpassingen zou ongeveer 19.000 euro gaan
kosten.

Zo wilde de LLTB graag dat de
visie vollediger zou worden en dat
deze niet genoeg is uitgewerkt.
“We willen dat de gemeente ook
kijkt naar andere opgaves als fijnstof,
endotoxines, ammoniak en dierenwelzijn”, vertelde Harrie Deckers van

de LLTB eerder dit jaar tijdens een bijeenkomst van de organisatie. Ook zou
onder andere beter uitgewerkt
moeten worden welke bedrijven rond
de kern verplaatst moeten worden.
Inwoners van buurtschap De Schei, in
het buitengebied van Leunen, wilden
onder andere dat er concretere plannen komen om de luchtkwaliteit te
verbeteren.
De klachten hebben slechts tot
kleine aanpassingen geleid in het
visiedocument. Wethouder Van der
Putten: “De zienswijzen hebben niet
tot grote inhoudelijke wijzigingen
gezorgd. We zijn niet van onze koers
afgeweken.” De gemeenteraad van
Venray beslist op dinsdag 30 januari
over de visie. Als zij ermee instemt,
wordt de visie volgens de gemeente
verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Daarin staat concreter
hoe de doelen uit de visie bereikt
gaan worden.

Snelheidmeting

Trajectcontroles op
N270 en N277
Twee provinciale wegen in gemeente Venray krijgen vanaf 2019
trajectcontroles. Met deze controles wordt de snelheid gemeten van
auto’s die over de weg rijden, om zo de veiligheid te verbeteren. Het gaat
om de N270 tussen Venray en Ysselsteyn en de N277 tussen Ysselsteyn en
Zeeland.
Het Openbaar Ministerie maakte
woensdag 20 december bekend bij in
totaal twintig gevaarlijke N-wegen in
Nederland trajectcontroles in te gaan
stellen. Zo’n trajectcontrole handhaaft
de snelheid over een langere afstand,
stelt het OM. Dat betekent dat de
snelheid van auto’s niet op één punt

wordt gemeten, maar op verschillende punten langs de weg hangen
camera’s. Zo wordt de gemiddelde
snelheid van een auto berekend
en gecontroleerd. Is die snelheid
hoger dan toegestaan? Dan krijgt de
weggebruiker een bekeuring thuisgestuurd.
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Verhalen van de straat
12/14

Jan Vissersstraat Blitterswijck

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun
Johannes Hendrikus (‘Jan’) Vissers werd op
namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes 4 augustus 1859 geboren in Blitterswijck. Hij was
van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Venray dook de
het oudste kind van Maria Gertrudis Kuijpers
archieven in en zocht het verhaal achter de Jan Vissersstraat in Blitterswijck.
en Arnoldus Vissers. Hij kreeg uiteindelijk nog
zes broers en zussen. Op 7 mei 1887 stapte hij
op 27-jarige leeftijd in het huwelijksbootje met
Henrica Henckens. Zijn bruid was 15 jaar ouder
en kwam uit Grubbenvorst. Zij kregen een dochtertje, die geboren werd op 17 november 1888.
Het dochtertje overleed anderhalve maand later.
Henrica overleed in Meerlo op 11 februari 1912.
Zij was toen 66 jaar oud.
Jan werd boer en woonde en werkte zijn
hele leven in Blitterswijck. Toen de boerenleenbank in 1907 werd opgericht, werd hij de eerste
voorzitter van de organisatie. Tussen 1909 en
1919 was hij daar kassier (zoals een huidige
‘directeur’ toen genoemd werd). Hij was ook
zaakvoerder van de plaatselijke boerenbond
van de oprichting in 1906 tot 1919. Toen Sjang
Roeffen uit Aijen een boerenbond of boerenleenbank wilde beginnen in zijn eigen dorp,
ging hij naar Jan Vissers om te bespreken hoe
hij dit voor elkaar had gekregen. “Maar de uit
Ottersum afkomstige Bergse pastoor Janssen
was niet gesteld op moderne ideeën. Wel vond
hij steun bij kapelaan Terstappen in Bergen en
bij een andere man van groot gezag: Wethouder
A. Korting te Aijen. Samen werd in Blitterswijck
een reglement opgehaald, doch ook dit kon
pastoor Janssen niet imponeren. ‘Daar in
Blitterswijck gebeuren alle onmogelijke gekke
dingen’, aldus de pastoor”, is te lezen op de
website van archief Aijen.

Jan had ook een muzikale kant. Hij was
dirigent van Zangvereniging “Moed en
IJver”1910–1918 en van de daaruit in 1918
ontstane gelijknamige fanfare. In 1918 was
de zangvereniging ontbonden. De oude
bestuursleden staken de koppen bij elkaar en
bedachten hoe ze een fanfare in het dorp van
de grond zouden krijgen. Een inzamelingsactie
leverde 1.800 gulden op, waarmee de voormalig voorzitter van de zangvereniging de eerste
instrumenten aanschafte. Muzikanten kwamen
spontaan bij de fanfare. Het laatste bestuur van
de zangvereniging werd meteen het bestuur
van de fanfare, maar de naam ‘Moed en IJver’
bleef. Ook de dirigent, Jan Vissers, stapte over.
Hij werd ingewerkt door de zoon van Frans
Janssen, van de zangvereniging en nam daarna
al snel zelf het stokje over. “Dirigent Jan Vissers
zette ook een treurmars op de repetitie-lessenaar. Wat schetst aller verbazing toen na enige
tijd bleek, dat deze namelijk uitgerekend voor
hem zelf als eerste zou moeten worden geblazen”, vertelt fanfare Moed en IJzer over haar
historie. Jan Vissers overleed zeven jaar later,
toen hij 59 jaar oud was, in Venlo op 30 mei
1919.
Jan zat niet stil, naast zijn werk en de
muziek was hij ook nog politiek actief.
Van 1907 tot 1913 zat hij namens de
Blitterswijckse bevolking in de gemeenteraad
van de toenmalige gemeente Meerlo.
Bronnen: onder andere Heemkundevereniging MeerloWanssum, Archief Aijen en fanfare Moed en IJver Foto:
Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum

60.000 euro gereserveerd

Bijenvriendelijke maatregelen voor Venray
Gemeente Venray reserveert 60.000 euro voor bijenvriendelijke
maatregelen en het organiseren van een bijensymposium. Deze zaken wil zij
komend jaar realiseren. Dat maakte het College van B&W van gemeente
Venray woensdag 21 december bekend.
“Wij hebben daar verschillende
redenen voor”, zegt wethouder
Martijn van der Putten (D66), die het
project Bijenvriendelijk Venray in zijn
portefeuille heeft. “De belangrijkste
reden is de teruglopende biodiversiteit. Bijen zijn enorm belangrijk voor
de voortplanting van allerlei gewassen. Gewassen die nodig zijn om de
groeiende wereldbevolking te voeden.
Daarnaast is er de historische band
van de gemeente met de bijenteelt.
We hebben de bij zelfs in ons gemeentewapen staan.”

’Bij staat in ons
gemeentewapen’
Aanleiding voor de plannen was
de opdracht die de gemeenteraad het
college afgelopen zomer meegaf om
te kijken hoe Venray bijenvriendelijker
kon worden. Eerder dit jaar werd al
bekend dat Venray in samenwerking
met Horst aan de Maas het derde bijensymposium in de provincie organiseert.
Dit zal in het voorjaar plaatsvinden.
Nu komen daar meerdere maatregelen
bij om het de bijen in de gemeente
makkelijker te maken.
De gemeente gaat onder andere
samenwerking opzoeken met de
LLTB, de Vereniging Innovatief
Platteland en IVN. Zo wil ze een

methode opstellen die breed gedragen
wordt door beheerders van nietgemeentegronden. De gemeente
gaat zelf ook maatregelen nemen.
Wethouder Martijn van der Putten:
“Bij de werkzaamheden van GlasWeb
wordt een hoop grond omgeploegd.
Waarom zouden we die weer
gewoon terugleggen? We kunnen
het ook inzaaien.” De gemeente
heeft de aannemer bereid gevonden
het bloemenmengsel in te zaaien.
De gemeente moet dan wel het
mengsel, dat duurder is dan graszaad,
leveren. In totaal wil ze allereerst
100 kilometer berm inzaaien met het
bloemmengsel. De kosten hiervoor
worden geschat op zo’n 6.400 euro.
Dit wordt alvast betaald uit een
bestaand potje bos- en natuurbeheer.
Ook de kosten voor maaien van de
bermen veranderen hierdoor: niet alles
kan zomaar meer omgemaaid worden
om de bloemenranden een kans te
geven tot bloei te komen.

Bloeiende bermen
en bijenhotels
Volgend jaar volgen meer
bermen. Deze kosten worden uit de
60.000 euro budget voor 2018 betaald.
Ook worden op diverse plekken
extra ‘bijenhotels’, kunstmatige

nesten, geplaatst. De gemeente ziet
daarvoor bijvoorbeeld kansen op
nog braakliggende gedeelten van
industrieterreinen als De Blakt, De Hulst
en Smakterheide en op het terrein
Van Gogh bij basisschool De Hommel in

Venray. Ook wil ze bijenoases aan gaan
leggen. Op het Gouden Leeuwplein in
Venray komt bijenvriendelijk groen.
Wanneer de gemeente laanbomen gaat
planten, zal ze voortaan ook kiezen
voor bloeiende bomen.

Na het bijensymposium worden
de maatregelen geëvalueerd. De wethouder kon desgevraagd nog niet
aangeven hoe de gemeente volgend
jaar kon zien of een bijenvriendelijker
Venray succesvol is.

Kaarsjes bij militair kerkhof
Boy en Jesse Sijberts, medewerkers van Defensie Eindhoven, hebben zondag 24 december op alle
692 graven van het militair kerkhof aan de Hoenderstraat in Venray kaarsjes geplaatst. Dit hebben zij
voor de tweede keer op jaar gedaan om de gevallenen te eren met Kerstmis.
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Minder geld voor The B

‘Teleurgesteld, maar vertrouwen in de
toekomst’
Jongerencentrum The B in Venray moet haar plannen om een echt poppodium te worden gedeeltelijk laten
varen. De gemeenteraad besliste dinsdag 19 december dat het jongerencentrum niet de gevraagde 60.000 euro per
jaar voor de komende drie jaar krijgt, maar slechts 30.000 euro voor het eerste jaar. “Natuurlijk zijn we teleurgesteld”, aldus voorzitter van The B Sander Brugmans. “Maar we zijn vooral blij dat dat er geld komt om de plannen
voor het centrum door te zetten.”
Jongerencentrum The B vroeg aan
de gemeente voor drie jaar 60.000
euro subsidie. Hiermee wilde zij
twee betaalde krachten bekostigen.
De programma-ondersteuner die ook
nu al voor de programmering van
het jongerencentrum zorgt, wil The B
aanhouden. Daarnaast wilde zij met
de gevraagde subsidie een manager
aanstellen, die voor verbindingen zou
moeten zorgen tussen The B als jongerencentrum en als poppodium.

’Jeugd wil ook
livemuziek’
Nu The B maar de helft krijgt van
waar zij om vroeg, moet het jongerencentrum opnieuw gaan bekijken
hoe zij haar organisatie in wil richten.
Brugmans: “De gemeenteraad heeft

in feite gezegd: goed plan, maar niet
in z’n geheel. Ze staat niet achter het
poppodiumidee en wil alleen subsidie
geven voor het jeugd- en jongerenwerk.” Dat betekent niet dat The B haar
beoogde functie als poppodium helemaal gaat laten varen. “We moeten
gaan kijken hoe we het precies gaan
vormgeven, maar we hebben zelf het
idee dat we wel al een soort muziekpaleisje zijn. In de weekenden is er voor
de jeugd al vaker livemuziek. Dat is
wat de jeugd wil, dus daar gaan we
mee door. Zelf denken we dat er nog
behoefte is aan livemuziek, maar dat
gaan we nu wel goed onderzoeken.”
The B kan de subsidie van de gemeente
niet gebruiken om zich behalve op de
jeugd in de weekenden ook op een wat
oudere doelgroep te richten. “We gaan
ons niet meer speciaal inzetten voor

de dertigers of veertigers, maar dat
wil niet zeggen dan zij niet meer naar
The B mogen komen als we bandjes
programmeren”, licht Brugmans toe.

Aanvragen andere
subsidies
In eerste instantie wordt de subsidie dus voornamelijk gebruikt voor de
betaalde functie van programmaondersteuner. “We gaan nu onderzoeken
of we met het geld dat overblijft toch
nog iemand aan kunnen nemen voor
die managerfunctie. Die zou zich ook
kunnen richten op het aanvragen van
landelijke of provinciale subsidies.”
Mocht die functie beschikbaar komen,
dan is Brugmans zelf mogelijk een van
de kandidaten daarvoor. “Voordat ik
voorzitter werd van The B, heb ik al

Betere toegankelijkheid openbare ruimte

Hans van de Venne krijgt
waarderingspenning
Bij gelegenheid van zijn afscheid van het GehandicaptenPlatform Venray kreeg Hans van de Venne van
burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray een gemeentelijke onderscheiding. Hij kreeg de bronzen
waarderingspenning op donderdag 21 december.

aangegeven dat ik daar wel oren naar
heb. Die functie is niet te combineren
met het voorzitterschap, dus daar
zou dan iemand anders voor moeten komen.” Ook wordt er gezocht
naar een penningmeester voor het

bestuur. Brugmans: “Maar we hebben een groep die doorgaat. We hebben vertrouwen in de toekomst.
Met 30.000 euro kunnen we doorzetten wat we afgelopen jaar hebben
ingezet.”

Gemeente hoopt op
rijksbijdrage voor
opsporing bommen
Gemeente Venray heeft in 2017 ruim 626.000 euro uitgegeven aan
het onderzoeken, opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog. Via de zogeheten ‘bommenregeling’ hoopt zij dat de
Rijksoverheid 70 procent van deze kosten op zich wil nemen.
De gemeente gaf het afgelopen
jaar verschillende opdrachten om op
bepaalde verdachte locaties verder
onderzoek te doen naar mogelijke
aanwezigheid van explosieven.
Dit zijn bijvoorbeeld historische
vooronderzoeken, opsporing en het
veilig opruimen van gevonden explosieven. Voor de gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum werd dit jaar bijna
400.000 euro uitgegeven voor het
opsporen en uitgraven van explosieven. Voor de haven in Wanssum was

dit ruim 61.000 euro. Voor historisch
onderzoek, zodat er daarna woningbouw in het Sint Annapark in Venray
kon starten, werd ruim 27.000 euro
gebruikt. De herinrichting van de
Heidsche Peel in Ysselsteyn kostte in
het kader van de explosievenopsporing ruim 105.000 euro. De gemeente
hoopt via een verzoek van de gemeenteraad bijna 438.500 euro van het Rijk
terug te krijgen voor de werkzaamheden. Dit geld komt dan weer ten
goede aan de bovenstaande projecten.

Herinrichting rondweg
Brukske van start
De herinrichting van de rondweg die door de Venrayse wijk Brukske
loopt, gaat op 15 januari van start. Gemeente Venray geeft aan dat de
werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd zodat woningen en
winkels zoveel mogelijk bereikbaar blijven.
Gemeente Venray is al maanden
bezig met het plan. De rondweg moet
volgens haar aangepakt worden
omdat de asfaltlaag van de weg er
slecht aan toe is. De gemeente heeft
ook boringen gedaan om de
fundering te bekijken en besloot toen
dat ook deze veranderd moet worden.
De nieuwe fundering zal volgens haar
beter aansluiten bij de huidige
verkeersbelasting. Daarnaast wil men
tegelijkertijd het riool aanpakken,
zodat regenwater in de toekomst tot
minder overlast zal leiden. Een deel
van de rondweg wordt 30-kilometerzone. De gemeente heeft met
verkeerswerkgroep Brukske de
afgelopen maanden het ontwerp voor
de rondweg gemaakt.

Hans van de Venne is sinds
2000 actief lid van de werkgroep
BTB (bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid) van Stichting
GehandicaptenPlatform Venray.
Binnen deze werkgroep heeft hij als
ervaringsdeskundige een belangrijke
bijdrage geleverd aan het werk van het
GPV en daarmee aan een betere toegankelijkheid van de openbare ruimte en
gebouwen in Venray, stelt de gemeente.
“Binnen de werkgroep BTB

verzorgde Hans van de Venne onder
andere het schouwen van winkels,
sportaccommodaties, horecagelegenheden en openbare gebouwen, het
beoordelen van de openbare ruimte,
waaronder invalide parkeerplaatsen en
het (mede-) organiseren van themabijeenkomsten. Daarnaast verzorgde hij
alle voorlichtingsmaterialen.”
Hans van de Venne heeft na
ruim 17 jaar op donderdag 21
december afscheid genomen van

de werkgroep BTB en van het
Gehandicaptenplatform Venray.
Hier werd hij speciaal in het zonnetje
gezet. Stichting GehandicaptenPlatform
Venray signaleert knelpunten en
adviseert organisaties, instellingen en
instanties op het gebied van wonen,
vervoer, werken, inkomen, opleidingen
en toegankelijkheid. Daarmee behartigt
de stichting de belangen van mensen
met een beperking.
(Foto: Saskia Hoedemaekers)

Afhankelijk van het weer start
aannemer Infrascoop in januari met
de werkzaamheden. Deze beginnen
vanaf de rotonde met de Zuidsingel.
De werkzaamheden vinden vervolgens gefaseerd plaats richting de
rotonde met de Henri Dunantstraat.
Om alle adressen in Brukske bereikbaar te houden, worden doorsteekjes naar andere delen van de
wijk gemaakt. Ook is een tijdelijke
verbinding aan de noordzijde van
Brukske aangelegd, bij de moskee
en het MFC. Naar verwachting zijn
de werkzaamheden eind volgend
jaar klaar.
Kijk voor meer informatie over de
werkzaamheden op
www.brukske.nl/rondweg
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Sint Annapark bijna verkocht

Flexibel bestemmingsplan voor Venrays
Sint Annapark
Er wordt al ruim tien jaar gezocht naar een nieuwe bestemming voor het Sint Annapark in Venray, maar met de
beoogde koop door Renschdael Groep uit Horst op 1 januari lijkt er nu een einde te komen aan de zoektocht.
Gemeente Venray heeft inmiddels een flexibel ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het gebied, zodat
Renschdael Groep straks van start kan met de herontwikkeling van het park.

De huidige eigenaar van het
gebied, Stichting Vincent van Gogh, is
al lange tijd op zoek naar een partij die
invulling kan geven aan een nieuwe
duurzame herontwikkeling voor het
park, dat steeds meer in verval dreigt
te raken. Oorspronkelijk werd het Sint
Annapark gebruikt voor psychiatrische
zorg, maar in 1993 werd vanwege een
vermindering van het aantal patiënten en de trend om cliënten zoveel
mogelijk in gewone woonwijken te
huisvesten, besloten Sint Anna te
sluiten en alle zorg te concentreren op
Sint Servatius. Omdat er geen nieuwe
functie werd gevonden voor het park,
ontstond er leegstand en achterstallig
onderhoud.

Project voor de
langere termijn

Een impressie van het Sint Annapark in vogelvlucht (Afbeelding: BiermanHenketarchitecten)
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Locatie ligt binnen de singel van Venray, nabij het centrum.
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STARTERSWONINGEN

2

TERRASWONINGEN

Vanaf € 168.500,- v.o.n.

Vanaf € 240.000,- v.o.n.

• Woonoppervlak vanaf 92 m2
• 2 verdiepingen
• Garage bij hoekwoningen optioneel

• Woonoppervlak van 86 m2 tot 100 m2
• Grote terrassen van 25 m2 tot 69 m2
• Kleinschalig complex (7) met lift

3

4

Start bouw: feb 2018
• Alle vergunningen binnen
• Bouwen met
Woningborg garantie

VERKOOP
EVENT!
WANNEER?

Do 28 december
van 11.00 tot 13.00 uur

Za 6 januari 2018
van 11.00 tot 13.00 uur
WAAR?

GESTAPELDE

2/1 KAPWONINGEN

PATIOWONINGEN

Vanaf € 275.500,- v.o.n.

Vanaf € 205.000,- v.o.n.

• Woonoppervlak 170 m2
• Dakterras aan de zuidsingel
• Tuin zuidwest georienteerd

• Woonoppervlak van 68 m2 tot 118 m2
• Grote terrassen van 46 m2 tot 61 m2
• Kleinschalig complex (6) met lift

Poststraat 9 te Venray
T 0478 - 63 69 22
E noordlimburg@boek-oﬀermans.nl
www.boek-oﬀermans.nl

Omdat het huidige bestemmingsplan, daterend uit 1981, vooral
toegespitst is op de functie zorg, moest
er een nieuw plan komen. “In dit
nieuwe bestemmingsplan krijgt het
gebied een toekomstbestendige en
flexibele invulling”, aldus gemeente
Venray. Die gewenste flexibiliteit is
nodig, omdat de herontwikkeling van
het Sint Annapark een project is voor
de langere termijn. “Het park heeft
heel veel mogelijkheden, maar welke
daarvan werkelijkheid worden, is van
veel factoren afhankelijk. Daarom heeft
de beoogde nieuwe eigenaar gevraagd
om een flexibel bestemmingsplan.

We hebben daar zoveel mogelijk
gehoor aan gegeven, in het belang van
de toekomst voor het Sint Annapark”,
aldus verantwoordelijk wethouder
Martijn van der Putten (D66).

Toekomstvisie
In de toekomstvisie van Renschdael
Groep wordt er gewoond, gewerkt
en gerecreëerd in het Sint Annapark.
Een deel van de bestaande woningen
wordt geschikt gemaakt voor onder
meer (zorg-) wonen, de vestiging van
maatschappelijke dienstverlening,
sociaal-medische en paramedische
dienstverlening, educatie en opleiding,
recreatie en ontspanning in de vorm
van wellness, fitness, verblijf zoals
kleinschalige verblijfsaccommodaties of
hotels, een galerie of museum, horeca
zoals restaurants en een bierbrouwerdistilleerderij met brasserie en terras
en kleinschalige retail. Ook is volgens
Renschdael Groep het gebied geschikt
voor kleinschalige evenementen.
Hoewel het bestemmingsplan flexibel
is, worden bestaande gebiedselementen als waardevolle bomen, stuifduinen
en de cultuurhistorisch waardevolle
gebouwen wel maximaal beschermd,
stelt wethouder Van der Putten.
De Renschdael Groep wil daarnaast de
natuurwaarden en parkbeleving nog
meer versterken.
Het ontwerpbestemmingsplan Sint
Annapark ligt ter inzage tot en met
1 februari. In januari wordt daarnaast
ook nog een informatieavond gehouden.

Vincent van Gogh

Arbeidsmigranten
huisvesten
Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid uit Venray heeft een
aanvraag gedaan bij de gemeente om tijdelijk 83 arbeidsmigranten te
mogen huisvesten. De werknemers zouden de komende vijf jaar in negen
groepswoningen aan de Stationsweg en aan D’n Herk in Venray komen
wonen.
De groepswoningen werden tot
voor kort gebruikt voor huisvesting
van cliënten van de zorginstelling,
maar staan nu leeg. In de toekomst
worden hier woningen gebouwd.
Om de periode tot woningbouw te
overbruggen, heeft VVGi de woningen
verhuurd aan uitzendbureau E&A.
Dat bureau wil hier arbeidsmigranten
plaatsen, maar dat mag niet volgens
het huidige bestemmingsplan.

Aanvraag bij
gemeente
Volgens het College van B&W
van gemeente Venray is het toegestaan om arbeidsmigranten in
bestaande zorgcomplexen te laten
wonen. Daarvoor moet wel aan een
aantal voorwaarden worden voldaan.
Zo moet men bijvoorbeeld bekijken
wat dit betekent voor omwonenden.
De gemeente heeft Vincent van Gogh
gevraagd om aanvullende stukken op

haar aanvraag en beslist binnenkort
over de mogelijke huisvesting van
arbeidsmigranten in de zorgwoningen.
De gemeente heeft daarnaast
bekendgemaakt dat zij op regionaal
niveau gaat meedenken over het
beleid rondom de huisvesting van
arbeidsmigranten. Enerzijds wordt
regionaal gekeken hoe kansrijke initiatieven daadwerkelijk door kunnen
gaan, anderzijds wordt een beleid
voor de komende jaren onderzocht.
De gemeente wil hiervoor niet
alleen met provincie Limburg en
andere gemeenten, maar ook met
de arbeidsmigranten zelf, omwonenden, uitzendbureaus, huisvesters,
MKB Limburg, LLTB en zorgpartijen om tafel. In januari gaat een
regionaal team aan de slag met de
zogenaamde ‘initiatiefrijke’ locaties.
Daarnaast hoopt het college in de
zomer van volgend jaar een aanpak
voor de toekomst aan de gemeenteraad voor te leggen.
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Welke goede voornemens heeft u voor 2018?
Het wordt kouder en de nachten worden steeds langer. De kerstdagen zitten er op, maar de feestelijke sfeer hangt overal nog in afwachting van de jaarwisseling. Bij het nieuwe jaar horen
natuurlijk ook goede voornemens. Maar wat zijn de goede voornemens van de inwoners van de gemeente Venray? HALLO Venray ging de straat op om het uit te zoeken.

In het centrum van Venray is Tasmin Aborashed uit Venray te vinden bij de schaatsbaan.
Samen met haar familie is ze hier aan het schaatsen. Zij en haar familie willen dat mensen lief blijven
tegen elkaar in 2018. “Mensen moeten lief en aardig tegen elkaar blijven doen. En als ze al lief zijn,
moeten ze nog liever tegen anderen doen. Ik ben ook altijd lief tegen mensen en dat ga ik ook blijven
doen in 2018.”

Ook Bart Camps uit Oostrum is met zijn gezin bij de schaatsbaan te vinden. Bart heeft geen persoonlijk voornemen, maar hij hoopt dat mensen in 2018 dingen meer gaan waarderen. “Mensen moet
minder klagen, want de meeste mensen hebben het gewoon goed. Zelf klaag ik niet veel en ik heb
er een hekel aan als anderen het wel doen. Dan denk ik echt ‘Kom op, we hebben het zo goed in
Nederland, niet zo veel zeuren’. Ik hoop echt dat mensen dat minder gaan doen in 2018.”

Ruth Ebisch uit Venray en Judith Ebisch uit Leunen willen meer gaan lachen in het volgende jaar.
“In 2018 willen we meer focussen op de positieve dingen. Dit jaar hebben we het zeker geprobeerd,
maar dat kan je nooit genoeg doen. Als je je focust op de goede dingen, maak je het leven voor jezelf
en voor anderen makkelijker. Het nieuws en de politiek hebben het altijd over de dingen die niet
goed gaan, waardoor je vergeet dat er in Nederland eigenlijk heel veel goed gaat. Daarom willen wij
ons meer gaan focussen op de goede dingen in het leven.”

Er zijn natuurlijk ook mensen die meer fysieke voornemens hebben. Henk Du Buf uit Venray is er
daar één van. “In het nieuwe jaar wil ik gezonder gaan leven. Ik heb één jaar lang obesitas gehad en
nu zit ik er sinds een half jaar net onder. Hier ben ik zo blij mee. Ik voel me namelijk stukken beter
en ben veel fitter als voorheen. Ook wil ik in 2018 meer het nieuws gaan volgen. Sinds die verschrikkelijke oorlog in Syrië heb ik het nieuws een beetje ontweken. Ik merk nu wel dat ik heel erg veel
belangrijke dingen mis, dus wil ik dit weer opnieuw gaan oppakken.”

Ook Wim Engels uit Venray wil gezonder gaan leven in 2018. “Ik heb al zoveel mankementen dat
ik wel gezonder moet gaan leven. Een ander ding is geen goed voornemen van mezelf, maar ik hoop
dat het een goed voornemen is van de gemeente Venray. Mijn vrouw en ik moeten overal naartoe
lopen en overal op straat is het zo een rotzooi. Wij zouden graag zien dat hier in het nieuwe jaar iets
aan gedaan wordt.”

Remon, Wilma en Kyono van Rijn uit Blitterswijck hebben als gezin het voornemen om gezonder
te eten. “Als gezin willen we gezonder gaan leven. Dat betekent dat Remon gaat stoppen met roken,
maar ook dat we minder suiker en minder frisdrank gaan eten en drinken. Daarentegen willen we
meer vezels gaan eten. We zijn er door de jaren heen achter gekomen dat onze kleine man veel allergieën heeft en dat maakt het allemaal extra moeilijk.”
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Starter van het vierde kwartaal 2017

Startersprijs voor Sevenums Imkerij Agro
Bestuivingen
Imkerij Agro Bestuivingen is de vierde winnaar in 2017 van Starter van het Kwartaal. Dat maakte gemeente
Venray op donderdag 21 december bekend. Het Sevenumse bedrijf heeft bijen actief in de hele regio.

komst van bestuiving worden ze weer
op sterkte gebracht en kunnen weer
opnieuw ingezet worden. Deze werkwijze levert een hogere productie op en
een betere kwaliteit van de te oogsten
gewassen.”
Naast het bedrijfsmatige, leveren
de bijen van Imkerij Agro Bestuiving
een bijdrage aan biodiversiteit.
“Door hun bestuiving ontstaan vele
vruchten, bessen en zaden die voor
vogels, insecten en kleine dieren
onmisbaar zijn”, aldus de gemeente.
Wethouder Jan Loonen vult aan:
“De economische betekenis van de

bijen voor de regio wordt onderschat.
De bij staat onder druk, maar is onmisbaar in onze kringloop. Voor onze regio
en de wereldwijde leefbaarheid levert
een dergelijke onderneming daaraan
een heel waardevolle bijdrage.”
De verkiezing van de Starter van
het Kwartaal is een initiatief van
gemeente Venray, Rabobank Horst
Venray en het Venrays Ondernemers
Platform. Doel is om startende
ondernemers een steuntje in de rug
te geven. De Starter van het Jaar wint
1.000 euro. Kijk voor meer informatie
op www.venray.nl/ondernemers

Minder tellen,
meer genieten
René Duijkers van het ondernemersplatform, winnaars Thijs Wijnen en Sjaak Buyssen, Bas
Linssen van Rabobank Horst Venray en wethouder Jan Loonen. (Foto: Saskia Hoedemaekers)
Imkerij Agro Bestuivingen is vooral
werkzaam in de agrarische sector en
betrokken bij de groente- en fruitteelt.
“Thijs Wijnen en Sjaak Buyssen komen
uit Sevenum, waar ook hun bedrijf is
gevestigd. Maar hun bijen zwermen
door de hele regio voor de bestuiving
van gewassen. Het is de belangrijkste inkomstenbron van de imkerij,

daarnaast verkopen ze ook honing
aan bedrijven en particulieren”, aldus
gemeente Venray.
Van huis uit was Sjaak al bekend
met de bijen van z’n vader. Ook zijn
vriend Thijs heeft bijen en zo kwam het
idee om daar samen iets meer mee te
gaan doen. Beiden hebben ze nog een
parttime baan, maar in de toekomst

en toch afslanken
met WW Flex
#ﬂexeﬀect

willen ze volledig in deze bedrijfstak
werkzaam zijn. “In de regio zijn ze
het eerste bedrijf dat op deze manier
bestuivingen aanbied bij agrariërs”,
verklaart de gemeente het vergeven
aan de prijs aan het bedrijf. “De inzet
van hommels is al bekend, maar die is
vaak eenmalig. Bestuiving met bijen is
een meer duurzame manier; na terug-

Vakbond CNV heeft een staking van haar leden in het openbaar vervoer aangekondigd. Op donderdag
4 januari staan daarom veel bussen stil, waaronder mogelijk die van Arriva in Venray. De chauffeurs willen meer
loon, maar ook meer aandacht voor de werknemers.
De CNV-leden hopen via acties
een goede cao af te dwingen in het
openbaar vervoer. CNV Vakmensen
heeft de werkgevers vandaag een ultimatum gestuurd, dat afloopt op dinsdag 2 januari om 12.00 uur. “Als de
werkgevers daar niet op ingaan, staan
veel bussen op 4 januari de hele
dag stil”, zegt CNV-onderhandelaar
Sanne van der Meulen. Inzet voor de
acties, die samen met FNV worden

voorbereid, is een goede cao voor
12.000 werknemers in het openbaar
vervoer. CNV Vakmensen wil dat de
werkgevers meer aandacht hebben
voor wat de werknemers bezighoudt.
“Het gaat ons niet alleen om meer loon.
Maar ook om meer ruimte in de dienstregeling: minder gejaag, meer tijd voor
een normale pauze en voor service aan
de reizigers. We vinden het daarnaast
ook belangrijk dat er geld is voor scho-

ling én dat er meer perspectief komt
voor de vele uitzendkrachten die nu
op de bus rijden.” De voorbereiding
van een landelijke 24-uursstaking op
donderdag 4 januari zijn inmiddels
in gang gezet. Hoe de acties precies
gaan verlopen, is nog niet bekend.
De cao openbaar vervoer geldt voor
ongeveer 12.000 werknemers bij
grote vervoersbedrijven als Arriva,
Connexxion, Syntus, Qbuzz en EBS.

Ontdek onze nieuwe
Weight Watchers

cursus!

10.000 euro voor energiecoöperatie
Gemeente Venray investeert eenmalig 10.000 euro om de eerste energiecoöperatie in Venray van de grond te
krijgen. Het initiatief Bee Power krijgt de bedrag om haar organisatie in te richten en om een eerste project op te
starten.
Het initiatief Bee Power is sinds
begin dit jaar in voorbereiding. De
organisatie noemt zichzelf een burgerbeweging die zich inzet “om het
draagvlak te creëren en te vergroten
voor de energietransitie; door, voor en
met de burgers van Venray.” De op te
richten coöperatie wil alle activiteiten
die bijdragen aan de transitie naar
duurzamere energie ‘initiëren, stimuleren en faciliteren’. De gemeente wil
het initiatief nu ondersteunen in haar

ontwikkeling tot de lokale energiecoöperatie in Venray. De 10.000 euro wordt
opgesplitst: 7.000 euro is beschikbaar
voor de opstart. De overige 3.000 euro
worden verbonden aan een project
dat de coöperatie gaat uitvoeren. Bee
Power hoopt op 1 februari een officiële
coöperatie te zijn. In mei wil ze zichzelf
geïntroduceerd hebben onder de
Venrayse bevolking. Eind volgend jaar
hoopt de coöperatie zo’n tweehonderd
leden aan zich verbonden te hebben.

De initiatiefnemers hebben de
naam BeePower gekozen omdat deze
volgens hen verwijst naar de bij en
dus de lokale Venrayse gemeenschap.
“Power beschrijft onze focus, energie,
maar ook de kracht die wij willen
uitstralen om binnen Venray de benodigde energietransitie in beweging
te krijgen.” In omliggende gemeenten zijn volgens gemeente Venray
vergelijkbare bedragen beschikbaar
gesteld.

‘t Schöpke
Veltumse Kleﬀen 70B
5801 SJ Venray
Vanaf maandag 8 januari
om 19u30
Ga naar weightwatchers.nl voor
acties en voorwaarden.

© 2018 Weight Watchers International, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Stakingen ov aangekondigd

en zo 09

28
12

GEPLUKT Ger Reintjes
hij nog steeds actief lid is. En hij doet al
jaren mee met de Maria Auxiliatrix Run.
“Ik vind het ontzettend leuk om mensen met een beperking mee te nemen
voor een ritje. Ze zijn altijd zo vrolijk en
blij. Daarom ga ik dit jaar zeker weer
meedoen. Dat wordt dan mijn derde
keer op rij.”
Ger doet op zijn oude dag niets
liever dan sleutelen. In zijn sleutelhok
zijn verschillende pareltjes, zoals hij zijn
oldtimers noemt, te vinden. “Dit is een
Henkel-scooter uit 1961”, vertelt Ger.
“Deze scooter was ooit de Mercedes
onder de scooters.” Vroeger had Ger
heel graag aan motorcrossen gedaan.
“Ik ging met mijn vrienden altijd kijken
bij de motorcross en ik had ontzettend
graag een eigen crossmotor gehad.
Maar ik had geen geld. Toen heb ik
mezelf de belofte gemaakt dat als ik
ooit geld zou hebben, ik er een zou
kopen. En nu staan we hier en heb ik er
verschillende. Ik heb ook een Renault
4C uit het bouwjaar 1954 en mijn
mooiste bezit: een BMW-motor met zijspan. Daarin kan ik mijn vrouw Paula in
de zomer meenemen op motorritjes.”

Blij met de tijd die
we hebben

Hij is geboren en getogen in Veulen. Hij zette samen met zijn broers een loonbedrijf op en sleutelt nu aan oldtimermotoren, -brommers en -auto’s,
zijn grootste hobby. Deze week wordt Ger Reintjes (77) uit Veulen geplukt.
Ger groeide op in Veulen, waar hij
samen met zijn twee broers Harrie en
Theo zijn vader hielp op de boerderij.
Nadat hij zijn lagere schooldiploma
had gehaald, ging hij aan de slag bij
Hermes. Hier werkte hij 3,5 jaar en
maakte hij kruisdeuren en steunhoek-

ijzers. “Ik verdiende 17,50 gulden in
de week en werkte ook op zaterdag.
Deze baan was niet voor me weggelegd, ik wilde namelijk meer”, blikt
Ger terug op die periode. “Ik ging ’s
avonds naar de avondschool en werkte
overdag de hele dag bij Hermes.

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Dat was slopend. Na mijn zoveelste
‘slechte’ rapport ben ik gestopt met
de avondschool en niet veel later heb
ik mijn ontslag genomen bij Hermes.
Binnen een uur, tijdens de lunchpauze,
had ik een andere baan gevonden.
Ik kwam terecht bij Toon Goosen, een
fietsenmaker”, vertelt Ger.
Bij Toon Goosen, de fietsenmaker
op de Merseloseweg, vond Ger zijn
passie. “Ik heb niet heel erg lang bij de
fietsenmaker gewerkt. Maar de uren
die ik daar gewerkt heb, hebben een
grote passie voor motoren, fietsen en
auto’s aangewakkerd.” Maar Ger moest
ook bij Toon Goosens stoppen en ging
in dienst. “Ik ging bij het leger als een
gewone soldaat en heb nooit strepen
gehaald. Dat was ook niet wat ik wilde.
Ik was ontzettend blij toen mijn diensttijd erop zat en een paar jaar later
heb ik samen met mijn broers Harrie
en Theo een loonbedrijf opgericht.”
Dit loonbedrijf, nu overgenomen door
zijn zoon Henry en de zoon van Theo,
bestaat komend jaar 56 jaar.

Vier keer op televisie

Oplossing vorige week:
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Naast zijn werk was en is Ger erg
actief in de Veulense samenleving.
“Op mijn achttiende werd ik verkozen
tot prins van Veulen. Carnaval is een
prachtfeest.” Daar stopte zijn liefde
voor carnaval dan ook niet. “Mijn vrienden en ik hebben 33 jaar meegelopen
in de carnavalsoptocht.” Ook was Ger
een graag geziene gast bij Ter Land,
Ter Zee en In De Lucht, een televisieprogramma van de Tros. “Ik heb
vier jaar meegedaan met de gekste

bouwwerken. Een fiets met halve
wielen of een fiets zonder wielen,
je kan het zo gek maar niet bedenken
en alle vier jaar ben ik op televisie
geweest.” Daarnaast heeft Ger 5 jaar
in het bestuur gezeten van de Noord
Limburgse Veteraan Motor Club, waar

Ger is mantelzorger en draagt
de volledige zorg voor zijn vrouw.
“Paula en ik leerden elkaar
kennen in zaal Van Harsel in Horst.
We hebben 3,5 jaar verkering gehad
en toen zijn we getrouwd. Op de
zevende van de zevende maand.
Vorig jaar hebben we ons gouden
huwelijk gevierd met onze kinderen
en vijf kleinkinderen. Daar ben ik
ontzettend dankbaar voor, dat we
dat nog mee hebben kunnen maken.
Paula is namelijk vijf jaar geleden
ziek geworden. Ik houd ontzettend
veel van haar en ben erg blij met de
tijd die ik nog met haar heb.”

Bouwbedrijf Leo Janssen is een relatief
klein bedrijf in de bouw. Wij bestaan al
meer dan 40 jaar! Wij zijn gespecialiseerd
in nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Bouwbedrijf Leo Janssen
is per direct op zoek naar:

Voorman Metselaar
Functieomschrijving
Jouw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:
• zelfstandig uitvoering van bouwopdrachten;
• samenwerking met werkgever en opdrachtgever.
Functie-eisen
• ervaring als voorman metselaar;
• leidinggevend;
• in het bezit van een rijbewijs, vervoer aanwezig.
Arbeidsvoorwaarden
• salaris conform bouw CAO;
• fulltime baan, bij goed functioneren een vast dienstverband;
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse
neem dan contact op met Leo Janssen, tel. 077-4651399
of 06-53150417 of reageer via mail info@bouwbedrijfjanssen.nl
Schriftelijk solliciteren kan ook:
Sevenumseweg 4 | 5993 NZ Maasbree
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Jubileum voor muziekvereniging SMT

100 jaar muziek in Oostrum: ‘Verbreden is
belangrijk’
Een 100-jarig jubileum is vaak een mooie gelegenheid om eens terug te kijken op een rijke geschiedenis.
Maar de Oostrumse muziekvereniging SMT kijkt vooral vooruit: naar een uitgebreid jubileumjaar en naar de
ontwikkeling van haar rol als vereniging in de gemeenschap.

en uitstapjes voor de leden, organiseert
de vereniging daarom ook een aantal
activiteiten gericht op de hele gemeenschap. Voor de zomer organiseren ze
iets voor de jeugd in het Allemanscafé
en na de zomer gaan ze met de
basisschoolleerlingen aan de slag in
de zogenaamde Klankenkaravaan.
“Ons doel is om feest te vieren met het
hele dorp”, zegt Janssen.

‘Had ik het ooit maar
geleerd’

De vereniging organiseert steeds nieuwe activiteiten, zoals Oostrums Passie in 2016
“We besteden het komend jaar het
hele jaar door aandacht aan ons jubileum”, vertelt voorzitter Geert Janssen.
“Met grote en kleine activiteiten.
En we willen het dorp erbij betrekken.”
Maar nog voor de door de muziekvereniging zelf georganiseerde festiviteiten
aan de beurt zijn, wordt het jubileum al
feestelijk geopend. “We werden verrast
met de opening van ons jubileumjaar”,
vervolgt Janssen. “Op 7 januari krijgen
we namelijk de orde van verdienste
van de carnavalsvereniging. Dat was
niet gepland, maar vinden we wel heel
leuk.”
De vereniging veranderde haar
naam onlangs van harmonie Sub Matris
Tutela naar muziekvereniging SMT.
Die naamsverandering was geen toeval. “We doen namelijk veel meer dan
alleen het muziekkorps en de slagwerkgroep”, vertelt Janssen. De vereniging
geeft aan bij de tijd te willen blijven en
nieuwe vormen van muziek maken te

Buiten de ‘normale’ optredens ook
andere dingen organiseren, is eigenlijk niks nieuws voor de vereniging.
Penningmeester Loes Kessels: “We proberen elk jaar wel weer iets nieuws te
bedenken. Zo hadden we afgelopen
jaar Mini Maestro en hebben we een
Oostrums Passie-concert gehad.” Op de
basisschool werd afgelopen schooljaar voor het eerst een klassenorkest
opgericht. In twaalf weken leerden de
kinderen instrumenten kennen en werd
een uitvoering voorbereid. “Dat sloeg
goed aan. Het heeft ook een impact op

de groep, ze moeten samen iets opzetten. Nu zijn we net weer begonnen
met een nieuwe groep. Die treedt in
februari op.”
Schuurmans vertelt dat eenzelfde
project voor ouderen is opgestart.
“Dat zijn veelal mensen die nooit
iets met muziek hebben gedaan of
die weer willen beginnen. Music4life
heeft inmiddels zestien deelnemers
die blokfluit en andere instrumenten
bespelen.” De groep treedt regelmatig
op. “Je hoort wel eens mensen zeggen
‘had ik het ook maar ooit geleerd, maar
dat kan wel degelijk nog steeds”, geeft
Kessels aan. “Er is wel een drempel,
maar als mensen eenmaal bezig zijn,
hebben ze er veel plezier van. En iedereen is welkom.” Op 3 november
organiseert SMT een groot evenement
in de Evenementenhal (“Ook nog
net Oostrum”). “Dat is nog wel een
beetje geheim”, vertelt Loes Kessels.
“Het wordt in ieder geval een groot
event met muziek van ons orkest en de
slagwerkgroep, maar ook met zangers,
dansers en heel veel andere culturele
zaken.”

vinden. “Verbreden is belangrijk”, zegt
secretaris Jack Schuurmans. “We willen
dat zoveel mogelijk mensen muziek
maken en zoeken daarom ook andere
vormen en activiteiten. Zo bereiken we
steeds een nieuw publiek.”

De gemeenschap
meenemen
Het muziekkorps blijft graag bij de
tijd, bijvoorbeeld in haar muziekkeuze.
“Laatst speelden we tijdens de repetitie
ineens een klassieke Königsmarch.
Daar schrokken we bijna van, dat doen
we nauwelijks meer. Maar ook dat is
nog steeds mooi. We zoeken graag
de variatie”, vertelt Janssen. Het programma bestaat de laatste jaren ook
niet alleen meer uit optredens van
het eigen muziekkorps. “We willen
muziek maken en de gemeenschap
daarin meenemen”, vertellen de
bestuursleden. Naast eigen concerten
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Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar venray@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Stichting Injaz wil bruggen slaan
Het eerste jaar zit er op voor de Venrayse Stichting Activiteitencentrum Injaz. De stichting kwam in plaats van de
SMAC, de Stichting Marokkaans Activiteitencentrum. Hoewel het bestuur wel nog Marokkaans is, wil Injaz de hele
buurt betrekken bij hun activiteiten. “We willen bruggen slaan en mensen samenbrengen”, aldus Alia Achour en
Amina Sebbar.

Alia Achour. “Maar ik dacht: leer eerst
maar eens van jullie fouten. Als je een
pand hebt gekregen voor je club, dan
kun je dat niet zomaar laten verslonzen en voor overlast zorgen.” In de
zomer van 2015 ging ze overstag
en mocht het pand weer in gebruik
genomen worden van de gemeente.
“Met de voorwaarde dat er een vrouw
in het bestuur zou komen te zitten”,
legt ze uit. “Vroeger konden vrouwen
namelijk nooit wat organiseren in het
pand, omdat de mannen daar altijd
zaten.” Samen met onder andere haar
broer, vormde Alia het bestuur van de
nieuwe stichting Injaz, Arabisch voor
‘iets laten slagen’. Alia: “We willen af
van het Marokkaanse imago van het
activiteitencentrum en de hele buurt en
eigenlijk heel Venray betrekken bij de
activiteiten.”

Empowerment

De modeshow tijdens de internationale vrouwendag bij stichting Injaz
Jarenlang werd het pand van
stichting Injaz aan de Beukenlaan in
Venray gebruikt door het Marokkaanse

activiteitencentrum, totdat dit in 2014
werd gesloten vanwege overlast in de
wijk. “Al vrij snel wilden wat mensen

uit de buurt de stichting weer nieuw
leven inblazen en ze vroegen mij om
hulp”, vertelt voorzitster van Injaz,

Oudejaarswandeling
in Merselo
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 30 december haar jaarlijkse kerst- en oudejaarswandeling.
Deze wandeling start om 13.30 uur bij camping De Linde in Merselo.

Participeren, bruggen slaan,
mensen bewegen en samenbrengen
en empowerment is wat de stichting
wil bereiken met haar activiteiten,
vertelt Amina Sebbar, die de stichting
ondersteunt bij het organiseren van de
activiteiten. “Iedere maand organiseren
we iets. Afgelopen jaar was dat onder
andere een training ‘kiezen voor werk’
voor vrouwen, een iftar, het vieren van
nationale vrouwendag, lezingen over
weerbaarheid, radicalisering en islamofobie en in december een kerstdiner.”
“Voor de jongere jeugd hebben de
mannen ook een playstationtoernooi
gehouden”, voegt Alia toe. “Tot nu toe
is het zeker gelukt om verbindingen
te leggen”, vindt Amina. “Op woens-

dagmiddag komt bijvoorbeeld altijd
een groepje Marokkaanse vrouwen
bij elkaar in het activiteitencentrum.
Daar hebben we laatst een paar statushouders bij gebracht. Nu zitten er
behalve Marokkaanse ook Somalische
en Syrische vrouwen en dat werkt heel
goed.” Alia: “Heel mooi om te zien hoe
goed dat gaat.”
Inmiddels zijn ze alweer druk
bezig met de planning voor 2018.
Amina: “We willen onder andere een
middag of avond organiseren die gaat
over exposen. Dat is een belangrijk
onderwerp voor migrantenouders.”
Ook komt er een benefietmulticultidag
in maart, waarbij de stichting zoveel
mogelijk verschillende nationaliteiten
wil uitnodigen. “We hebben meer dan
tachtig verschillende nationaliteiten
in Venray”, vertelt Alia. “De dag is
ook speciaal bedoeld voor nieuwelingen die nog niet zo goed weten hoe
ze mensen kunnen ontmoeten in de
wijk.” Ook de iftar staat volgend jaar
weer op het programma en er komt
een activiteit speciaal gericht op de
gemeenteraadsverkiezingen van maart.
Alia: “We merken dat er in de buurt
heel weinig wordt gestemd. Daar willen we verandering in brengen.”
“We willen meer, meer, meer”, lacht
Alia. “We zijn dit jaar voorzichtig begonnen, zeker omdat we 2,5 jaar gesloten
zijn geweest. We moesten peilen of er
nog wel behoefte was aan activiteiten. Maar we zijn heel erg tevreden.
Volgend jaar gaan we door met waar
we mee begonnen zijn. We willen nog
meer mensen verbinden en nog meer
mensen bij elkaar brengen.”

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

verkrij
g

baar!

De jaarlijkse kerst- oudejaarswandeling vindt plaats in een voor
vele mensen onbekend stuk natuur,
geeft de organisatie aan. Tegenover
camping De Linde op de Haag in
Merselo is een relatief klein stuifduinengebied met enkele gegraven

poelen en een bos.
Het van oorsprong aangeplante
dennenbos is zich als loofbos goed
aan het ontwikkelen. Er is volop
dood hout, zowel liggend als rechtop
staand, dat zorgt voor een gevarieerd
beeld en voor goede mogelijkheden

voor dierleven, aldus IVN GeijsterenVenray. Ook wijst zij op de aanwezige
houtwallen en een gevarieerde flora
en fauna.
Na afloop krijgen alle deelnemers
erwtensoep. Deelname aan de oudejaarswandeling is gratis.

Bakkerij Vedder
De Echte Bakker

Met liefde voor lekker & passie voor ambacht

Esso Vissers Leunen

12

opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
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Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 51

Supermarkten moeten met de feestdagen gesloten blijven
Deze poll legden we u net voor Kerstmis voor. 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.
Sommigen vinden dat zonde: niks lijkt meer heilig voor de commerciële
wereld. Waarom niet de werknemers rust gunnen en de winkel lekker een
dagje dicht houden? Zo hou je de feestdagen in ere.
Daarentegen vinden mensen de sluiting met feestdagen misschien
wel ouderwets en vooral onpraktisch. Waarom zou een ondernemer zijn

toko niet opengooien als het genoeg oplevert? Blijkbaar is er behoefte aan
vanuit de mensen in de gemeente en de supermarkten doen niks anders
dan inspelen op die behoefte.
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

Ik hou me dit jaar écht aan
goede voornemens

Terug- en
vooruitblik

eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het is weer bijna zover: rond de jaarwisseling maken vele mensen goede
voornemens voor het nieuwe jaar. En bijna net zoveel mensen roepen dat ze
goede voornemens belachelijk vinden, omdat men zich er toch niet meer aan
houdt. “De sportscholen zijn in februari gewoon weer leeg”, hoor je wel eens.
In deze HALLO staat een aantal mensen uit Venray die vertelt over haar
goede voornemens. Je aan goede voornemens houden kan lastig zijn, maar
waar zouden we zijn als we het niet eens meer willen proberen? Een keer per
jaar bedenken wat je nu écht wilt gaan bereiken, kan helemaal geen kwaad.
En al zou maar één op de honderd mensen zijn voornemen om bijvoorbeeld nu

echt te stoppen met roken waarmaken, dan is het toch weer één iemand die
zijn leven gebeterd heeft. Negatief zijn over goede voornemens zet ook geen
zoden aan de dijk.
Aan de andere kant kun je denken dat mensen zichzelf vooral voor de gek
houden. Wie in januari twee keer gaat hardlopen en daarna nooit meer, wordt
daar echt geen beter mens van. Voor sommige mensen is het ook gewoon heel
moeilijk om vol te houden. Net een vers jaar in, dan is het nog wel te doen,
maar zodra de sleur weer inzet, verval je best snel in oude patronen.
Ik hou me dit jaar écht aan goede voornemens. Wat vindt u?

INFO
DAG
13 januari 2018

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wij hebben leuke bijbanen voor op
zaterdag en vakanties.
We willen je graag ontmoeten en kijken of wij de bijbaan hebben
die je leuk vindt. Wij hebben interessante bijbanen op gebied van:
Engineering, Assemblage en Paneelbouw.

Zondag 14 januari

INDOOR
ROMMELMARKT
de Bosparel

Ni
e

Kom dan naar de infodag
op zaterdag 13 januari 2018 bij Hotraco!

uw

Studeer jij momenteel en kun jij
wel een extraatje gebruiken?
Nuijeneind 20 5761 RG Bakel
van 9.00 - 15.30 uur

Entree € 2,00

(kinderen t/m 12 jaar gratis)

Info standhouders tel. 06 24452810

www.heldensmarkten.nl

Ervaring is niet noodzakelijk, wel inzet en motivatie

Voor meer informatie zie www.hotraco.com
Waar: Stationsstraat 142 Hegelsom
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Info: hrm@hotraco.com

Financiële administratie
Belastingen
Bedrijfsadvies
0478 533 566

www.mkb-inbalans.nl

Langzaam tikken de laatste
uren van 2017 weg. Ik vind het
altijd wel een bijzonder
moment, die laatste dagen en
uren. Je wordt in de kersttijd
wel getriggerd op nostalgische
gevoelens, maar zelf vind ik
het oprecht fijn om terug, en
vooruit, te kijken.
Voor mij persoonlijk was het
best een pittig jaar. Het
overlijden van mijn broer heeft
me, nu ik er rustig op terug kijk,
emotioneel toch meer geraakt
dan ik eigenlijk toe wil geven.
Ook praktisch trok de situatie
een zware wissel op ons leven.
Er waren zeker ook veel
leuke dingen te beleven. Het is
een cliché, maar ‘life goes on’.
We kunnen niet altijd bij ons
leed stil blijven staan. Juist het
genieten van de mooie zaken
des levens maken verdriet beter
te dragen.
Vooruitkijkend naar 2018
maak ik me vooral zorgen over
de toestand in de wereld.
Ik beleef dit jaar mijn 49e
jaarwisseling en dat betekent
dat al flink wat
wereldproblemen de revue zijn
gepasseerd. Maar zoals de
situatie zich nu ontwikkelt in
Korea, in het Midden-Oosten en
in andere brandhaarden, en als
we dan ook nog eens kijken wie
het op dit moment in de wereld
voor het zeggen heeft, dan geeft
dat niet te veel vertrouwen.
Maar, onze invloed daarop is
klein, zelfs nauwelijks aanwezig.
Laten wij ons daarom richten op
de goede sfeer in onze
omgeving. Laten we in 2018 in
‘real-life’ en op sociale media
bijvoorbeeld allemaal eens
liever voor elkaar zijn.
Ik wens jullie een mooi jaar
in een mooie wereld!
Willy

verkiezingen 13
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Jan Hendriks – lijsttrekker SP Venray

‘Ik ben gewoon Jan’
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart gaat HALLO Venray in gesprek met
alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Wie zijn zij en wat willen ze bereiken met hun partij? In deze
aflevering lijsttrekker Jan Hendriks van SP uit Venray.

Raadstrio vult top-3

Samenwerking presenteert
kandidatenlijst
De leden van politieke partij Samenwerking Venray hebben op maandag 18 december hun kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vastgesteld. Martin Leenders werd begin dit jaar al gekozen
tot lijsttrekker.
De lijstcommissie had een voorstel gemaakt voor de kandidatenlijst.
Deze werd door de leden ongewijzigd
overgenomen. “De kandidatenlijst
van Samenwerking Venray is een mix
van ervaring en vernieuwing, stabiel
en kent diversiteit. Bijzonder is dat
de 16-jarig Romy Litjens (positie 7)
een hoge plaats op de kieslijst heeft
gekregen”, aldus de politieke partij.
Venraynaar Martin Leenders,

sinds 2010 fractievoorzitter, was begin
dit jaar al gekozen tot lijsttrekker.
Raadsleden Theo Mulders uit Veulen
en Bernie van Lierop uit Venray maken
de top-3 compleet, net als tijdens de
vorige verkiezingen.
Venrayse kandidaten Tineke
Lamers, Alia Achour, Harry Terhaag en
Romy Litjens bezetten plekken 4 tot en
met 7. Boy Janssen uit Wanssum staat
op plek 8. Daarna staat Carola Sterk uit

Oostrum en de top 10 wordt afgerond
met Venraynaar Robert Westheim.
Plek 11 tot en met 13 zijn
voor Venraynaren Jos Pijper, Nancy
Schuurmans en Randy Roso Ruoff.
Op plek 15 staat Lam Classens uit
Leunen. Plekken 15 en 16 zijn voor
Toon Millen en Jan van Goch uit Venray.
Wethouder Ike Busser uit Venray sluit,
net als de afgelopen verkiezingsperiode, de kandidatenlijst af.

Jan Hendriks is voor de tweede
keer lijsttrekker voor SP Venray.
“Maar dat betekent niet dat mijn
lijsttrekkerschap automatisch verlengd
is”, geeft hij aan. “Je moet natuurlijk
wel je strepen verdienen. En blijkbaar
heb ik dat gedaan. Ik heb in ieder
geval heel veel zin om ook volgende
periode weer lijsttrekker te zijn.”
Een typische leider is Hendriks niet,
bekent hij. “Ik ben gewoon Jan.
Zo gaat dat bij de SP, we werken
echt als een team. Daarin ben ik niet
belangrijker dan een ander. Ik zeg wel
eens: eigenlijk ben ik de gek die alle
rare klusjes op moet lossen binnen de
fractie.”
De 62-jarige Jan is getrouwd,
heeft vier kinderen, twee
kleinkinderen en werkt al 30 jaar in
de logistiek in Venray. Zijn politieke
interesse begon al op zijn zestiende.
“Toen werd ik lid van de Venrayse
PSP, die inmiddels niet meer bestaat.”
Namens die partij zat Hendriks zo’n
dertig jaar geleden twee jaar in de
gemeenteraad van Venray. “De PSP
ging op in GroenLinks, maar dat was
niet mijn partij.” In de jaren 90 werd
hij lid van SP Venray. “Ik ben altijd een
bevlogen persoon geweest en wilde
me inzetten voor de medemens.
Toen ik de politiek in ging snapte ik
niet hoe het kon dat er aan de ene
kant van de wereld oorlog was in
Vietnam en dat aan de andere kant
mensen doodgingen van de honger.
Dat kon ik niet rijmen en daar wilde
ik iets aan doen.”

Aankloppen
bij mensen
De SP werd Hendriks’ partij,
vanwege de alternatieve manier van
werken. “We wachten niet tot de
mensen bij ons komen, maar gaan
echt naar de mensen toe. We kloppen
op de deur. Daar haal ik mijn grootste
inspiratie vandaan.” Zijn mooiste
ervaring in de politiek zit nog vers in
zijn geheugen. “Dat was in Leunen”,
vertelt hij. “Toen daar de zaak van
de mogelijke arbeidsmigranten
in de Oude Melkfabriek speelde,
gingen we aankloppen bij mensen.
Daar werden we heel hartelijk
ontvangen. En dat is precies waar ik
zo enthousiast van word. Typisch SP:
we blijven niet op het pluche zitten.”
Zijn grootste teleurstelling? “Het Sint
Annapark. Ooit lag er een mooi

ambitiedocument waarin stond dat
er sociale woningbouw zou komen
en dat het park behouden zou
blijven. We hebben ons als SP ook
actief ingezet om sportzorgcentrum
Joutou te behouden, maar die 4.500
handtekeningen werden zo de
prullenbak ingegooid.”

Klaar voor een plek
in de coalitie
De komende jaren gaat de SP zich
inzetten om Venray socialer te maken.
Hendriks: “We willen bijvoorbeeld
meer sociale huurwoningen en
de mogelijkheden onderzoeken
voor semipermanente woningen.”
Armoedebestrijding staat ook hoog
op het lijstje van de SP. “Het is van
de zotten dat één op de negen
kinderen in armoede leeft, ook
in Venray. Onbegrijpelijk en daar
willen we wat aan doen.” Ook het
milieu is één van de speerpunten.
“Denk aan de intensieve veehouderij.
Daar ligt nu een visie voor, maar
die gaat niet ver genoeg in het
beschermen van de omwonenden.
We moeten ervoor zorgen dat de
fijnstof- en geurstofnorm wordt
aangepast, zodat mensen er geen
last meer van hebben.” Minder geld
mag er wat de SP betreft naar
grote prestigeprojecten, waar de
gemeenschap uiteindelijk niets van
terugziet. “Zoals de Floriade. Dat zou
voor veel werkgelegenheid zorgen in
Venray, maar uiteindelijk zien we dat
er alleen maar bedrijven uit Venray
vertrekken naar Venlo.”
Een verwachting voor het aantal
stemmen durft de lijsttrekker niet te
geven. “Als we maar winst boeken,
dan zijn we tevreden.” Een plekje
in de coalitie ziet de partij ook wel
zitten. “Dat zou voor het allereerst
zijn, maar we zijn er helemaal klaar
voor.” Ondanks de grote plannen
gaat de SP niet volop campagne
voeren de laatste maanden voor
de verkiezingen. “Dat doen we al
vier jaar lang”, legt Hendriks uit.
“Natuurlijk komen er affiches, maar
voor de rest doen we niet veel anders
dan dat we al altijd doen. Het liefst
deed ik zelf ook niet eens mee aan de
debatten, maar daar dachten andere
personen binnen de partij anders
over”, lacht hij. “Zelf ga ik liever bij de
mensen thuis langs, dan dat ik aan dit
hele circus meedoe.”

De inhoud van de mededelingen hieronder 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.

2018, een jaar vol vernieuwing
Nog een paar dagen en het jaar 2018 staat in de startblokken om te
beginnen. We laten een onzeker 2017 achter ons als we de turbulentie in
de wereld beschouwen. Door mee te gaan in de onzekerheid wordt het er
niet beter op. Het positieve uit het verleden is altijd de basis voor de
toekomst. Voor VENRAY Lokaal geldt dat ook op de schaal van onze mooie
gemeente Venray en al haar enthousiaste inwoners.
In het achterliggende jaar hebben
PP2 en inVENtief vanuit de oppositie
hun uiterste best gedaan transparante
politiek te voeren om Venray in al
zijn geledingen zoveel mogelijk te

dienen. Om de belangen te behartigen
van onze kiezers. Natuurlijk is het
onmogelijk het iedereen naar de zin
te maken en niet alles wat de coalitie
tot stand brengt, is afkeurenswaardig.

Je voert oppositie om ook samen
met de coalitie voor Venray het
beste te betekenen. VENRAY Lokaal
vindt wel dat raadsbesluiten met
meer dan een nipte meerderheid
genomen moeten worden. Na de
gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018 wil VENRAY Lokaal daar
verantwoordelijkheid voor nemen.
Zelfs voor een plek in de coalitie.
Op 9 januari 2018 zal dat mede
duidelijk worden wanneer wij ons ver-

kiezingsprogramma vaststellen, gebaseerd op tien speerpunten. Eveneens
presenteren we dan onze kieslijst.
Een lijst met een verrassend nieuwe
samenstelling. Een unieke mix van
jonge, vernieuwende en vertrouwde,
ervaren gezichten. Een lijst waar de
Venrayse kiezer niet om heen kan.
Wij wensen u een gelukkig en
vooral gezond 2018.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal
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januari 2017

1
Het jaar begon feestelijk voor Truus van Veghel-Van Dijck uit Venray: zij kreeg tijdens de
nieuwjaarsreceptie van SV Venray een koninklijke onderscheiding uit handen van loco
burgemeester Jan Loonen (foto 1). Venraynaar Dylan Haegens bereikte deze maand
1 miljoen abonnees voor zijn YouTube-kanaal en na een traject ondertekende de eerste
groep statushouders haar participatieverklaringen.
Na een scheepsvaartongeluk waarbij de
stuw bij Grave beschadigd raakte, moest een
aantal bedrijven uit de regio creatief te werk
gaan om zo min mogelijk schade te lijden van
de lage waterstanden in de Maas. Een aantal asielzoekers van het azc in Blitterswijck

brak haar huisarrest tijdens de jaarwisseling.
Het Roekenbosch werd opgenomen in een
pilot van provincie Limburg waarin de toekomst
van vakantieparken werd onderzocht. Glasweb
bleek ook na een aanbestedingsprocedure de
enige kandidaat om een netwerk in Venray uit

2
te rollen. Stichting Vrienden van Ysselsteyn presenteerde haar plan voor een nieuw bezoekerscentrum op de Duitse militaire begraafplaats.
Sjoerd Ewals, educatief medewerker van
de Duitse militaire begraafplaats (foto 2), geeft
aan dat dat plan inmiddels goed vorm begint te
krijgen. De gemeenteraad keurde in november
de begroting van Gemeente Venray voor 2018
goed, waarin ook 350.000 euro subsidie voor het
bezoekerscentrum gereserveerd stond. Inmiddels
heeft Stichting Vrienden van Ysselsteyn, die de
realisatie op zich neemt, een eerste subsidie

van de Euregio toegekend gekregen. “We zijn
natuurlijk nog druk bezig maar het gaat allemaal
de goede kant op”, aldus Ewals. De totale kosten
van het nieuwe bezoekerscentrum zijn begroot
op ruim 1,8 miljoen euro. De planning is dat de
bouw start in het voorjaar van 2018. Een jaar
later zou het dan klaar zijn, zodat het op 5 mei
2019 in gebruik kan genomen, wanneer 75 jaar
bevrijding van de provincie wordt herdacht en
de Duitse oorlogsgravenorganisatie Volksbund
100 jaar bestaat. (Foto lintje: Saskia Hoedemaekers.
Foto begraafplaats: Ivonne Voigt)

februari 2017

2

1
Slagwerkgroep Ons Genoegen uit Oirlo won een tweede plaats tijdens het Nederlands Kampioenschap in Oosterhout en ook het
Venrayse zangduo Bjorn & Mieke werden tweede tijdens de LVK-finale in Heerlen met hun nummer ‘1000 sterre’ (foto 2).
”Toen we het nummer op 1 december
2016 gepubliceerd hadden en de dag erna
wakker werken met 4.500 views, wisten we
dat we iets los hadden gemaakt in Limburg”,
vertelt Mieke Janssen. “Een ongekend succes
met onvergetelijke momenten. We hebben
ontelbaar veel mooie privéberichten gekregen
van verhalen van mensen die iemand verloren
hadden. We hebben deze mensen blijkbaar

steun gegeven tijdens de drie mooiste dagen
van het jaar. We zijn tweede geworden bij het
LVK, maar in de publieksronde werden we eerste. Hierdoor zijn we veel geboekt met carnaval. Overal waar we kwamen, stonden mensen
te wachten met sterrenflikkers in hun handen.
Het mooie is dat heel Limburg een ‘Venrods’
liedje van buiten kent.” Ook in de rest van de
gemeente werd flink carnaval gevierd, zoals

tijdens de optocht in Wanssum (foto 1).
In Smakt maakte de bewoners zich deze
maand zorgen over de gevolgen van het grootschalige project De Maaslijn. In het dorp komt
een extra spoor en een overgang voor auto’s
moet worden gesloten. Op donderdag 23 februari woedde er een flinke storm door het land,
maar in Venray viel de schade mee. Wel viel
er een boom om in de Henri Dunantstraat in

3
Venray. De eigenaar van de reclamezuil nabij de
A73 kapte deze maand bomen rondom de zuil.
In plaats van de met gemeente Venray afgesproken 13 bomen, werden dit er meer dan 150.
Op basisschool Sint Anna in Blitterswijck werd
een extra klas voor kinderen van het in hetzelfde
dorp gelegen asielzoekerscentrum ingericht.
Oirlonaar Wim Michels won deze maand een
koninklijke onderscheiding, voor zijn inzet voor
onder andere muziekvereniging Ons Genoegen
en de dorpsraad van Oirlo (foto 3).
(Foto lintje: Saskia Hoedemaekers)
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maart 2017

1
Schouwburg Venray opende in maart haar deuren na een grote verbouwing. Jimmy Hendriks nam het stokje over van bibliotheek
directrice Marian van Leth (foto 2). De band van Stef Classens presenteerde haar eerste cd sinds de Veulense muzikant in 2014 het
tv-programma De Beste Singer-Songwriter won.
Een schok ging door Blitterswijck toen
een 50-jarige man dood in zijn woning werd
aangetroffen. Politie deed lang onderzoek en
later dit jaar kwam het voorval bij Opsporing
Verzocht. Duidelijkheid kwam er echter nog
niet. Ien de nej erf en de straten er omheen
in Wanssum gaan volgend jaar op de schop.
De gemeente investeert 1,3 miljoen euro in

de klus in Wanssum. Het college keurde eind
maart de budgetten voor de herinrichting goed
De straten krijgen onder andere een nieuw
riool en nieuwe bestrating. Aanleiding voor
de herinrichting waren de maatregelen die
uitgevoerd moeten worden om de klimaatsverandering het hoofd te bieden. De afgelopen jaren had Ien de nej erf al vaker te

maken met wateroverlast en de gemeente
hoopt dit zo op te lossen. Tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen bleef de VVD de grootste
partij in Venray. CDA en SP werden de tweede
en derde partij. PvdA verloor fors: ze ging van
18,9 procent van de stemmen tijdens de vorige
verkiezingen naar 3,9 procent tijdens deze
verkiezingen. Inmiddels zijn de politieke

2
partijen zich voor aan het bereiden op de
gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend
jaar. Het college verleende een vergunning voor
een arbeidsmigrantencomplex in de Melkfabriek
in Leunen. De gemeenteraad moest later dit
jaar stemmen over een verklaring van geen
bedenkingen. De Blitterswijckse dorpsraadsvoorzitter trad af. De Raad van State besliste dat
de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum van
start kan. Het Ysselsteynse muziekfestival Jera
on Air won de Jan Smeets award. Ze kreeg daarmee 20.000 euro voor de stichting (foto 1).

april 2017

1
In Blitterswijck kwamen de inwoners in april zonder dorpsraad te zitten.
Het vijfkoppige bestuur besloot plaats te maken voor een nieuwe generatie.
Gemeente Venray besloot om garant te staan voor de aanleg van een glasvezelnetwerk
door burgercoöperatie Glasweb Venray. Niet voor 17,5 miljoen, wat eerder werd
voorgesteld, maar voor 8,5 miljoen euro. De pilot met wensbussen in Merselo en
Vredepeel werd deze maand voortgezet als vaste voorziening. Stichting Loobeek uit
Merselo organiseerde deze maand een lammetjesdag (foto 2).
Venraynaar Harrie Coopmans kreeg postuum
het Zilveren Bijtje van gemeente Venray, voor
het beschikbaar stellen van dertig fotoalbums
met historische opnames. Ook werd deze maand

een bronzen waarderingspenning uitgereikt aan
vrijwilligers Jeanne Rommen-Geerets en Willy
Hoezen van jeugdclub De Springplank uit Venray.
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werden Jan van

2
Stelten uit Venray, Lia Juliana uit Venray en Ad van
Zwol uit Venray benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Jan Arts uit Venray en Erik Peters
uit Leunen werden op dezelfde dag geridderd.
Ook dit jaar werd Koningsdag gevierd in Venray
(foto 1).
Rob van Leuven werd deze maand aangesteld
om met een aanjaagteam het Venrayse centrum
aantrekkelijker te maken. Het aanjaagteam voor
het centrum van Venray is nu ongeveer een
jaar bezig. Van Leuven: “We hebben een aantal
prioriteiten. Eén daarvan is het aanpakken van de

leegstand. Daar zijn we afgelopen jaar druk bezig
mee geweest. De leegstand in het kernwinkelgebied is bijvoorbeeld flink teruggelopen, op twee
grote panden en het oude Albert Heijn-pand na
is daar alles nu gevuld. Komend jaar staat de
uitwerken van de plannen om de bibliotheek naar
dit pand te verhuizen op de planning. Afgelopen
jaar hebben we ook het Schoutenstraatje getransformeerd tot cultuurstraatje. Dylan Haegens heeft
er zijn kantoor, Cultura Venray ook en er zit een
atelier en een dansstudio. Ik ben blij dat we resultaat zien van ons werk.”
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mei 2017

1
Mei was ook een feestelijke maand voor veel organisaties: Molen Nooitgedacht in
Merselo vierde haar 150e verjaardag, uit de voorjaarsnota bleek dat gemeente Venray er
financieel goed voor staat en de bewoners van het Zorghuus in Ysselsteyn kregen een
duofiets van Stichting Vrienden van ’t Zorghuus (foto 1). Deze werd mede mogelijk gemaakt
door de Peter Winnen Classic en Rundje Ysselsteyn.
HALLO maakte bekend dat Venray vanaf
oktober ook een HALLO nieuwsblad krijgt en
lokale politieke partijen PP2 en inVENtief uit
Venray besloten te gaan fuseren. Met oog op
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gaan
ze samen verder onder de naam VenrayLokaal.

De tweede gezamenlijke collecte van de stichting Goede Doelen Venray heeft ruim 69.500
euro opgeleverd. Dat was een stijging van
ruim 13 procent ten opzichte van de opbrengst
in 2016. Het Venrays Museum opende de
nieuwbouw in de Borggraaf in Venray (foto 2).

2
Tijdens de opening kreeg Tiny Schaminée een
bronzen waarderingspenning van gemeente
Venray uit handen van locoburgemeester Jan
Loonen. De werkgroep die zich bezighoudt met
de herinrichting van de dorpskern in Leunen
vroeg met een ‘klinkeractie’ steun van de
inwoners van het dorp om de financiën op orde
te krijgen. Op zondag 15 oktober gingen de
winnaars van de klinkeractie de lucht in tijdens
een ballonvaart (foto 3). “De winnaars waren
allemaal enthousiast over de ballonvaart.
De een reageerde: ‘De ballonvaart was een van

3
de hoogtepunten uit mijn leven’, een ander gaf
aan: ‘Wat een rust en stilte, zo op 450 meter
hoogte’. Kortom, iedereen heeft genoten van
deze ballonvaart”, vertelt Sjaak Rongen van
dorpsraad Leunen. “Vol enthousiasme showen
Mia en Toon de duofiets (foto 1) in een ronde
over het Lovinckplein. Ze worden aangemoedigd door bewoners, donateurs, sponsoren,
zorgprofessionals en vrijwilligers. Deze duofiets
was namelijk een langgekoesterde wens
van de bewoners in ’t Zorghuus”, aldus Linda
Custers, secretaris Vrienden van ´t Zorghuus.

juni 2017

1

2
In juni besloot gemeente Venray 150.000 euro uit te trekken voor de grote renovatie van de Sint Petrus Bandenkerk in Venray. Ter ere van het 150-jarig bestaan van Molen Nooit
Gedacht in Merselo hielden de molenaars een draaimarathon. “De marathon duurde vijf dagen en nachten”, laat Stichting Nooit Gedacht weten (foto 2).
“Op de foto zie je de afsluiting van de
150 uur. De molen werd stilgezet door burgemeester Hans Gillisen, waarna hij de vier molenaars bedankte voor hun inzet.” Cultura Venray
nam het verhuur, beheer en de exploitatie van
het gebouw van kunstencentrum Jerusalem op
zich. De verbouwing van Schouwburg Venray
viel een half miljoen euro duurder uit dan verwacht. Deken Harry Smeets kreeg een Zilveren

Ereblijk ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum. Bijna vierduizend mensen ondertekenden de petitie voor het behoud van sportzorgcentrum JouTou op het Sint Annaterrein.
Met de verkoop van het terrein aan Renschdael
Groep zou het sportzorgcentrum eigenlijk
moeten verdwijnen. Wethouder Lucien Peeters
besloot geheel onverwachts om persoonlijke redenen zijn functie als wethouder

Leven van gemeente Venray per direct neer
te leggen. Wilbert Hendriks uit Blitterswijck
kreeg een koninklijke onderscheiding voor
zijn inzet voor onder andere scoutinggroep
De Meuleberg. Jan Janssen kreeg een Bronzen
Waarderingspenning, omdat hij zich al jaren
inzet voor de sport. Ook wethouder Jan Loonen
en burgemeester Hans Gilissen zetten zich in
voor de sport: zij kwamen tijdens een wande-

ling in nachtelijke uurtjes door Venray naar
St. Oedenrode op het idee om Venray op de
kaart te zetten met een wandeltocht. Zelf trokken ze, beide fervent wandelaar, natuurlijk ook
de wandelschoen aan (foto 1). Via Smakt en
Oostrum liepen de deelnemers 50 kilometer
langs en door de overige kerkdorpen in de
gemeente om uiteindelijk weer in Venray uit
te komen.
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juli 2017

1
Sophie de Best werd aangenomen als de nieuwe raadsgriffier. Zij volgde griffier
Patrick Peters op. Totdat De Best in oktober aan de slag ging, werden de taken waar
genomen door griffiemedewerker Leo Cox.
Ook werd besloten dat in september een
vervanger wordt aangesteld voor de vertrokken CDA-wethouder Luciën Peeters (foto 2).
Tijdens het dorpsfeest in Veulen kreeg Anita van
Staveren een bronzen waarderingspenning uit
handen van burgemeester Hans Gilissen, voor
haar werk voor de samenleving. Onder andere
in Ysselsteyn werd kermis gevierd (foto 3).

De leerlingen van basisschool De Toverbal in
Venray, die deze zomer sloot, verraste Stichting
Leergeld met een cheque van 511,11 euro.
Dat geld hadden ze opgehaald met een rommelmarkt. De Geijsterse Fenne Lomme mocht
toch naar de finale van Miss Beauty of the
Netherlands. Zij werd derde in Limburg, maar
mocht onze provincie vertegenwoordigen nadat

2
de anderen uit de race stapten. Zij werd in de
landelijke finale uiteindelijk Miss Sports (foto 1).
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) kwam met een bericht dat de wereld
van vele kippenbedrijven in Nederland op de
kop zou zetten: zij waarschuwde voor eieren
met een te hoog fipronilgehalte. Inmiddels
hebben LTO Nederland en diverse pluimveehouders een rechtszaak aangespannen tegen de
NVWA. “Deze paniek, onrust, onduidelijkheid en
schade aan de totale sector hadden niet mogen
gebeuren”, aldus Eric Hubers uit Ysselsteyn,

3
voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij
van LTO Nederland/NOP. “De enorme schade
voor pluimveehouders was uitgebleven wanneer de NVWA haar taken als toezichthouder
naar behoren had vervuld”, zegt de advocaat
van de organisaties. Eric Hubers: “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.”
(foto Fenne: Roy Froma / Froma Fotografie)

augustus 2017

1
De gemeente besloot in augustus subsidie beschikbaar te stellen voor het plan ‘Van muziek naar cultuur in de klas’, waarin kinderen zo breed mogelijk kennis kunnen maken met
cultuur. In het begin van de maand stond Venray een paar dagen in het teken van de jaarlijkse
kermis (foto 2) en wielerevenement de BinckBank Tour, die deze keer Venray aandeed.
Er ontsnapte een tbs’er uit De Rooyse Wissel
in Oostrum, maar die werd ook weer aangehouden door de politie. Op de Maas bij Blitterswijck
vond een ernstig ongeluk plaats met een
jetski. In de Venrayse wijk Brukske werd voor
de tweede keer het evenement Survivalkids
georganiseerd, waarbij kinderen door het water

en modder streden om verschillende prijzen.
Venraynaar Jan Boezeroen vierde zijn zestigjarig
artiestenjubileum. Het College van B&W maakt
deze maand bekend het nieuwe parkeerregime
door te willen zetten. Dit nieuwe beleid houdt
in dat er alleen nog maar betaald parkeren
geldt achter de slagbomen, voor de rest is het

2
parkeren in en rondom het centrum gratis.
CDA-raadslid Anne Thielen werd voorgedragen als kandidaat-wethouder ter vervanging
van de twee maanden eerder opgestapte
Luciën Peeters (foto 1). Een aantal inwoners
van Leunen liet deze maand weten zich niet
gehoord te voelen door de politiek. Zij zijn
tegen de komst van grootschalige huisvesting
van arbeidsmigranten bij de oude Melkfabriek.
Inmiddels heeft de gemeenteraad in november
tegen het plan gestemd, nadat bij een eerdere
stemming de uitslag gelijk was. De grootscha-

lige huisvesting van arbeidsmigranten in de
oude Melkfabriek gaat dus niet door. Stichting
Passend Plan Melkfabriek heeft nieuwe ideeën
voor het gebied. “Een kleinschalig woonhofje,
een bedrijvencentrum, een supermarkt, een
multifunctionele bestemming voor zakelijke en
private initiatieven, een nieuw politiebureau
of techniekpraktijkonderwijs in samenwerking
met lokale onderwijsinstellingen”, noemen ze.
“Kortom: genoeg om tot iets moois te komen
waar alle partijen baat bij hebben”, aldus de
stichting. (Foto Anne Thielen: Paul Poels)
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september 2017

1

2
In september was er heel wat te vieren in de gemeente Venray. Muziekvereniging
OLV Vrouwe Gilde uit Smakt en Holthees bestond in september 100 jaar en vierde dat met
haar vereniging. Zij werd opgericht in 1917 (foto 2). Ook in gemeenschapshuis De Smelehof
in Ysselsteyn was wat te vieren: het bestond 60 jaar.
Tijdens een bijeenkomst over jongerencentrum The B in Venray kreeg Cor van Dijk een
bronzen waarderingspenning uit handen van
wethouder Martijn van der Putten. In Veulen
werden twee nieuwe straten vernoemd:
de Boggerd verwijst naar een voormalige
boomgaard en de rector Verbugtstraat verwijst

naar de rector die de kerk en het rectoraat
Veulen stichtte. De aangifte die eerder dit
jaar tegen burgemeester Hans Gilissen werd
gedaan omdat hij een aantal asielzoekers had
gesommeerd tijdens oud en nieuw binnen
te blijven, werd geseponeerd door het OM.
De hypermoderne kippenstal Kipster opende

3
haar deuren halverwege de maand september (foto 3). De Venrayse Anne Thielen werd
geïnstalleerdals opvolger van CDA-wethouder
Luciën Peeters. Met haar 26 jaar werd ze
daarmee de jongste wethouder van Limburg.
“Ik had nooit gedacht dat ik ooit op deze plek
zou zitten, maar het voelde meteen goed”,
zei ze na een maand op haar nieuwe plek.
In Oostrum werd een inspiratiebijeenkomst
georganiseerd voor alle inwoners en verenigingen uit het dorp om zoveel mogelijk
verbindingen te leggen en zo een bruisend

verenigingsleven voor de toekomst veilig te
stellen (foto 1). “Enkele ideeën zijn al gerealiseerd”, vertelt mede-initiator en voorzitter
van de dorpsraad van Oostrum, Bas Künen.
“De eerste aanmeldingen voor de samenwerkingsaward komen ook al binnen dus het
lijkt dat er zaken in kader van samenwerking
beginnen los te komen. Men is zich er in ieder
geval bewust(er) van.” Op 7 januari wordt
een volgende kickoff georganiseerd, tijdens
de nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis
D’n oesterman. (Foto Kipster: Rinus ten Brucke)

oktober 2017

1

2

3

4

Op de eerste dag van oktober deed een recordaantal deelnemers mee aan de Venrayse
Singelloop (foto 4). De dorpsraad van Leunen maakte bekend zich grote zorgen te maken
over de mogelijke vervanging van het viaduct in het dorp door een eivormige rotonde in
het project Via Venray.
“Het is niet zo dat we geen verbeterpunten
zien in de huidige situatie. Maar is dit wel een
verbetering? Het lijkt op tunnelvisie van provincie en gemeente: de sloop van het viaduct
is bijna een doel op zich geworden”, zei dorpraadsvoorzitter Jeroen van de Leur destijds.
Luitenant-kolonel René van Broekhoven kreeg

een koninklijke onderscheiding tijdens zijn
afscheidsviering van defensie op de kazerne in
Vredepeel. Ook Venraynaar Henk de Klerk werd
benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau voor zijn vrijwilligerswerk bij de KBO.
Skatepark Venray startte met Jongerenwerk
Synthese een crowdfundingsactie om de skate-

baan bij sportpark De Wetteling op te knappen.
Het project van de volmolen in Merselo deed
mee aan de Molenprijs 2017, maar wist net
niet de hoofdprijs van 50.000 euro te winnen.
Rens Janssen (8) won deze maand wel: hij mag
zich de Mini Maestro van Oostrum noemen.
De regenboogvlag werd gehesen (foto 3) en in
de Evenementenhal in Oostrum vond een groot
tatoeagefestival plaats (foto 2). De 96-jarige
Handrie Classens uit Castenray verwelkomde
deze maand zijn vijftigste achterkleinkind.
Vervoersbedrijf Arriva maakte bekend in een

aantal dorpen in gemeente Venray buurtbussen
in te willen zetten. In hotel Asteria in Venray
werd het boek Venray tussen Peel en Maas –
De dorpen, over de geschiedenis van de dorpen
van Venray, gepresenteerd. Venraynaar Harrie
Bloemen (88) schreef ook een boek, ‘Over de
Maas’ was op de dag van de presentatie al
helemaal uitverkocht. De gemeente presenteerde deze maand ook wat, namelijk haar
Visie Veehouderij. SP-raadslid Wim Schellen
werd uit de fractie gezet, vanwege een conflict
met de landelijke partijorganisatie.
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november 2017

2

1
November was een tijd voor onderscheidingen: zo ontvingen de Merselose Jeanne
Hendrix-Verberne en Eric Thielen uit Castenray een bronzen waarderingspenning van
gemeente Venray. Koninklijke onderscheidingen waren er voor Jan Koenen uit Venray en
Castenraynaar Louis Vroemen.
Na een jaar werd het nieuwe parkeerbeleid van gemeente Venray geëvalueerd.
Omdat een groot deel van bezoekers, omwonenden en ondernemers in het gebied tevreden is, wordt het doorgevoerd. Knelpunten
zijn er ook: onder andere in de Oranjebuurt.
Tijdens de begrotingsvergadering wilde de

raad onder andere dat de prikkelarme kermis
in Venray terugkomt. Een beslissing over
jongerencentrum The B werd nog even uitgesteld. Omdat er te weinig reacties kwamen op
de ideeënwedstrijd van de samenwerkende
sozen, gingen ze zelf aan de slag om zwerfafval aan te pakken. De Venrayse Linda Reintjes

3
en Evelien van der Zwaan verrasten mensen
op regenachtige dagen met hun ‘regenkunst’
(foto 3). Locoburgemeester Martijn van der
Putten at een hapje mee tijdens het ontbijt
op basisschool De Hommel in Venray (foto 1).
De vleermuizen in Castenray werden niet langer
gevolgd met speciale zendertjes: een onderzoek in opdracht van provincie Limburg naar de
kolonie in de Castenrayse kerk werd afgerond.
Opvallend resultaat: de vleermuizen verspreiden zich in de winter, in tegenstelling tot
hun soortgenoten, over een groot gebied uit.

Dorpsraad Smakt-Holthees maakte haar zorgen
over de aanpassingen op het spoor kenbaar
bij de gemeente en provincie. Gedeputeerde
Hubert Mackus beloofde hierop met hen in
gesprek te gaan. In december overhandigde
de dorpsraad hem een stapel handtekeningen. Dorpsraad Leunen werkte hard aan hun
alternatieve plan voor de aanpassingen van
de N270, ook ViaVenray genoemd (foto 2).
Zij hoopt hiermee de sloop van het viaduct over
de Leunseweg te kunnen voorkomen. Begin
januari presenteert zij haar plannen.

december 2017

2

1
De raad besliste in december eindelijk over The B Venray. Het jongerencentrum krijgt
niet de gevraagde 60.000 euro per jaar voor de komende drie jaar, maar moet het doen
met 30.000 euro in 2018. Aan het eind van dat jaar wordt geëvalueerd hoe het verder
moet. Met scholenkoepel SPOV gaat het juist weer beter: na drie jaar lang verlies geleden
te hebben, sloot het 2017 af met ruim een half miljoen euro in de plus.
Provincie Limburg ging in gesprek met
de nieuwe minister van Economische Zaken
en Klimaat Eric Wiebes. Hiermee wilde zij
ruimte krijgen voor het mogelijk plaatsen
van windmolens in gemeente Venray, terwijl
de Venrayse gemeenteraad zich eerder al

negatief uitliet over windmolens. In het
weekend van 9 en 10 december viel de
eerste echte sneeuw in Venray (foto 1).
Op maandag zorgde een sneeuwstorm voor
de nodige overlast in het verkeer. Diezelfde
maandag in de sneeuw was het voor GlasWeb

13
Venray eindelijk zo ver: in Ysselsteyn ging
de eerste schop ging in de grond voor het
aanleggen van het glasvezelnetwerk (foto 2).
Het College van B&W van gemeente Venray
besloot deze maand zelf het bestuur van
stichting Kunstencentrum Jerusalem te vormen,
om alle oud-medewerkers zo goed mogelijk
naar werk te begeleiden. De dorpsraad
van Smakt overhandigde een stapel
handtekeningen aan gedeputeerde Hubert
Mackus van provincie Limburg om aandacht
te vragen voor de gevolgen van de plannen

met de spoorwegen (foto 3). Het Theater Test
Team ging voor de eerste keer aan de slag
om een voorstelling in Schouwburg Venray te
recenseren voor HALLO Venray. Het oordeel
over het Wintercircus Fraaie Fratsen?
“Superleuk”, aldus Fenne Voesten en Janna
van Lieshout. Voor de Venrayse Joep Krijnen
en Pierre Pijpers was er een deze maand een
waarderingserepenning. Hun inzet voor de
levende kerststal in Venray, waarvan ze dit jaar
afscheid namen, was één van de redenen voor
de onderscheiding. (Foto sneeuw: Rob Beckers)
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Ruitervereniging Ons Genot

Jumping Indoor Leunen wijkt uit naar
Peelbergen Kronenberg
Ruitervereniging Ons Genot uit Leunen pakt groots uit dit jaar. Voor de negende editie van haar jaarlijkse evenement Jumping Indoor Leunen (JIL) wijkt
zij uit naar Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 januari organiseert ze hier haar jaarlijkse wedstrijd.

Het is voor het eerst dat de
vereniging uitwijkt naar het nieuwe,
grote hippisch centrum in Kronenberg.
Jumping Indoor Leunen werd de
afgelopen jaren in en om de manege
in Merselo gehouden en daarvoor in
Meterik. “Dat was top, maar vorig jaar

hadden we pech met het weer. En we
wilden nog wel een stapje groter, dus
zijn we gaan kijken of we iets bij de
Peelbergen konden doen. Wij zijn ook
heel benieuwd hoe het gaat”, vertelt
voorzitter Kim Verstappen. “De inschrijving was al voor een groot deel vol,

dus we hebben net weer meer plekken
open gezet.” Naast ruiters en stallen
die de afgelopen jaren al deelnamen
aan het evenement, heeft zich nu ook
een aantal buitenlandse ruiters aangemeld. Dat ligt volgens Verstappen aan
de sfeer van de wedstrijd, maar zeker

ook aan de locatie. “Iedereen wil daar
rijden. En omdat er twee binnenmaneges zijn, kunnen we een twee keer zo
grote wedstrijd organiseren.”
Voor de organisaties heeft de club
hulp van vele vrijwilligers. “Leden van
de club, en van sommigen zelfs fami-

lie. De JIL-commissie van een man of
acht organiseert alles. Zij zijn zelf heel
actief en ook het hele weekend daar.
Daarnaast verleent De Peelbergen
haar medewerking. Wij mogen veel
van hun materiaal en faciliteiten
gebruiken. En zij verhuren bijvoorbeeld stallen”, vertelt de voorzitter.
“Er waren wel wat zorgen”, geeft
Verstappen toe. “Hoe blijft het de
wedstrijd van Ons Genot? Hoe behoud
je je identiteit?” Volgens de voorzitter
zijn daar wel oplossingen voor gevonden. “Onze eigen kok is aanwezig en
zoals altijd mogen ruiters in de klasse
BB-springen twee rondjes doen.
En achteraf gaan we evalueren of het
gelukt is.”
De ruiterclub biedt van vrijdag
5 tot en met zondag 7 januari een
dagvullend programma met spring- en
selectiewedstrijden voor paarden en
pony’s. “We beginnen alle dagen om
08.00 uur en hopen rond 20.00 uur
klaar te zijn”, vertelt de voorzitster.
Dat zijn op vrijdag en zaterdag zo’n
zeshonderd starts per dag. Maar daar
blijft het niet bij. “Op vrijdagavond
organiseren we daarna ruitervoetbal
en op zaterdagavond een showrubriek
teamspringen, mogelijk gemaakt door
sponsoren.”
(Foto: Eva van Adel)

Oliebollentoernooitje

Jaarafsluiting Badmintonclub Venray
Door: Anouk Lenssen
Badmintonclub Venray hield op
zaterdag 23 december haar jaarlijkse
badminton-‘Bakkerij van Gassel
Oliebollentoernooitje’. Sinds dit jaar
is het toernooi vernoemd naar de
hoofdsponsor van de club.
De opzet van het toernooitje is om
alle clubleden, zowel jong als oud, met
elkaar in contact te brengen ongeacht
de niveau verschillen. Volgens de club
is het ook dit jaar weer gelukt, de hal
was goed gevuld. Een sportief gezelschap is de strijd met elkaar aangegaan. De jongste speelster was pas
zeven jaar oud. Na afloop is in de kantine nog een gezelschapsspel gespeeld
met alle leden, waarbij prijsjes zijn
gewonnen. (Foto: Maud Peeters)

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

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

www.hallo-venray.nl
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aan
Esther Linders

Schaam
je niet
Links, nee, links, nee.
Maar hé, die ziet er wel leuk
uit. Laat ik hem eens een
berichtje sturen. Ik denk dat
bijna iedereen het nu wel
kent: Tinder. En toch ligt er nog
een stigma op de datingapp.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Esther Linders
15 jaar
Blitterswijck
Dendron College in Horst

Welke reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou nog heel graag in een paar
landen willen gaan rondreizen. Vooral
Amerika en Australië, dat lijken mij
echt supermooie landen. In Australië
zou ik echt willen gaan duiken in het
Great Barrier Reef. Ook zou ik nog een
keer naar een tropische plek willen.
De Malediven ofzo.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Ik denk rond de 25 à 30 jaar. Je bent
dan al wel ontwikkeld maar zit dan nog
wel in de bloei van je leven. Je kunt op
deze leeftijd nog dingen gaan ondernemen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik wilde een vak in mijn vakkenpakket
wisselen omdat ik het een stom vak
vond, alleen dat heb ik achteraf toch
niet gedaan omdat ik voor dit vak heel
makkelijk leer en goede punten haal.
De punten die ik dan haal, kan ik goed

als compensatiepunten gebruiken.
Ik weet eigenlijk niet waarom ik hier zo
lang over ingezeten heb. Ik ben iemand
die geen beslissingen kan maken.
Heb je verborgen talenten?
Had ik die maar. Misschien moeten ze
nog ontdekt worden? Ik hoop het wel.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Eigenlijk ben ik altijd te laat. Hoe hard
ik ook probeer om op tijd te komen,
ik kom altijd te laat. Ik weet ook niet
wat het is. Ook op school ben ik vaak te
laat, maar dan probeer ik me er onderuit te praten... Ik heb me verslapen is
een veel gebruikte ‘smoes’.
Heb je een bijbaantje? Wat is het?
Waarom doe je het?
Ik werk bij de Jumbo in Wanssum
op dinsdag- en donderdagavonden.
Ik denk dat ik voor meer mensen van
mijn leeftijd spreek als ik zeg dat ik
gewoon geld wil verdienen. Het is ook
leuk werk, het is altijd erg gezellig met
werken.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik trek meestal gewoon aan wat ik leuk
vind. Maar als ik mijn stijl zou moeten
omschrijven, is het denk ik netjes en
soms een beetje stoer ofzo.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik ben op rondreis geweest in

Thailand. Daar zijn we twee dagen bij
een lokale stam geweest. Ze leefden
daar zo primitief. Dit vond ik echt heftig om te zien. ’s Morgens liep er nog
een kip rond, ’s avonds waren we die
aan het opeten. Achteraf gezien is het
denk ik wel goed dat ik daar geweest
ben bij die stam. Het was een echte
eyeopener. Verder was de rondreis in
Thailand echt geweldig, echt een hele
belevenis.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben voor heel veel dingen snel
zenuwachtig: toetsen, presentaties en
ga zo maar verder.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Heel veel programma’s die vroeger op
tv waren, zijn nu van de tv af, maar
als mijn zusje Nickelodeon aan het
kijken is, wil ik af en toe nog wel eens
stiekem mee kijken.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik denk spontaan. Ik heb heel vaak bij
mensen als ik hen zie, dat ik dan spontaan blij word. Het lijkt me ook wel
leuk als mensen dat bij mij hebben.
Festival of discotheek? Waarom
deze?

Festival. Op een festival is meestal
veel meer te doen dan alleen muziek
luisteren. Vaak zijn er ook meerdere
podiums, dus je kunt gewoon gaan
naar wat je zelf wilt.
Wat zou je later willen gaan doen?
Ik zeg al sinds ik 4 jaar ben, dat ik
tandarts wil worden en dat wil ik nu
nog steeds. Ik zit nu in havo4. Dus ik
zit nog wel een paar jaar op school.
Maar ik wil het zo graag, dus ik heb
het er wel voor over.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
In Thailand hebben we in het oerwoud tussen de bomen geklommen
en geziplined. Dit vond ik echt een
superleuke beleving. Ook hebben we
met olifanten gelopen en ze gewassen. Dit wil ik zeker nog een keer
gaan doen. Het was echt heel erg
leuk.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Tjaaaa... Eerlijk gezegd lees ik niet zo
veel boeken. Netflix is veel leuker,
haha. Als ik dan een boek moet
lezen, is dat meestal voor school.
Ik denk dat het laatste leuke boek
dat ik gelezen heb, Water&Vuur is van
Victoria Scott. Dit vond ik op zich wel
een spannend boek.

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. Mail naar redactie@hallo-venray.nl

Tinder zorgt voor ongeveer
26 miljoen matches iedere dag,
en ja, het wordt gebruikt voor
seks, maar 25 procent van de
gebruikers vindt toch een relatie.
Zelf tinder ik ook wel eens.
Het heeft wel wat, je kan
mensen ongegeneerd
beoordelen en goed bekijken.
‘Wil ik tegenover deze persoon
zitten tijdens een date?’
Eigenlijk is het helemaal niet
goed om mensen te beoordelen
op hun uiterlijk. Maar stiekem is
het wel leuk om te doen.
Zelf schaam ik me ook wel
eens als ik vertel dat ik mijn
date op Tinder heb leren kennen.
Maar waarom? Als er zoveel
matches en gebruikers zijn,
waarom doen mensen dan nog
zo moeilijk over het feit dat ze
hun vriend(in) hebben leren
kennen op Tinder? Mensen
hebben steeds minder tijd en er
komen steeds meer datingapps,
alles om het makkelijk te maken
om iemand te ontmoeten.
Dat het online is gebeurd in
plaats van in de bar, is toch geen
probleem?
Misschien was je die persoon
anders nooit tegengekomen.
De tijden veranderen, waar
telefoongesprekken vroeger nog
een wereldwonder waren, is
Tinder nu doodnormaal. Je moet
alleen oppassen dat er geen
nepprofielen tussen zitten.
Schaam je dus niet dat je online
aan het daten bent, met al die
matches zit er vast iemand
tussen met dezelfde interesses.
Anne

22

cultuur

28
12

Agenda t/m 4 januari 2018
do
28
12

vr
29
12

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

Latin social club

Kerstvoorstelling

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Mellow Social Club Venray

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

Sfeeravond

Dansavond

DOC-vergadering

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

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Dansvereniging Amusement
Locatie: partycentrum Anno ’54 Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraden Oirlo en Castenray
Locatie: café De Köster Castenray

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

28e open Veulense
Biljartkampioenschappen
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Biljartclub De Carambole Veulen
Locatie: café-zaal ‘t Veule Veulen

Countryavond
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

Optreden Plork en de Aannemers
Tijd: 21.00-01.00 uur
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

za
30
12

28e open Veulense
Biljartkampioenschappen
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Biljartclub De Carambole Veulen
Locatie: café-zaal ‘t Veule Veulen

zo
31
12

New Years Eve

ma
01
01
di
02
01

Optreden coverband Woodworks

wo
03
01

Theatervoorstelling ‘Bitzer is verliefd’ – Shaun het Schaap

Tijd: 23.59-05.00 uur
Organisatie: Social Events
Locatie: jongerencentrum The B Venray

do
04
01

Bijeenkomst Venrayse
Ondernemersprijzen
Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Venrayse Ondernemers Prijzen
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 17.30-02.00 uur
Locatie: Uitmarkt Venray

Maascourt open dubbel-toernooi
(t/m zondag 7 januari)
Tijd: 17.00-20.00 uur
Organisatie: Tennisclub Venray
Locatie: tennishal Maascourt Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Goed eten is
samen eten
AMBACHTELIJKE OLIEBOLLEN
VAN VERDEUZELDONK

per 5 stuks voor € 4,00 per stuk € 0,95

ITA PROSECCO SPUMANTE brut
75 cl per fles van € 7,49 voor € 5,24 = 30% korting

CHAMPAGNE DE MONTPERVIER brut en demi sec
75 cl per fles van € 17,99 voor € 12,59 = 30% korting

VEDETT IPA
per fles à 33 cl van € 1,79 voor € 1,29
BOVENSTAANDE ACTIE’S GELDEN VAN WOENSDAG
27 DECEMBER 2017 T/M ZONDAG 31 DECEMBER 2017.

ZONDAG
31 DECEMBER 2017
09:00 - 18:00 UUR
MAANDAG
1 JANUARI 2018
12:00 - 18:00 UUR

WE

VENRAY

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

€

2.

99

Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900
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Kerstmarkt op Coninxhof
Basisschool Coninxhof in Venray hield op donderdag 21 december een kerstmarkt voor de leerlingen, ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Er werd 1.015 euro opgehaald voor onder andere stichting KiKa.

Eerbetoon aan Paul
McCartney
De Italiaan Emanuele Angeletti (42) verzorgt op woensdag 7 februari
een theatershow die helemaal in het teken staat van popheld Paul
McCartney. De voorstelling in Schouwburg Venray maakt deel uit van een
tour door Nederlandse theaters.
De theatershow heet Macca en de
eerste helft is helemaal gewijd aan
McCartney’s concerttour Wings Over The
World waarmee hij in 1975 en 1976
de wereld doorkruiste. Na de pauze
worden de solohits van McCartney
en een aantal Beatles- klassiekers
vertoond. Angeletti koos ervoor om
de Wings-tour tijdens zijn voorstelling
uit te lichten omdat hij deze periode
beschouwt als McCartney’s meest cre-

atieve. De Italiaan was als tiener al in
de ban van the Beatles. Hij is zelf een
klassiek geschoold muzikant die piano
studeerde aan het conservatorium maar
uiteindelijk koos hij toch voor popmuziek. De Italiaan gaat voorlopig nog wel
even door met deze tribute-show, maar
daarnaast werkt hij ook aan een eigen
repertoire. Zijn eerste album komt binnenkort uit. Dat is echter niet Beatlesgerelateerd.

Buiten was er een warm kampvuur waar marshmallows gemaakt
en gegeten werden. Binnen vonden
er verschillende activiteiten plaats.
De kinderen konden hun energie kwijt
tijdens het dansen op kerstmuziek,
voetballen in de speelzaal en het
spelen van spellen. In de aula kon

men zelfgemaakte hapjes proeven en
zelfgemaakte werkjes kopen. Op het
podium vond talentenshow Coninxhof
got talent plaats. De kinderen lieten
hun talenten op diverse manieren zien.
Onder leiding van een leerkracht heeft
een aantal kinderen een film gemaakt
met behulp van een green screen.

Deze werd getoond in de bioscoop.
Daarnaast waren er ook nog verschillende knutselactiviteiten en werden de
kinderen geschminkt. De kerstmarkt
werd afgesloten met een veiling waarbij de ouders hebben geboden op de
groepswerken van de kinderen en de
leerkrachten een slotlied zongen.

Ben jij op zoek naar een verantwoordelijke baan in de techniek?
Beschik jij over een pro-actieve
en oplossingsgerichte instelling?
Dan zoeken wij naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op
systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 225 medewerkers.

Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een:

Hardware Engineer (E)
40 jaar Van Maas
akkers in Schouwburg
Gerard van Maasakkers speelt met ‘40 jaar liedjes’ op vrijdag 2 maart in
Schouwburg Venray. De Brabander speelt liedjes van de dertien platen die hij
opnam. Sinds zijn eerste hit ‘Hee gaode mee’ volgden veel diverse nummers.
Tijdens de voorstelling ‘40 jaar liedjes’ speelt Van Maasakkers met gitarist
en zanger Frank Cools en toetsenist en
zanger Mike Roelofs een avondvullend
programma. Van Maasakkers gaat terug
naar het begin, toen hij zijn eerste liedje
in het Brabants dialect schreef. De voorstelling is gevuld met liedjes uit veertig
jaar, die in een nieuw jasje gegoten zijn
en die omlijst worden met anekdotes.

Van Maasakkers is vooral
bekend van zijn chansons met
Brabantse tongval. Hij won daarmee
onder andere prijzen als de Gouden
Harp en de Annie M.G. Schmidtprijs.
Met deze voorstelling speelt Van
Maasakkers door het hele land.
Volgend jaar hoopt hij te gaan
schrijven aan een nieuw album en
theaterprogramma.

Als Hardware Engineer vertaal je de klantwens naar
concrete oplossingen. Je hebt in je functie intensief
contact met de salesafdelingen en de afdeling
operations. Je fungeert als eindverantwoordelijke
voor het ontwerp van de hardwaresystemen en
besturingskasten. Zowel samen- als zelfstandig werken
gaat je prima af.
Hiernaast heb je contact met de klant om de puntjes op
de ‘i’ te zetten. Deze informatie vertaal je binnen Eplan
naar benodigde hoofd- en stuurstroomschema’s, kast
lay-outs, aansluitschema’s en bestellijsten. Ook bewaak
je de projecten op uitvoering, kosten en planning.
Je rapporteert vanuit deze rol aan de Projectleider.

Taken en verantwoordelijk-heden zijn o.a.:

• Je verzamelt de juiste informatie uit data,
projectdocumenten en paneelspecificaties;
• In samenwerking met andere afdelingen kom jij tot
een kwalitatief hoogstaand resultaat;
• Je realiseert hardware systemen en besturingspanelen
in nauwe samenwerking met de interne PMC
(Product Markt Combinatie);
• Je bent verantwoordelijk voor de detailengineering van
onze schakelkasten;
• Je bewaakt de voortgang van de projecten en houdt
het overzicht.

(m/v)

Wij vragen:

• Opleidingsniveau HBO/MBO++, richting Elektrotechniek
of Industriële Automatisering;
• Kennis van AutoCAD/E-Plan systemen;
• Kennis van veiligheid machinenorm NEN-EN-IEC 60204;
• Kennis van laagspanningsschakel en verdeelinrichtingen
norm NEN-IEC-61439;
• Ervaring met schakelkastbouw en/of installatietechniek
is een pré;
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in
Engels en Duits;
• Je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht en
je beschikt over goede communicatieve- en sociale
vaardigheden.

Wij bieden:

• Een uitdagende job binnen de sterk groeiende Hotraco
Group;
• Diverse doorgroeimogelijkheden;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil je graag meer weten? Dat kan!

Luuk Hanssen beantwoordt je vragen graag: 077-3275000 /
l.hanssen@hotraco.com

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling.
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.
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Tummers

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021
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STOFZUIGER

Op 31 december zijn wij tot 17.00 geopend!

BIG BALL ALLERGY

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

FWD91496

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

• MEENEEMPRIJS
• A++, erg zuinig
• 10 KG • 65 dB
• SteamCare zorgt voor drogen zonder kreuken
Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

• MEENEEMPRIJS
• Actieradius: 10,75 m
• HEPA-ﬁlter voor een schonere uitblaaslucht
• De stofzuiger zet zichzelf rechtop na het omvallen
Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

• MEENEEMPRIJS
• A+++, zeer zuinig
• 9 KG • 1400 t/pm
• Startuitstel • Resttijdindicatie

WASMACHINE

NORMAAL 549,-

31%

ONDERHAN

UITVERKOO

NDEJAARS
ANDIOZE EI
51% GR
39%

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

