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Van der Broeck nieuwe
voorzitter Odapark
Fred Welschen stopt als voorzitter van stichting Odapark uit Venray. Na 25 jaar draagt hij het voorzitterschap over aan oud-gedeputeerde Patrick van der Broeck uit
Castenray. Het Odapark in Venray is, als centrum voor moderne beeldende kunst, bekend om haar tentoonstellingen en het beeldenpark.
Lees verder op pagina 03

De Rooyse Wissel: maatregelen en beeldvorming

‘Genuanceerder denken over tbs-klinieken’
Naar aanleiding van twee gewelddadige aanrandingsincidenten in de afgelopen twee jaar, nam tbs-kliniek
De Rooyse Wissel in Oostrum onlangs verschillende maatregelen. Incidenten als deze hebben invloed op
medewerkers, patiënten en op het beeld dat ontstaat over de kliniek. “We willen open zijn, maar ook het
‘spannende’ van de tbs-kliniek afhalen.”
‘Omdat de kliniek de afgelopen
jaren twee keer te maken kreeg met
incidenten waarbij een medewerker
op een gewelddadige manier door
een patiënt werd aangerand, besloot
ze onlangs extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Eén van de concrete
maatregelen houdt in dat medewerkers hun ‘piepers’ voortaan met
een speciale knoop aan hun kleding
bevestigen. Dit moet voorkomen
dat het apparaatje, waarmee alarm

kan worden geslagen in geval van
gevaar, niet meer zo maar weggegrist
kan worden. Michiel Verhees, adjunctdirectuer Behandeling en Zorg van De
Rooyse Wissel: “Het piepersysteem
zelf werkt prima: het is hetzelfde systeem dat landelijk wordt gebruikt. De
medewerkers moeten er echter wel
altijd bij kunnen. Deze maatregel is
daarin erg doeltreffend, maar tegelijkertijd simpel.” Hij voegt toe: “Je hoeft
er echt geen padvinder voor te zijn.”

Het nemen van deze maatregel
wordt in overlegbijeenkomsten met
de tbs-klinieken in Nederland besproken. “Zoiets bespreken we daar wel.
Zo kunnen we nog wat leren van
elkaar.” Een andere maatregel betekent dat medewerkers op bepaalde
plekken van het terrein alleen nog
tijdens kantooruren één-op-één-contact mogen hebben met de patiënten.
Buiten kantooruren zijn er doorgaans
minder medewerkers aanwezig in de

kliniek. Floor Keijsers, woordvoerder
van De Rooyse Wissel: “Het contact
met de patiënten gaat hier echter wel
24 uur per dag door. Dat stopt niet
om 17.00 uur. De twee incidenten,
waarvan er één buiten kantooruren
plaatsvond, zijn aanleiding om deze
maatregel, al dan niet tijdelijk, door
te voeren.” Verhees voegt toe: “We
willen hiermee vooral bereiken dat de
medewerkers nog beter na gaan denken over met wie ze op welk moment
waar naar toe gaan en waarom.”
Door het nemen van deze maatregelen, wil De Rooyse Wissel het risico
op incidenten nog verder verkleinen.
Verhees: “Toch kun je zo’n incidenten

nooit voor 100 procent voorkomen.
Er zitten hier nu eenmaal mensen
met een forse problematiek en daar
hoort natuurlijk een bepaalde mate
van beveiliging bij. Maar we zijn een
tbs-kliniek en geen gevangenis. We
moeten de patiënten ook ruimte en
vrijheden geven, anders gaan we ons
doel voorbij om deze mensen terug
te laten keren in de maatschappij.”
Volgens Verhees en Keijsers is dit het
dilemma van tbs-klinieken. Keijsers:
“De patiënten hebben de vrijheden
nodig om te oefenen, maar mensen
zijn geen robots en je kunt niet altijd
alles voorspellen.”
Lees verder op pagina 02
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‘Genuanceerder denken over tbs-klinieken’
Hoewel de twee incidenten volgens Verhees en Keijsers uitzonderingen zijn, begrijpen ze dat het wel iets
doet met de beeldvorming van De
Rooyse Wissel en van tbs-klinieken in
het algemeen. Ook het grote artikel in
De Volkskrant afgelopen zomer, over
een verkrachtingszaak in Oostrum uit
2016 en over de impact die de tbskliniek op het dorp heeft, heeft daar
invloed op. “Hoe groot die invloed
precies is, dat is voor ons lastig in te
schatten”, zegt Keijsers. Verhees vult
aan: “Het gevoel van veiligheid is
natuurlijk ook heel subjectief. Er zullen
mensen zijn die zeggen dat het goed
is dat de betreffende persoon in een
tbs-kliniek komt waar hij wordt geholpen met zijn problematiek, maar er
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zijn ook negatievere geluiden, die heel
erg het ‘zie je wel’-idee uitdragen.”

Open en genuanceerd
Toch probeert De Rooyse Wissel
het beeld dat mensen van de kliniek hebben zo goed en zo kwaad
als het kan positief bij te stellen.
“Zo organiseren we bijvoorbeeld
open dagen en rondleidingen”, zegt
Keijsers. “Ook kunnen we stellen dat
we een goede band hebben met de
Regioraad, die bestaat uit dorps- en
wijkraden, scholen, verenigingen,
politie en gemeente Venray. Als zich
iets voordoet dan informeren we de
raad meteen en voor mijn gevoel
verloopt dat contact heel open en
genuanceerd.” In het geval van een
incident, weten Keijsers en Verhees, is
het echter onvermijdelijk dat dit groot
naar buiten komt. “En dat is moeilijk, omdat we natuurlijk open willen
zijn, maar ook het ‘spannende’ van
de tbs-kliniek af willen halen”, zegt

Verhees. Keijsers: “De resultaten van
tbs ten opzichte van gevangenis zijn
heel goed en De Rooyse Wissel is als
tbs-kliniek ook net zo veilig als andere

klinieken in Nederland. Iedereen moet
immers aan dezelfde eisen voldoen en
we zijn er continu mee bezig om de
risico’s zo klein mogelijk te houden.”

De Rooyse Wissel wil bereiken dat
mensen genuanceerder gaan denken
over tbs-klinieken. “Als dat ons lukt,
dan ben ik tevreden”, zegt Keijsers.

Oostrum noemt relatie ‘open en constructief’
Ook de Oostrumse dorpsraad is te spreken over het contact met de tbs-kliniek, blijkt uit een reactie van
dorpsraadvoorzitter Bas Künen. “De dorpsraad heeft een constructieve en open relatie met de tbs-kliniek.
We hebben drie à vier keer per jaar een overleg met omwonenden, gemeente, politie, tbs en diverse
omliggende verenigen.” Daarnaast wordt de dorpsraad naar eigen zeggen op de hoogte gehouden als er iets
over De Rooyse Wissel in de pers verschijnt.
“Binnen de Oostrums gemeenschap wordt De Rooyse Wissel gezien
als een instituut dat er al bijna
20 jaar is en nog lang zal blijven”,
aldus Künen. “Het is ‘onderdeel’ van
onze lokale samenleving.” Volgens

kunnen fietsen er dagelijks een paar
dozijn cliënten door het dorp van en
naar bijvoorbeeld het werkhuis. “Zo nu
en dan, bijvoorbeeld door het stuk in
de Volkskrant van augustus, wordt er
weer meer over gesproken en worden

de mensen zich weer even bewust van
het feit dat we een kliniek hebben.”
Wel zou de dorpsraad graag meer
zichtbare samenwerking zien tussen
de kliniek en de Oostrumse gemeenschap. “Dit is ook onderwerp van de

gesprekken tijdens de regioraad.
Daar waar het kan, doen we dat
dan ook”, aldus Künen. Zo werd
in 2000 bijvoorbeeld een revue
gehouden, ging de zaalvoetbalclub
regelmatig binnen de kliniek een
potje voetballen en laat de dorpsraad
nu een picknickbank maken door
het Werkhuis. “Zo proberen we ook
te laten zien dat we elkaar kunnen
helpen en elkaar zien als serieuze
partners.”

Veiligheidsscan woning burgemeester
Woningen van burgemeesters moeten voortaan gecheckt worden op veiligheid. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten.
De reden hierachter is dat burgemeesters tegenwoordig vaak worden bedreigd, zo meldt de Volkskrant. Deze regeling geldt straks ook voor burgemeester Hans Gilissen van Venray.
In de regeling waarin de rechtspositie van burgemeesters is vastgelegd, staat voortaan dat de woning
en de omgeving preventief moeten worden gecontroleerd op veiligheid. Nu gebeurt dat alleen nog
maar als een burgemeester te maken
heeft met agressie of bedreiging.
Een woordvoerder van gemeente
Venray laat weten dat burgemeester Hans Gilissen nog nooit last heeft
gehad van een bedreiging waarvoor

iemand strafrechtelijk vervolgd kan
worden. “De burgemeester is echter wel geconfronteerd met nietstrafbare bedreigingen en al dan niet
gewelddadige vormen van intimidatie. In voorkomende gevallen zijn
of worden er gepaste maatregelen
genomen. Daarover doen we verder
geen mededeling.” De veiligheidsscans worden uitgevoerd door het
Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid, zo heeft het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken besloten.
De scan wordt nu al aangeboden aan
burgemeesters en wethouders, maar
straks komt deze in het zogenoemde
‘startspakket’ van bestuurders. Tot de
scan behoren basale adviezen over
de kwaliteit van de sloten, de ramen,
de aanweizgheid van een alarminstallatie en het doorschakelen daarvan. Burgemeester Hans Gilissen laat
weten: “Natuurlijk is het zeer betreurenswaardig dat dit nodig is. Het is

wel goed dat de check plaatsvindt.
Burgemeesters krijgen in toenemende
mate vanuit het bestuursrecht taken
en instrumenten om criminaliteit te
bestrijden. Dit maakt hen extra vatbaar voor grimmige tegenacties.” Hij
voegt toe: “We moeten daarbij overigens beseffen dat niet alleen burgemeesters maar ook andere publieke
bestuurders, ambtenaren en volksvertegenwoordigers te maken hebben
met bedreigingen en intimidaties.”

Eerste ideeën

Schoner en veiliger Veltum
In de wijk Veltum in Venray vond op maandag 1 oktober een werkatelier plaats in wijkcentrum ‘t Schöpke. Daar ontstonden de eerste ideeën voor
de pilot voor een schoner en veiliger Veltum. Op donderdag 8 november vindt er een vervolgbijeenkomst plaats voor de zeven mensen die verder gaan
met deze ideeën.
Zo’n 35 Veltummers kwamen
op de bijeenkomst af. Ook Roel
van Osch, voorzitter van het
wijkplatform, en Henk Loonen en
wethouder Carla Brugman van
gemeente Venray waren aanwezig.
De bedoeling van de avond was
om samen op zoek te gaan naar

bestaande problemen op het gebied
van veiligheid, milieu en afval in de
wijk. Eerst werden de problemen in
de wijk vastgesteld.
Na gesprekken en discussies
in groepsverband, kwamen de
aanwezigen met oplossingen als
opruimacties door kinderen en

jongeren en mobiele milieupunten,
die maandelijks door de wijk
rijden. Ook werd er gepraat over
de verkeerssituatie rondom het
winkelcentrum en het tekort aan
parkeerplaatsen, waar volgens de
bewoners iets aan gedaan moet
worden. Concrete afspraken zijn

er tijdens de bijeenkomst nog niet
gemaakt. Wel is er een groep van
zeven mensen ontstaan om samen
deze ideeën verder uit te werken. Er is
met hen een afspraak gemaakt voor
een vervolgbijeenkomst. Deze vindt
plaats op donderdag 8 november om
19.30 uur bij ’t Schöpke.
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Loslopende
kangoeroe in
Vredepeel overleden
De politie Venray-Gennep kreeg op woensdag 17 oktober een
melding over een loslopende kangoeroe in Vredepeel. Het dier was erg
verzwakt. Het werd gevangen door een bevoegd persoon, maar overleed een paar uur later.

Sloop oud politiebureau Venray
Het oude politiebureau aan de Leunseweg in Venray wordt ontmanteld. Op donderdag 11 oktober
werd begonnen met de sloop. Het pand deed dienst als politiebureau sinds 1981. Het nieuwe
gebouw ligt pal naast het gebouw dat nu gesloopt wordt en is eind september in gebruik genomen
door het basisteam Venray-Gennep. De nieuwbouw is een stuk kleiner dan het oude pand dat 37 jaar
dienst heeft gedaan. De officiële opening was op 9 oktober 1981 door de Limburgse gouverneur
Sjeng Kremers. Daarvoor was de Venrayse politie gehuisvest in een pand aan de Wilhelminastraat
dat veel te klein was geworden. De plek van het oude politiebureau wordt straks ingericht als groenvoorziening.

De noodhulpdienst van de politie
kreeg op woensdagmiddag het verzoek om naar Vredepeel te gaan in
verband met een loslopende kangoeroe. Daar werd het dier door de
politie aangetroffen. De kangoeroe,
vermoedelijk verzwakt en erg moe,
is daarna door een bevoegd persoon verdoofd een meegenomen
voor onderzoek, zo liet de politie via
Facebook weten. Een paar uur later

kwam de politie met de update dat
de kangoeroe was komen te overlijden. “De kangoeroe was blijkbaar
al te ernstig verzwakt om te kunnen
overleven”, aldus de politie VenrayGennep op hun Facebookpagina.
Van wie het dier was, weet de politie
nog altijd niet. “De eigenaar van het
beestje is onbekend. Er heeft zich
niemand gemeld.”
(Foto: Politie Venray-Gennep)
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Fred Welschen draagt na 25 jaar stokje over

Van der Broeck nieuwe
voorzitter Odapark
Na 25 jaar voorzitterschap neemt
Fred Welschen afscheid. Welschen was
vanaf het begin van de stichting in de
jaren 90 intensief betrokken. “Door zijn
veelzijdige bijdragen aan Odapark
wordt hij gezien als de grondlegger van
dit kunstinitiatief”, aldus de stichting.
“Het begon met een vervallen
Theehuis en wilde plannen van de
kunstenaars Joop Wismans en Marijke
Cieraad. Fred Welschen ondersteunde
dat initiatief en zette zijn netwerk in
het bedrijfsleven en bij overheden in
om de ideeën van de kunstenaars te
realiseren. De eerste tentoonstellingen
zoals ‘Slavnost’ kregen zoveel positieve
reacties dat steeds meer mensen
vanuit het Venrayse zich betrokken
voelden bij Het Odapark.”

Uitbouwen
met muziek
Hij wordt opgevolgd door Patrick
van der Broeck. Van der Broeck
is Dijkgraaf van het Waterschap

Limburg en heeft jarenlange ervaring
als bestuurder op gemeentelijk
en provinciaal niveau. Hij kent
Het Odapark als bezoeker en als
voormalig wethouder. “Er liggen
nog diverse ambities. De kracht van
Het Odapark is het bieden van een
podium voor bekende, maar ook nog
onbekende kunstenaars. Dat willen we
uitbouwen. Het mooie van Het Odapark
is dat kunst en natuur hier elkaar raken
en versterken. Daar zie ik graag muziek
als kunstvorm aan toegevoegd. Ook de
rol bij kunst in de openbare ruimte wil
ik uitbouwen. Verder willen we extra
werk maken van het verhaal achter de
kunst.”
Van der Broeck vervolgt: “Het afgelopen jaar heb ik van dichtbij de
betrokkenheid van de mensen gezien.
Omdat Marijke Cieraad als curator
met pensioen is gegaan is er voor het
team een nieuwe situatie ontstaan.
Tegelijkertijd komen er zo weer andere
impulsen en dat is goed. De uitdaging
voor mij zit erin om nog meer men-

sen aan al het moois in Het Odapark
te binden.”

Mecenassen
Welschen bemoeide zich als voorzitter niet met de inhoud van de kunst,
maar zorgde voor het fundament van
projecten op basis van zijn bedrijfsmatige inzichten “Zo konden, ook dankzij
hulp van veel vrijwilligers, grote regionale manifestaties ontstaan waar velen
nu nog over praten”, aldus het Odapark.
Een van de laatste Odaprojecten uit de
periode Fred Welschen is het Kunstlab.
“Het echtpaar Welschen heeft, vaak
zonder dat anderen dat wisten, gezorgd
voor een financiële injectie bij projecten. Als echte mecenassen hielpen zij
zo om projecten op te starten en er ook
voor te zorgen dat deze goed afgerond
konden worden”, vertelt de stichting.
“Hoewel zijn rol als mecenas en aanjager voor het publiek onzichtbaar blijft,
zijn de gebouwen en het beeldenpark
blijvende herinneringen aan de inzet
van Fred Welschen.”

70%
KORTING
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vrijdag 26 oktober
Zaterdag 27 oktober
Zondag 28 oktober

10.00 - 21.00
10.00 - 17.00
12.00 - 17.00
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Boerenschans in Merselo

Oktober is de maand van de geschiedenis. Ook in Venray wordt stilgestaan bij het thema van de geschiedenismaand: Opstand. LGOG Kring Venray organiseert samen met Stichting Loobeek op zaterdag 27 oktober
een excursie naar de gereconstrueerde boerenschans in Merselo. Theo Zegers en Jos Waals van Stichting
Loobeek vertellen over het historische initiatief.

voegt toe: “Er komen ook initiatieven van natuurorganisaties te zitten.
Bijenhouders willen er een bijenhotel
neerzetten en er zijn gesprekken over
voorzieningen voor oeverzwaluwen.”
Behalve een boerenschans komt
er ook een schaapskooi en een historische volmolen in Weverslo te
staan. Waals: “Het gebied ligt aan een
fietspad en een wandelroute, dus er
komen zo’n 20 à 30.000 toeristen per
jaar. Maar het moet geen kermis worden, daar willen we zeker voor opletten. Het is misschien wel de meest
stille plek van Venray en dat mag best
zo blijven.” Wel wordt er een parkeer-

plaats aangelegd en komt er kleine
horeca bij de schaapskooi. Zegers:
“Misschien willen we bij het bijenhotel honing gaan verkopen of vilt
bij de volmolen. Maar dat moet wel
allemaal zo authentiek mogelijk.”
De komende tijd is de stichting druk bezig met het verder
vormgeven van de boerenschans
en de ruimte daaromheen. Waals:
“Wanneer het helemaal af is?
Misschien wel nooit. We zullen
altijd blijven verbeteren. Maar in
2020 willen we wel de basis helemaal af hebben. Daarna zien we
wel verder.

Boerenschans op tv

De boerenschans stamt
uit de tijd van de Tachtigjarige
Oorlog. Het is een illustratie van
de mogelijkheden die het volk in
die tijd had bij dreigend gevaar:
zich verstoppen en hopen op
het beste. Vooral in de eerste
twintig jaar van de Tachtigjarige
Oorlog kreeg Venray de volle laag.
“Plunderingen, inkwartieringen,
brandstichting, roof en moord van
beide kanten, de opstand van de
onderdanen uit de Noordelijke
Nederlanden tegen het wettige
Spaanse gezag”, aldus Stichting
Loobeek. “Zo’n boerenschans
werd gebruikt door de mensen
op het platteland om zich te verschansen”, legt Stichting Loobeekvoorzitter Jos Waals uit. “Kinderen,

vrouwen en vee moesten daar verstopt worden als de soldaten langs
trokken om naar het front te gaan. In
die tijd was het leger nog niet zo goed
georganiseerd en waren de soldaten
eigenlijk meer ingehuurde bendes. Ze
vochten voor degene die het meeste
geld bood.”
De oorspronkelijke boerenschans
in Venray lag aan de Steegse Peelweg.
“Daar is wetenschappelijk bewijs voor
gevonden”, aldus Theo Zegers van de
stichting. “Dat kun je onder andere
met grondonderzoek en luchtfoto’s
vinden.” De schans lag in het veen,
op een moeilijk bereikbare, woeste
plek. Deze werd vanaf het eind van
de Middeleeuwen tot de tijd van
Napoleon gebruikt. Napoleon voerde
de dienstplicht in, waardoor de solda-

ten gedisciplineerder werden en stopten met plunderen op het platteland.
Zegers: “Daarna raakte de boerenschans overwoekerd en werd het land
ontgonnen, totdat de schans helemaal
weg was.”
Het initiatief om de boerenschans te herbouwen ontstond zo’n
twintig jaar geleden. Zegers: “Om de
historie van Venray weer in beeld te
brengen. We willen dat mensen zien
hoe het er vroeger uit zag. Dat historisch besef is belangrijk.” Het ruwe
grondwerk van de boerenschans ligt er
inmiddels, maar de stichting moet nog
het een en ander finetunen. “Er komt
nog een beschutte hoek voor de schapen en een theatertje met boomstronken. Ook willen we een uitkijkpost
plaatsen bij de boerenschans.” Waals

Wetenschapsjournalist Jos Wassink en amateurhistoricus Koos
Swinkels tijdens de opnames van het programma (Foto: NTR)
NTR zendt in oktober een programma uit over 80 Jaar Oorlog.
Programmamaker Hans Goedkoop duikt hiermee in de bloedige geboorte
van Nederland: de Tachtigjarige Oorlog. De serie bestaat uit zeven delen in in
één van de delen komt de Weverlose Boerenschans aan bod.
De uitzending is op vrijdag 2 november om 21.05 uur op NPO2. In de aflevering Boerenverdriet wordt dieper ingegaan op de bevolking van het platteland, die het treurige slachtoffer is van wederzijds machtsvertoon. Steden
en dorpen worden geplunderd en in brand gestoken. De Boerenschans in
Merselo is een voorbeeld van hoe de bevolking zich hiertegen probeerde te
beschermen.

Onderzoek naar aantrekkelijkheid binnensteden

Venrayse binnenstad scoort mager
Bureau Louter uit Delft voerde onlangs een onderzoek uit naar de aantrekkelijkheid van Nederlandse binnensteden. De binnenstad van Venray was één van de 81 onderzochte binnensteden Wat betreft economische aantrekkelijkheid kwam de stad op plaats 60. Wat woonaantrekkelijkheid betrof, bleef Venray steken op een 79e plaats.
In het onderzoek waren de vier
‘binnenstadsfuncties’ van belang, de
bestuursfunctie, de kantoorfunctie, de
belevenisfunctie (vrije tijd en cultuur)
en de winkelfunctie. Voor het meten
van de economische aantrekkelijkheid
werd onder andere gekeken naar het
aantal arbeidsplaatsen, het aantal economische activiteiten en het relatieve
economische belang van de binnenstad
ten opzichte van de omgeving. Venray
eindigde op plaats 60 in de ranglijst en
deed het daarmee al beter dan in 2009,
toen de binnenstad nog op plaats 62
stond. De belangrijkste functie van de
binnenstad bleek de winkelfunctie te
zijn. De woonaantrekkelijkheid werd
gemeten op basis van zo’n honderd
onafhankelijke indicatoren. Zo werd
gekeken naar het voorzieningsniveau,

de bereikbaarheid en de gebouwde
omgeving. Ook naar ‘rust en ruimte’
werd gekeken. Op deze laatste indicator scoorde Venray, ondanks de lage
positionering op de algemene ranglijst, bovengemiddeld goed. Wat deze
indicator betreft, staat de binnenstad
namelijk op een achtste plaats.
In 2011-2013 werd Venray door
een andere organisatie nog verkozen tot beste binnenstad voor
plaatsen met minder dan 30.000
inwoners. De jury van het Platform
Binnenstadsmanagement roemde toen
het innovatiefonds van de gemeente
en ondernemers voor de uitstraling
van het centrum en het Toeristisch
Recreatief Platform Venray.
Bron: Bureau Louter (2018) Wonen en
werken in de Nederlandse binnensteden
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College verleent
vergunning aan Otto
Het College van B&W van Venray heeft de knoop doorgehakt: uitzendbureau Otto Work Force mag het chaletdorp op bedrijventerrein De Hulst in Oostrum gaan bouwen. Ze heeft een tijdelijke vergunning voor vijf jaar
verleend. In de mobile homes kunnen zo’n 240 arbeidsmigranten komen wonen.
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‘Veel overlast
vrachtverkeer
Overbroekseweg’
Bewoners van de Overbroekseweg in Leunen ervaren steeds meer
hinder van het zware vrachtverkeer door hun straat. De straat is volgens hen niet uitgerust voor het zware vrachtverkeer.
Voorzitter Annemarie van
Kruijssen van dorpsraad Leunen
vertelde maandag 22 oktober
in de dorpsraadvergadering dat
de vrachtauto’s vooral afkomstig
zijn van de bedrijven Van Osch
Groenteproducties en Nijsen/Granico
in Veulen.

Landbouwroute
Het vrachtverkeer rijdt
via de Overbroekseweg en de

Beemdweg naar de snelweg A73.
De Beemdweg, die deel uitmaakt
van de landbouwroute, is verbreed
en aangepast voor het zwaardere
verkeer. Dit in tegenstelling tot de
smalle Overbroekseweg. “Deze straat
is onveilig en ook slecht verlicht”,
zei Van Kruijssen.
De dorpsraad plaatst de straat op
het lijstje van verkeersknelpunten.
Tot nu toe is geen concrete vervolgactie afgesproken.

Klachten over
losse stoeptegels bij
aanleg glasvezel
Op het perceel van ruim 2 hectare,
gelegen aan de rand van het bedrijventerrein De Hulst, komen zestig
mobile homes te staan die huisvesting moeten bieden aan maximaal 240
arbeidsmigranten. Omdat de grond
eigendom is van gemeente Venray, is
met de aanvrager inmiddels een huurovereenkomst gesloten.
Volgens gemeente Venray past de
aanvraag binnen het coalitieakkoord.
Daarin staat namelijk dat in deze collegeperiode medewerking wordt

verleend aan minimaal één à twee initiatieven voor grootschalige huisvesting binnen de gemeente. De locatie
op De Hulst past binnen dat plaatje,
stelt het college. Naast gemeente
Venray, hebben ook Rijkswaterstaat
en de provincie ingestemd met het
plan. Advies van de Veiligheidsregio
is verwerkt in de voorwaarden bij de
vergunning, aldus het college. In het
ontwikkelingsplan is bovendien vastgelegd hoe het beheer van de locatie,
dat in handen is van Otto Work Force,

geregeld gaat worden.
Waar er in Oostrum in eerste
instantie nog ophef ontstond toen
de vergunningsaanvraag naar buiten
kwam, is deze weerstand inmiddels
geluwd. Tijdens de laatste dorpsraadsvergadering klonken er nauwelijks
nog kritische geluiden. “De algemene
tendens is dat Oostrum niet tegen is”,
concludeerde dorpsraadvoorzitter Bas
Künen toen al. Officieel kan er nog tot
eind november bezwaar gemaakt worden tegen de vergunning.

Begroting plein Leunen rond
Met een extra bijdrage van de gemeente is de begroting voor het opknappen van het Leunse dorpsplein
rond. Het College van B&W van gemeente Venray stemde op dinsdag 23 oktober in om de nog nodige
40.000 euro extra in te leggen.
In totaal stelt de gemeente
ruim 600.000 euro beschikbaar voor
de aanpak van het centrum van
Leunen. Hiervoor worden het plein
langs de Kapelweg, het wegdek
op de Albionstraat en de Pastoor
Strijkersstraat en de riolering van
dat gebied, aangepakt.
Het opknappen van het dorpsplein was een zelfsturingsproject
van de dorpsraad. De werkgroep
heeft uitgebreide fondsenwerving
gedaan, maar kon de benodigde

kosten toch niet zelf opbrengen.
Zij kwam uiteindelijk 15.000 euro
tekort. Omdat de gemeente graag
gebakken stenen in plaats van
betonstenen op het plein ziet en die
het kostenplaatje verder verhogen,
was in totaal nog 40.000 euro voor
het project nodig.
De gemeente roemt de inzet van
de gemeenschap ‘voor en tijdens
realisatie’ en wil daarom tegemoet
komen in de kosten. Zij stelt dat langere fondsenwerving door de werk-

groep waarschijnlijk niet tot meer
geld zal leveren.

Vervuiling afdekken
De oude vervuiling die eerder dit
jaar werd opgemerkt in de bodem van
het huidige MFC hoeft niet gesaneerd
te worden. Volgens de provincie is er
‘nihil risico op menselijk contact’ en
kan de verontreiniging worden afgedekt met een verharding. Wel wordt
afgesproken dat er niet dieper dan één
meter mag worden gegraven.

Bart Jilesen in gemeenteraad
Bart Jilesen (D66) neemt de komende zestien weken de plek in de gemeenteraad van Venray over van Emina
Joosten-Beslagic. Zij gaat met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door de eerstvolgende op de kieslijst van
D66: de 19-jarige Jilesen. Op dinsdag 30 oktober wordt hij de eerste tiener ooit in de Venrayse gemeenteraad.
Jilesen heeft veel zin in zijn werk
als raadslid. “Ik ben al 1,5 jaar commissielid. Dat betekent dat ik alle stukken al die tijd bijgehouden heb. Het
fijne is dat veel van de actuele thema’s in de gemeenteraad mij aanspreken. Zo ga ik me namens D66 Venray
inzetten voor een positief jeugdbeleid
en kunst en cultuur. Onderwerpen

zoals The B of de bibliotheek passen
hier goed bij.”
Met zijn 19 jaar wordt Jilesen
het jongste lid in de Venrayse
gemeenteraad. Bart Jilesen volgt
tijdelijk zijn partijgenoot Emina
Joosten op. Zij gaat zestien weken
met zwangerschapsverlof. Daan
Janssen (28), fractieleider van D66,

is momenteel het jongste raadslid.
Jilisen, geboren op 12 april 1999, is
op een dag na negen jaar jonger.
“Ik hoop dat ik de komende 16 weken
mijn jeugdige stempel kan drukken
op de politiek. Ik denk dat ik in die
tijd genoeg kan laten zien. Ik kan als
raadslid mijn visie laten schijnen over
de zaken die voorbij komen.”

In Leunen worden momenteel de trottoirs opengebroken voor de
aanleg van het glasvezelnetwerk van Glasweb Venray. Enkele
dorpsraadsleden ontvingen klachten van inwoners over het slecht
terugleggen van de bestrating.
In de dorpsraadsvergadering
van maandag 22 oktober werd ook
gemeld dat de uitstekende eindjes
oranje draad niet veilig zouden zijn.
Bij bewoners die geen glasvezel
nemen en waar de kabel tot aan
de erfgrens wordt gelegd, steken
de draadjes uit de grond. Enkele
kinderen zouden zich er al aan
bezeerd hebben.

Netjes afgewerkt
Projectleider Anita Emonts
van Glasweb Venray meent
dat de uitstekende kabels niet
echt onveilig zijn. “Ze steken uit
aan de rand van het trottoir. Ze
moeten nog weggewerkt worden
onder de stoeptegels. Dat gaat de
komende weken gebeuren. Voor
Kerstmis is in Leunen alles netjes
afgewerkt.”

Klachten over losliggende
trottoirtegels kunnen op de
website van gemeente Venray
via een link naar Glasweb
Venray worden doorgegeven,
reageert Anita Emonts. In de
dorpsraadsvergadering was het
maandag niet duidelijk bij wie de
klachten ingediend moeten worden.
Het netjes terugleggen van de
stoeptegels is een probleem, meldt
Emonts. “Dat komt vooral door
het droge weer. De werkers van
Spitters doen hun uiterste best om
alles goed terug te leggen. Maar op
pofzand is dat heel lastig.”
Voor de oplevering controleert
de toezichthouder van de gemeente
of alles in orde is. “Er zit een
jaar garantie op het straatwerk.
Bij meldingen gaan we kijken en
we herstellen het.”

Ideeën gezocht

Leunen zoekt naar
plek honingboom
Leunen heeft nog geen geschikte plek gevonden voor de honingboom die wordt geschonken door Rabobank Horst-Venray. Dit najaar
wordt in alle 32 dorpen uit het werkgebied van de bank een honingboom geplant.
De bedoeling was de boom,
die 20 meter hoog kan worden,
te plaatsen bij het kunstwerk
Spelement van Gussen Wie, nabij de
wijk De Korenmolen, maar stichting
Gussen Wie is niet gelukkig met
deze plek. De grote boom zou het
zicht op het kunstwerk ontnemen en
er staan bovendien al twee grotere
bomen. De stichting opperde de
boom aan de andere kant van de
straat voor de speeltuin neer te

zetten. Dat vindt de dorpsraad weer
geen goed plan, omdat zo het zicht
op de speeltuin wordt ontnomen.
Maandag 22 oktober gingen
in de dorpsraadsvergadering
enkele ideeën over tafel. Zoals
het dorpsplein, Isidorusstraat of in
het nieuwbouwplan Leunen-Zuid.
Een besluit werd niet genomen.
“We vinden er heus wel ergens
een plekje voor”, zei dorpsraadslid
Sjaak Rongen.
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Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaam
heden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Serieuze (bij)verdienste!
Voor straat- en huis-aan-huis
verkopers. Bij voorkeur 30-plus.
Info: 06 11 25 40 25.
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Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67

Vermist! Witte kaketoe.
Heeft u informatie?
06 82 00 98 66 D.Kruisweg.

Alexander gewijd tot
diaken voor Venray

Te koop: buxusvervanger Ilex Crenata
Convexa 20 - 25 cm groot. Prijs op
aanvraag. In Lottum. Tel. 077 463 80 44.

Marthoma Alexander uit India wordt op zaterdag 27 oktober gewijd tot diaken. Dat gebeurt door de hulpbisschop in de Sint-Christoffel-kathedraal in Roermond. De diaken krijgt een pastorale benoeming in Venray.

Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Nelipak Venray is op zoek naar
parttime productiemedewerkers.
Meer info? Bel 077 355 27 11 of mail
naar werving.zuidoost@nl.randstad.com
Zondag 28 okt Rommelmarkt
Wieneshof Horst 9-15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94 entree € 2,50.

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

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,49
viooltjes, heide
potchrysanten
HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

gedeeltelijk assortiment
verkrijgbaar bij
Home Park Inter Chalet

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Uit India

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Drie kandidaten voor het priesterschap worden op zaterdag
27 oktober tot diaken gewijd. Naast
de Indiase Alexander betreft het
Marco Figliola uit Italië en Caesar
Cortes Oviedo uit Honduras. Zij ontvangen de diakenwijding uit handen
van hulpbisschop Everard de Jong.
De wijding vindt plaats tijdens een
speciale eucharistieviering in de SintChristoffelkathedraal in Roermond en
begint om 10.30 uur.
Marthoma Alexander is 29 jaar
en komt uit India. Hij volgt momenteel de priesteropleiding aan het
grootseminarie Rolduc in Kerkrade.
Alexander krijgt na de wijding
een pastorale benoeming in het
Venrayse parochiecluster. Hij mag
dan als diaken onder andere doopsels, huisbezoeken en preken uitvoeren. Die extra hulp kan men in
Venray wel gebruiken, aangezien
Harrie Smeets onlangs is benoemd
tot bisschop en zijn taken als deken

in Venray neerlegt. Het kerkbestuur
van de Venrayse parochies heeft een
bus geregeld zodat parochianen bij
zijn wijding aanwezig kunnen zijn.
De kapelaan wordt volgend jaar waarschijnlijk in India tot priester gewijd.

Opvolging Smeets
nog onbekend
Wie de opvolger van Smeets
wordt, is nog niet bekend. Hij zal zijn
opvolger straks als nieuwe bisschop
zelf benoemen en maakte al deel
uit van de benoemingencommissie
die de kandidaat zal kiezen. Smeets
wordt zaterdag 8 december officieel
gewijd tot bisschop.
De datum was bij de presentatie van de nieuwe bisschop van
Roermond, vorige week, nog niet
helemaal zeker. Het bisdom laat
weten dat dat was omdat Smeets
graag gezien zou hebben dat kardinaal Wim Eijk, als aartsbisschop,

de wijding zou verrichten. Deze is
daar echter niet toe in staat vanwege een geplande operatie.
“De kardinaal heeft me op het hart
gedrukt dat hij het heel jammer
vindt dat hij er niet bij kan zijn,
maar dat het helaas niet anders
gaat,” aldus Smeets. Hij zal nu de
bisschopswijding ontvangen uit
handen van monseigneur Hans van
den Hende, bisschop van Rotterdam
en voorzitter van de Nederlandse
bisschoppenconferentie. De andere
wijdende bisschoppen zijn emeritus-bisschop Frans Wiertz en
hulpbisschop Everard de Jong van
Roermond.
Smeets maakt op dit moment
een kennismakingsronde langs
de andere Nederlandse bisschoppen. Ook moet hij in Venray, waar
hij pastoor-deken was, nog zaken
afhandelen. In de tweede helft
van november verhuist hij al naar
Roermond.

Dansworkshop als prijs

Krokodaris en Klimboom
gezondste scholen
Basisscholen De Krokodaris en De Klimboom uit Venray zijn de gezondste scholen van de gemeente.
Op dinsdag 23 oktober kreeg de school met de fitste juf of meester als prijs een dansworkshop van acteur,
danser en choreograaf Juvat Westendorp.

Gezinsuitbreiding?
Laat het goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

www.hallo-venray.nl

De buurtsportcoaches
van Venray Beweegt, JOGGambassadeur Juvat Westendorp en
JOGG Venray hebben de Venrayse
basisschoolleerlingen uitgedaagd
om antwoord te geven op de vraag
welke school het gezondst was en
de fitste leraar had. De Krokodaris

en De Klimboom wonnen de
wedstrijd. Wethouder Thielen was
aanwezig toen de workshop van
start ging.

Twee opdrachten
Basisscholen uit de gemeente
Venray hadden drie weken de tijd

om twee opdrachten uit te voeren:
zoveel mogelijk groente- en
fruitpunten scoren en een ‘wall sit
challenge’ voor de leraren: welke
leraar kon het langste tegen de
muur zitten met de benen in een
hoek van 90 graden?
(Foto: Paul Poels Fotografie)

25
10

nieuws 07

Onderzoek van Universiteit Maastricht

Vitelia helpt werknemers bij stoppen
met roken
Werknemers aansporen om te stoppen met roken. Vitelia uit Oirlo ziet graag gezond personeel en besloot
deel te nemen aan een onderzoek van Universiteit Maastricht waarbij werknemers cadeaubonnen kregen als
ze inderdaad geen sigaret meer opstaken. Werknemer Hugo Pelzer lukte het om na 20 jaar stevig roken de
nicotineverslaving te verslaan.

Bij veevoederexpert Vitelia was
het steeds onder werktijd naar buiten
lopen van een groepje rokers een
doorn in het oog van de directie.
“Daarover zijn we toen met onze
werknemers in gesprek gegaan en
daaruit bleek dat veel medewerkers

graag wilden stoppen met roken,
maar dit ook erg moeilijk vonden”,
vertelt Loes Kessels, HR-manager bij
Vitelia. Op dat moment kwam Vitelia in
contact met de Universiteit Maastricht.
De onderzoekers van de universiteit
zochten bedrijven die mee wilden

werken. Vitelia besloot zich aan te
sluiten.
Al op zijn zestiende begon Hugo
Pelzer (39) met roken. Hij was er echter
wel klaar mee en meldde zich aan toen
de kans zich voordeed bij zijn werkgever. “Ik heb het niet voor de beloning

gedaan”, zegt Hugo over de cadeaubonnen die de deelnemers kregen als
beloning voor hun gestopte periode.
“Ik heb vooral aan mijn gezondheid en
mijn gezin gedacht. Als je dan zo’n kans
krijgt met een beloning en ondersteuning, moet je die pakken.”
Samen met negen andere werknemers van Vitelia stapte Hugo het
traject in. “De eerste twee weken
mochten we nog roken, maar daarna
was het echt afgelopen. We hadden
regelmatig sessies en daar moesten
we dan ook blazen in een speciaal
apparaatje. Dan konden ze precies
zien of je wel of niet gerookt had.
Je wilt niet de eerste zijn die afvalt,
dus de groepsdruk heeft er ook wel
voor gezorgd dat ik het volgehouden
heb.” Acht van de tien deelnemers zijn
daadwerkelijk gestopt.
Een belangrijk onderdeel van het
onderzoek was dat er werd onderzocht
of het uitreiken van een financiële
beloning, de cadeaubonnen, aan
de deelnemers, kon helpen bij het
stoppen met roken. “De deelnemers
kregen daarom een beloning in de
vorm van cadeaubonnen ter waarde
van in totaal 350 euro”, vertelt Loes.
“Deze cadeaubonnen kwamen niet
vanuit ons, maar vanuit het onderzoek
van de Universiteit Maastricht.” Bij de
collega’s van Hugo zorgde de beloning
nog voor wat ludieke opmerkingen.

“Ze zeiden dat ze ook maar moesten
beginnen, dan kregen zij ook bonnen.
Dat was echter voor de grap en later
heb ik er niets meer over gehoord.”
Conclusie van het onderzoek was
dat een beloning inderdaad kan helpen bij het stoppen. Van de onderzoeksgroep die cadeaubonnen kreeg,
rookte na een jaar ruim 41 procent
nog steeds niet. In de controlegroep
lag dat percentage op 26 procent.
Als deelnemend bedrijf speelde Vitelia
een belangrijke rol in het onderzoek
van Universiteit Maastricht. “Onze taak
was om het te organiseren en faciliteren”, aldus Loes. “Via ons konden
werknemers zich aanmelden en de
bijeenkomsten vonden ook bij ons op
het bedrijf plaats.”
Vitelia geeft aan veel bezig
te zijn met de gezondheid van de
werknemers. “Dit onderzoek was
een kans voor de rokers om tot een
gezondere levensstijl te komen”,
vertelt Loes. “De gezondheid van
onze medewerkers staat bij ons
voorop, omdat we er in geloven dat
een gezonde medewerker langer
duurzaam voor onze organisatie aan
het werk kan zijn.” Het traject heeft
in ieder geval voor Hugo heel goed
gewerkt. “Ik heb sinds het begin geen
sigaret meer aangeraakt. Ik heb er ook
geen behoefte meer aan. De drang is
helemaal weg.”

‘Beter plan en meer draagvlak bouwproject
Leunen-Zuid’
Leunen krijgt aan de zuidkant van het dorp een nieuwe wijk van 41 woningen. Na de eerste informatiebijeenkomst op 5 juli waren de meningen nogal verdeeld. Een klankbordgroep uit het dorp is aan de slag gegaan met
de opmerkingen. “Er ligt nu een beter plan met meer draagvlak en betrokkenheid van de bewoners”, zei dorpsraadslid Sander Hellegers in de dorpsraadsvergadering op maandag 22 oktober.

genomen, omdat het bouwplan
verbetering behoefde. Het tekent
de betrokkenheid. Er is een mooi
resultaat bereikt.” Een belangrijk
punt was het ontbreken van
goedkope koopwoningen.
“We hebben ons er hard voor
gemaakt dat ook starters een kans
krijgen in deze nieuwbouwwijk”, zei
dorpsraadslid Hellegers.
Vanaf de Vullingsstraat komt
er een nieuwe ontsluiting naar
de Albionstraat, de hoofdweg
door het dorp. De weg wordt
aangelegd aan de noordzijde,
aan de kant van de Urbanusweg,

van het huidige speelterrein dat bij
het bouwplan behoort. Zowel op
de Vullingsstraat als Albionstraat
komt een verkeersplateau. Het
speelterrein wordt niet bebouwd
maar er komt wel een grote wadi,
een buffer voor regenwateropvang.
Alle speelvoorzieningen en
de trimtuin worden verplaatst
maar keren terug. Het nieuwe
voetbalveldje, van 35 bij 17,5 meter,
wordt daarmee wel een stuk kleiner
dan het huidige trapveld. De nieuwe
wijk krijgt een dorpskarakter door
de ruimte opzet en de inpassing van
groen, aldus het plan.

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

Rechts naast de schuttingen komt de ontsluitingsweg van de
nieuwe woonwijk Leunen-Zuid die achter het speelveld verrijst

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

De klankbordgroep stelde een
manifest op met negen speerpunten.
Het werd maandagavond
ondertekend door Janssen de Jong
Projectontwikkeling en wethouder

Martijn van der Putten van gemeente
Venray. De vertegenwoordiger
van Wonen Limburg liet verstek
gaan. De woningcorporatie, die
23 huurwoningen in Leunen-Zuid

gaat bouwen, zal op een later
moment de handtekening zetten.
Wethouder Van der Putten
prees de klankbordgroep. “Leunen
heeft het heft in eigen hand

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Easyfairs wint onder- Inther opent nieuw
Technology Assembly Center
nemersprijs België
Het moederbedrijf van de Evenementenhal Venray in Oostrum,
het Belgische Easyfairs, is in België uitgeroepen tot Onderneming van
het Jaar. Dat werd op maandag 15 oktober bekendgemaakt.
Easyfairs bestaat al sinds
1998 en nam het Nederlandse
Evenementenhal-concept in 2016
over. Er zijn vestigingen van
Evenementenhal in Venray, Hardenberg
en Gorinchem. Behalve in Nederland
en België, is Easyfairs actief in heel
Europa. Het bedrijft organiseert op het
moment 218 evenementen in zeventien landen. De prijs voor Onderneming
van het Jaar wordt in België sinds
1996 uitgereikt aan de ‘elite’ van de

Bij Inther in Oostrum stond op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober alles in het teken van de officiële opening
van het nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentrum en de viering van het twintigjarig jubileum.

Belgische bedrijfswereld. De winnaar
wordt gekozen door een onafhankelijke jury specialisten, waarbij er onder
andere wordt gelet op strategische
focus, innovatie, openheid en financiële prestaties. “Deze award is een
gigantische blijk van vertrouwen en
het resultaat van de gemeenschappelijke inspanningen van ons hele team.
Daarnaast is dit een enorme boost voor
al onze toekomstige uitdagingen”, zegt
Easyfairs-oprichter en CEO Eric Everard.

Op donderdag vond de officiële
opening van het nieuwe Technology
Assembly Center (TAC) plaats: het
eigen onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, waarin Inther vanaf nu haar
eigen conveyor systeem ‘ICE’ (Inther
Conveyor Equipment) ontwikkelt en
produceert. Bij het ontwerp van deze
conveyorsystemen heeft Inther veel
aandacht voor integratie van de besturing, sensortechniek en de bekabeling.
Alles is ontworpen vanuit de softwareen installatiekant. ICE is gebaseerd

op besturingstechnologie, waardoor
elk modulesysteem een op zichzelf
staand apparaat is dat zelfstandig
kan functioneren. Naast het ontwikkelen van de ICE conveyorsystemen,
zijn er in het TAC ook medewerkers
actief met het ontwikkelen van Robot
picking technologie en automatische
Document Handling-oplossingen in
het verpakkingsproces. Wethouder
Jan Loonen (Economische Zaken) was
aanwezigbij de start van de bouw van
het Technology Assembly Center, en

opende ook dit gebouw ruim anderhalf jaar later officieel. “De techniek
en de kennis die hier in dit bedrijf
gebezigd wordt, de hoogwaardige
kennis die hier wordt gebundeld en
de nieuwe innovaties die wereldwijd
rondgaan vanuit Venray en NoordLimburg, is iets wij ontzettend trots op
zijn”, benoemt wethouder Jan Loonen.
Op vrijdag kregen familie, vrienden en
kennissen van alle medewerkers van
Inther de kans om het bedrijf van binnen te bekijken.

Volleberg Hijs- en heftechniek zoekt een klantgerichte service
monteur met voorkeur voor elektrotechniek. De service
monteur bij Volleberg Hijs- en heftechniek is volledig
toegerust om zijn taak goed te vervullen. Ons werkgebied
omvat de regio Nijmegen, Eindhoven, Roermond.

Van gemeentebankje
naar vacaturebankje

Functieprofiel
• MBO werk-/denkniveau
• Diploma elektrotechniek of
mechatronica
• Communicatief sterk
• Representatief
• Bereid om op hoogte te werken
• Enthousiast en gemotiveerd en
dat draag je ook uit

Uitzendbureau Driessen gebruikte onlangs een opvallend gereedschap om aandacht te vragen voor
vacatures: ze zette straatmeubilair in om de gemeente te profileren als uitdagende werkgever. Op maandag
22 oktober werd een bankje op het Schouwburgplein in Venray tijdelijk omgebouwd tot pop-up uitzendbureau.

•
•
•
•

Klant- en oplossingsgericht
Zelfstandig
Verantwoordelijk en initiatiefrijk
Bereid om extra te werken in
piektijden
• In bezit van rijbewijs B
• De branchespecifieke kennis
zal via (interne) opleidingen
aangevuld worden

Bedrijfsprofiel
Volleberg Hijs- en heftechniek is een kleine organisatie met meer
dan 25 jaar een brede expertise op het gebied van hijsen en heffen.
Het keuren, leveren en repareren van hijs- en hefmiddelen zijn onze
kerntaken. Het inspecteren, controleren, beheren, onderhouden van
hijs- en hefmiddelen én het geven van gebruiksinstructie maken tevens
deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Tijdens onze dagelijkse
werkzaamheden maakt de klant gebruik van onze ruime expertise en
deskundigheid.
Aanbod
Wij bieden een prettige werkomgeving in een klein team met marktconform
salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij je eigen
ontwikkeling en wensen ingepast kunnen worden.
Solliciteren
Heb je interesse dan horen wij dat graag en zien wij jouw sollicitatie met CV
graag tegemoet. Je kunt je sollicitatie sturen naar info@vollebergbv.nl
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Ricus Kuijpers via telefoon 0478-532929.
Volleberg Hijs- en heftechniek B.V.
Energieweg 20, 5804 CE Venray
T: 0478-532929
F: 0478-532844
www.vollebergbv.nl

“Als je mensen wil laten zien dat
de gemeente uitdagende vacatures
heeft uitstaan, dan moet je dat ook op
een opvallende manier doen,” aldus
Eva Stam, locatiemanager bij Driessen

Venlo. “Het aantal contactmomenten
dat de bewoner heeft met de
gemeente is dankzij het straatmeubilair enorm hoog en dit benutten we op
deze manier.” Het uitzendbureau

bouwde een glazen kubus om het
straatmeubilair. Het zogenaamde
‘vacaturebankje’ stond één dag in
Venray en doet daarna verschillende
gemeentes in Nederland aan.
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Picknickset op De Paardekop
In natuurgebied De Paardekop in Ysselsteyn is sinds woensdag 17 oktober een picknickset te gebruiken. De
picknickplek is een initiatief van picknickservice ‘t Pioniersmegje uit Ysselsteyn en werd woensdag officieel onthuld.

Diner voor twee
De picknickset is geplaatst dankzij
de inzet van een aantal Ysselsteynse
vrijwilligers en ondernemers en is een
initiatief van Marian Bartray van picknickservice ‘t Pioniersmegje. Marian
legt uit hoe ze bij het idee van de
picknickset kwam: “Tijdens mijn vele
picknicks kwam ik erachter dat in ons
mooie bosgebied in Ysselsteyn geen
mooie picknicktafel midden in de
natuur staat. De weinigen die er wel

staan, staan aan een doorlopende weg
met veel verkeer of op een punt waar
je niet graag in de kijk wilt zitten. Ook
worden sommige plekken niet mooi
bijgehouden of zijn vernield. Onlangs
is het gebied van de Paardekop mooi
op de kaart gezet door een uitkijktoren, natuurleerpad en plaggenhut en
zeer recent een gangbaar fietspad.”
Volgens de picknickexpert gebruiken veel (vooral oudere) mensen

toch graag een tafel om te picknicken in plaats van een deken. Ze nam
daarom contact op met gemeente
Venray om een tafel te realiseren op
De Paardekop. De gemeente regelde
sponsoring van het hout, waar vrijwilligers een tafel en banken van maakten. “De sponsoren en een gedicht van
de verhalenverteller Frans van de Pas
zijn op een houten infobord gegraveerd dat bij de tafel staat.

De winnaar is bekend! Onder de inzenders van de enquête voor
het lezersonderzoek van HALLO Venray werd een diner voor twee
personen bij BRL verloot. Elianne Sweelssen uit Venray was de
gelukkige. Zij mag lekker uit eten bij restaurant BRL, Bij Roel
Linssen aan de rand van het Venrayse centrum. (Foto: Hangama Olomi)

KOOPZONDAG
28 oktober van
13.00 tot 17.00 uur

Oh, zit dat zo!

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Burenrecht: het recht
van de buurman

OPEN DAG

Door: Bram Dirkx, Van der Putt Advocaten
Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt het gezegde. Veel
omwonenden kunnen goed met elkaar door een deur, maar in mijn praktijk
zie ik toch regelmatig dat er geschillen zijn tussen buren. Het gaat dan vaak
om kleine juridische problemen rondom het huis en de erfgrens. Er ontstaat
dan veelal een welles-nietes-discussie over de vraag wie er nu gelijk heeft,
terwijl het antwoord vaak gewoon in de wet te vinden is.
In de wet is bepaald dat u geen
boom, die hoger is dan de erfafscheiding, mag planten op 2 meter
van de erfgrens, tenzij uw buurman
toestemming geeft. Voor een heg is
die afstand 50 cm. In een gemeentelijke verordening kan die afstand
nog verder worden verkleind. Staat
een boom al 20 jaar, dan is er wellicht sprake van verjaring en mag de
boom alsnog blijven staan.
Ook voor ramen en muuropeningen geldt dat ze niet mogen worden
geplaatst op 2 meter van de erfgrens,
tenzij uw buurman toestemming
geeft. Het is wel toegestaan als er
gebruik wordt gemaakt van vaststaande ramen die ondoorzichtig zijn.
Het plaatsen van een schutting
zorgt ook nogal eens voor proble-

men. Wilt u een schutting of muur
plaatsen op de erfgrens, dan moet uw
buurman medewerking verlenen aan
de bouw van een erfafscheiding (van
2 meter hoog). De kosten moeten de
buren samen dragen. U bent dan wel
samen eigenaar.
Heeft u al een schutting en hangen
takken van de buren over uw erf, dan
kunt u uw buurman aanmanen de overhangende takken (binnen een redelijke
termijn) te verwijderen. Laat die laatste
dat na, dan mag u de overhangende
taken eigenhandig verwijderen. Blijken
er aan overhangende takken van de
buurman nog sappige appels te hangen
en die vallen in uw tuin , dan zijn de
appels van u.
Ook het veroorzaken van hinder
is verboden. Het gaat dan veelal om

stank, geluid, rook en trillingen.
Het lijkt misschien of daarmee snel
sprake is van hinder, maar de geldende lijn is natuurlijk wel dat buren
van elkaar iets te dulden hebben. Er
zijn natuurlijk grenzen aan.
Wilt u weten waar de grens ligt of
heeft u een geschil met de buren, wij
helpen u graag. Neem contact op met
mr. drs. Bram Dirkx.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

MBO
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Het Verdrag van de Verenigde Naties voor gehandicapten
Veel mensen met een beperking of chronische ziekte lopen tegen
drempels aan waardoor zij niet (volledig) kunnen meedoen in de samenleving. Daarom heeft de Verenigde Naties in decem ber 2006 dit verdrag vastgelegd.
Ook Nederland heeft dit in juli
2016 (beter laat dan nooit!) geratificeerd. Daarmee heeft het kracht
van wet. Sterker nog: bestaande
regels moeten hieraan worden aangepast. Rechten voor gehandicapten en chronische zieken worden
daarin omschreven en gegarandeerd.
Iedereen moet mee kunnen doen.

Met alles. Wonen, werken, leven zoals
ieder ander. Kortom: naar een inclusieve samenleving, een inclusieve
gemeente. De gemeente maakt, zo
bepaalde de Tweede Kamer, een ‘periodiek plan. Een Inclusieplan. Samen
met inwoners, bedrijven en (belangen)organisaties, enzovoort. Over het
maken en uitvoeren van zo’n plan

gaat ze in gesprek met die inwoners.
Ook dat staat met zoveel woorden in
het Verdrag. Nederland heeft nog een
zogeheten Besluit Toegankelijkheid
toegevoegd, waarin algemene toegankelijkheid de norm is en alle afwijkingen dienen te worden onderbouwd.
In dit Inclusieplan geeft de gemeente
aan hoe zij ervoor gaat zorgen, dat
iedereen kan meedoen. Het Verdrag is
daarbij leidend. Dezelfde verplichting
tot het maken van zo’n periodiek plan
is, bij de aanvaarding van het Verdrag
door de Tweede Kamer, ook opgeno-

men in de Participatiewet, de Wmo
en de Jeugdwet. De gemeente moet
haar desbetreffende verordeningen
daarop aanpassen. Uiteraard geeft zij
zelf het goede voorbeeld van inclusie:
bij de gemeente werken allerlei verschillende mensen. En iedereen kan
gebruik maken van de dienstverlening
en voorzieningen van de gemeente.
Deze verplichting geldt voor alle
bedrijfstakken en sectoren in ons land.
Ook zij moeten actieplannen opstellen.
In het meer toegankelijk maken van
Nederland speelt de bouwsector een

grote rol. Daarom loopt die sector
voorop bij het maken van een actieplan. Aan dat plan nemen ervaringsdeskundigen deel. Het kabinet is in
overleg met de notarissen om in het
verlengde hiervan belemmerende
regels aan te passen. Anders gezegd:
bekijk het ook eens door de bril van
een gehandicapte of chronisch zieke.
Onder het motto: niets over ons
zonder ons. Kortom: (samen) aan de
slag!
Jack Gardeniers, commissielid
Leven, VENRAY Lokaal

Veiligheid in Venray
Al diverse malen schreef ik over veiligheid in Venray: over het
gewenste cameratoezicht bij de vuil- of afvalcontainers (is in realisatiefase) en over wie te bellen als er zich overlastsituaties voordoen. Over
dat laatste wil ik graag nog iets vertellen.
Ook in Venray worden we geconfronteerd met georganiseerde misdaad, ondermijning. De criminele
wereld bevindt zich in de wereld van
de normale mensen, die geen criminele gedachten hebben en geen
criminele handelwijzen voorstaan.
Gewone mensen, en dat begint bij
kinderen, worden vaak, te vaak,

belast met overlast van criminelen,
en worden erdoor zodanig gemanipuleerd, dat zij in onwenselijke, onveilige situaties komen te verkeren. De
leefomgeving van bewoners wordt
bedreigd. Kinderen zijn extra kwetsbaar. Zij worden door criminelen (vaak
in de drugshandel) met regelmaat
gebruikt voor eigen gewin. Vanwege

de manipulatie en intimidatie durven mensen vaak niet te melden bij
de politie wat hen overkomt. Het is
en blijft belangrijk dat er wel gemeld
wordt bij de politie of gemeentelijke
gezagsdragers, zodat georganiseerde
criminaliteit (diefstal op grote schaal,
drugshandel, mensenhandel, uitbuiting van arbeidskrachten en illegale
prostitutie) bestreden kunnen worden. Dat is echter een kwestie voor
iedereen: politie (handhaving, preventie, wijkaanpak), gemeentebestuurders (wijkaanpak moet op de

agenda), woningcorporatie (diversiteit in woningtoewijzing), maar ook
voor bewoners(groepen) van wijken
en dorpen (expertise van de woon
omgeving). We moeten de ogen open
houden en de handen ineen slaan.
Als je iets tegenkomt waarvan je vermoedt dat het met criminaliteit of
intimidatie te maken heeft, bel of mail
misdaad anoniem via 0800 7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl
Petra van Duijnhoven,
gemeenteraadslid CDA Venray

nietinhetriool.nl

Houd ons water schoon
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 41

Eindelijk een cultuurprijs in Venray
Bijna twee derde van de stemmers op onze poll is blij met het initiatief
voor een Venrayse cultuurprijs. Eén op de drie stemmers vindt het overbodig.
Aanleiding voor de poll van afgelopen week was de bekendmaking van de
prijs door de organisaties. In Venray heb je de ondernemersprijs, de prijs voor
Starter van het Kwartaal, de sportman van het jaar en de Pluum: maar op het
gebied van cultuur was er nog niets. “En wij vonden met meerdere partijen

dat hier verandering in moest komen”, aldus Marloes Kempkens van Cultura
Venray. Eind dit jaar wordt daarom de eerste Cultuurprijs uitgereikt.
Met een cultuurprijs blijven cultuurinitiatieven ondersteund en kan dat net
een zetje zijn om door te blijven gaan óf om ook te beginnen. Maar aan de
andere kant, wie echt graag met cultuur bezig is, zal zich niet inhouden om
omdat er geen prijs te winnen valt.

De wintertijd moet worden afgeschaft
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Door de wintertijd af te schaffen en te kiezen voor de zomertijd, is het
in de zomer lekker lang licht. Er zouden minder misdaden worden gepleegd,
minder verkeersongevallen gebeuren, het energieverbruik is lager en het is
goed voor de economie omdat de horeca ervan kan profiteren. Maar het heeft
ook nadelen. Volgens wetenschappers verstoort de zomertijd het bioritme van
mensen, wat weer slecht is voor de gezondheid. De zomertijd zorgt er in de
winter voor dat het wel tot 10.00 uur kan duren voordat het licht is. Daarbij is de
zomertijd ook niet de ‘gewone’ tijd waarmee het ooit begon.
De wintertijd moet worden afgeschaft. Wat vindt u?
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Onze weekendaanbieding:
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Passie voor kwaliteitsvlees

VER
S

Als het aan voorzitter Juncker van de Europese Commissie in Brussel ligt, is
het voortaan altijd zomertijd en wordt de klok in het najaar niet meer verzet.
Brussel wil dat de Europese lidstaten eind deze maand een keuze gaan
maken hierover, maar de Tweede Kamer in Nederland komt er maar niet
uit. Politici twijfelen, maar er moet wel een knoop worden doorgehakt.
De wintertijd gaat dit jaar al op zondag 28 oktober in; dan gaat de klok
weer een uurtje terug. Door de oliecrisis van 1973, die tot een golf van
energiebesparende maatregelen leidde, werd in 1977 in Nederland de
zomertijd heringevoerd.

Nieuwe bazen,
nieuwe wetten
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Gebraden
Quiche
Gehaktballen
Lorraine

IEDERE
4de
4 HALEN
3GRATIS!
BETALEN

BEZORGERS
GEZOCHT!
Garçon is per direct op
zoek naar bezorgers voor
verschillende routes in Venray
en omliggende dorpen.
Een baan met leuke bijverdiensten!

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl

Dertig jaar geleden begon
ik in een supermarkt aan
De Bleek. Toen ik een vast
contract kreeg, dacht ik nooit
meer te vertrekken. Hoe
anders kan het lopen. Ik ging
na acht jaar weg, de winkel
bleef maar heeft onlangs zijn
zoveelste nieuwe jas
gekregen.
Het was 1988 toen Torro
begon met scanning. Deze
innovatie vroeg om een flinke
verandering in de winkel. Alle
planken werden voorzien van
prijsrails met schapkaartjes. Ik
mocht als uitzendkracht de klus
klaren. In de jaren 90, nadat we
de winkel verbouwd hadden,
kwam er een kink in de kabel.
Hoofdorganisatie Vendex wilde
alle winkels ombouwen naar
Konmar. Het betekende het
einde van Torro en indirect ook
van Edah. Na het verdwijnen
van Edah verscheen aan de
Bleek de groen-gele bedrijfskleding van Em-Té. Afgelopen
week werd de supermarkt
opnieuw heropend, nu met de
vlaggen van Jumbo op het dak.
Het is jammer dat door
overnamedrift en expansiedrang bedrijven verdwijnen. Het
wordt vaak gebracht als een
verbetering voor de consument
want door de schaalvergroting
kan de prijs omlaag. De keerzijde zal de waarheid worden.
Concurrentie valt weg en de
kans dat de overblijvende, grote
partijen onderlinge afspraken
maken is groot. Daarbij neemt
de keuze voor de consument af
en wordt het steeds meer een
eenheidsworst gedomineerd
door het blauw van AH en het
geel van Jumbo.
Ik moet vooral denken aan
de voormalige Torro-collega’s,
waarvan er enkele al werkten
toen ik er voor het eerst binnenliep. Met welk gevoel trek je
voor de zoveelste keer een
nieuw uniform aan? Alweer
nieuwe bazen, nieuwe wetten.
Ik wens ze, vanuit mijn ‘groene’
hart, veel succes.
Willy
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verenigingen

W.S.V. De Natuurvrienden

50plus-wandeling
in Merselo
W.S.V. De Natuurvrienden uit Merselo organiseert op maandag
29 oktober weer een 50plus-wandeling. Deze groepswandeling begint
om 13.30 uur.
De wandeling betreft een route
van zo’n 10 kilometer. De start is om
13.30 uur bij Den Hoek in Merselo,
bij de sportvelden. Het clublokaal
is al een half uur eerder open, om

13.00 uur. Tijdens de wandeling is
er een wagenrust met zitplaats.
Meer informatie over de wandleing
is te verkrijgen door te bellen naar
0478 54 64 96.

Bibliotheek Venray

Workshop over
hooggevoeligheid
Lea Hendriks verzorgt op woensdag 31 oktober een interactieve
workshop over hooggevoeligheid. De workshop duurt van 19.30 tot
21.30 uur en vindt plaats in de bibliotheek van Venray.
Lea Hendriks is
hooggevoeligheidsdeskundige,
geeft trainingen aan professionals
en heeft een praktijk waarin ze
kinderen, jongeren en volwassenen
begeleidt met hun hooggevoelig
zijn. 15 tot 20 procent van de
bevolking is hooggevoelig. Een
hooggevoelig persoon is meer dan
gemiddeld gevoelig voor indrukken
en prikkels en merkt meer signalen
en details op. Al deze indrukken

worden dieper verwerkt en hebben
dus meer impact. De workshop
houdt zich bezig met vragen als:
Hoe zie je hooggevoeligheid terug?
En wat helpt om al deze indrukken
te kunnen verwerken? Wat kun jij
als ouder, leerkracht of voor jezelf
daarin betekenen? Meer informatie
over de workshop is te vinden op
www.begeleidenmetgevoel.nl
Aanmelden kan via een mail naar
lea@begeleidenmetgevoel.nl
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Nominatie VIVA400-award
voor Marit Brugman
De Venrayse YouTuber Marit Brugman is genomineerd voor een VIVA400-award in de categorie
Wereldverbeteraars. Brugman krijgt deze nominatie als oprichter van Stichting Durf Te Vragen, waarmee ze zich
inzet voor jongeren met psychische problemen.
Brugman richtte de stichting
in 2017 op samen met haar vriend
YouTuber Dylan Haegens. Het doel van
de stichting is om jongeren te helpen
bij het herkennen en erkennen van
psychische problemen zoals angst,
depressie, dwang, trauma of eetproblemen. Brugman schreef eerder al
het boek ‘Friet in de kliniek’ over haar
tijd in een anorexiakliniek en over hoe
ze wist te herstellen van de ziekte.
Brugman laat via Facebook weten

De VIVA400-awards worden
jaarlijks uitgereikt in de categorieën Creatieven, Knappe Koppen,
Krachtpatsers, Techtalenten,
Wereldverbeteraars en Zakenwonders.
De winnaar wordt uiteindelijk gekozen door publieksstemmen. Stemmen kan tot dinsdag
6 novembervia www.viva.nl/viva400
Op v rijdag 15 november worden de
VIVA400-awards voor de elfde keer
uitgereikt.

Dorpsraad Leunen op platte kar
Een werkgroep van de Leunse dorpsraad werkt aan een strategisch plan voor 2030. “We willen hiervoor op
een aantrekkelijke manier informatie ophalen in het dorp”, zei vicevoorzitter Ger Litjens maandag 22 oktober
tijdens de dorpsraadsvergadering. Litjens opperde het plan op een zaterdag met een platte kar de straten en
wijken in te trekken.
Met een tocht door Leunen wil
de dorpsraad van de inwoners vernemen welke ideeën ze hebben over de
toekomst van hun dorp. “We hopen
op deze manier ook mensen te berei-

ken die we minder vaak zien”, aldus
Litjens. “Desnoods bellen we bij bewoners aan.”
Ook wordt een dorpsenquête
gehouden, naar het voorbeeld van

Oostrum. De resultaten worden verwerkt in de toekomstvisie. Om de
jongeren van 12 tot 16 jaar erbij te
betrekken wordt gedacht aan de opzet
een jeugddorpsraad.

Match zoekt samenwerking
Match voor vrijwilligers gaat samenwerking aan met Power, veerkracht op leeftijd. In de eerste maanden van
het nieuwe jaar start Match met een nieuw project voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke groei,
sociale netwerken en zinvolle activiteiten.
In een workshopreeks verkennen
de deelnemers met elkaar keuzes
voor de toekomst. Ze bekijken hun
huidige situatie en wat ze in de
toekomst willen. De hoop van de
organisatie is dat ze elkaar daarbij
inspireren. In de workshops komen
vijf levensdomeinen aan bod:
lichaam & geest, sociale contacten,

VACATURES

de nominatie een eer te vinden.
“Wow! Wat een eer! Ik ben genomineerd voor een VIVA400-award
in de categorie Wereldverbeteraar
als oprichter en ambassadeur van
Stichting Durf te Vragen. Het voelt gek
dat ‘ik’ hiervoor genomineerd ben,
want het draait niet om mij. Het draait
om al die jongeren die rondlopen met
psychische problemen en daar iedere
dag mee moeten struggelen”, aldus
Brugman.

materiële situatie, arbeid &
activiteiten en waarden & inspiratie
aan bod.
Op dit moment worden vier
medewerkers van Match voor
vrijwilligers door Power/Gilde
Nederland getraind om de workshops
te kunnen begeleiden. Power,
veerkracht op leeftijd is een landelijk

initiatief van Gilde Nederland en
draait op dit moment al in zeventien
gemeenten. In de gemeente Venray
gaat Match voor vrijwilligers Power
uitvoeren en begeleiden.
Neem voor meer informatie
contact op met Match voor vrijwilligers
via 0478 51 69 95 of info@
matchvoorvrijwilligers.nl

Kleindierenshow met hanenkraaiwedstrijd
Kleindieren Sportfokkers Vereniging (KSV) Venray eo organiseert op zaterdag 27 oktober en zondag 28
oktober een kleindierenshow in Oostrum. Nieuw dit jaar is de hanenkraaiwedstrijd op zondag.

Servicemonteur W
Onderwijs & Zorg
Servicetechnicus
Utiliteit
Projectleider
Expeditiestraat 2,
5961 PX Horst

www.vantilburgbv.nl/werken-bij-ons

Tijdens de show zijn uiteenlopende kleine dieren, van konijn tot
duif en van hoender tot watervogel te
zien. Dit jaar is er ook een uilenshow
waarbij zeker vijftien verschillende
uilen te bekijken zijn.
Op zondagmorgen 28 oktober
om 11.30 uur zien de hanen het licht
en mogen ze zoveel kraaien als ze

willen. Vier hanen op een rijtje en hij
die de meeste keren kraait binnen
10 minuten is de winnaar, dat is de
inzet van de wedstrijd. Het publiek kan
een gokje wagen.
Voor kinderen is er een knuffelhoek, waar aaibare konijnen en kippen te knuffelen zijn. Ook wordt een
tombola georganiseerd. In de ten-

toonstellingsruimte is ook een vijver
aangelegd en een volière met gezelschapsdieren.
De kleindierenshow vindt plaats in
de showroom van Wilms Bestratingen
in Oostrum. De show duurt op
zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en
op zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Toegang is gratis.

Rouwverwerkingsgroep Synthese
Synthese heeft een rouwverwerkingsgroep opgezet voor personen die een dierbare hebben verloren en
behoefte hebben om dit verlies met anderen te delen. De groep komt bij elkaar op verschillende woensdagen in
november en december.
Door middel van gesprekken met
lotgenoten krijgen deelnemers inzicht
in hun persoonlijke verlieservaring. Ze
kunnen ervaringen uitwisselen en
elkaar steunen. De rouwverwerkingsgroep biedt ruimte om emoties en
verhalen met elkaar te delen om te te
helpen met het verwerken van het

verlies. Per groep worden zes begeleide bijeenkomsten georganiseerd.
Daarna kan de groep desgewenst als
zelfhulpgroep verder gaan. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 7,
14, 21, 28 november en 5 en
12 december van 17.00 tot 19.30 uur.
Bij elke bijeenkomst wordt er voor

avondeten gezorgd. Deelname aan de
groep is gratis.
Voor meer informatie, neem contact op met Jolanda van der Weiden
of Claire Hendriks van Synthese via
groepswerkvenray@synthese.nl of via
0478 51 73 00. Aanmelden kan via
www.synthese.nl

en zo 13
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GEPLUKT Caroline Janssen-Michels
het begin was dat wel grappig. We
moesten allebei onze soortenkennis
bijschaven, met Latijnse naam en al.
Dat werd een beetje een wedstrijdje,
omdat we natuurlijk allebei de beste
wilden zijn.”

Fanatiek korfbalster
Naast het bedrijf thuis, doet
Caroline ook bestuurswerk voor de
LTO. “Dat is een organisatie die zich
inzet voor de belangenbehartiging van
tuinders”, legt ze uit. Daarnaast is ze
ook jaren fanatiek korfbalster geweest
bij korfbalvereniging Oranje-Wit.
Inmiddels is ze alleen nog actief in de
midweek. “Ik ben daar begonnen als
jeugdspeelster en heb zo’n tien jaar
in senioren 1 gekorfbald. Tot vorig
jaar gaf ik verder nog schottechniektraining aan jeugdteams. Ook heb ik
in de technische commissie gezeten.
Daarmee ben ik nu gestopt. Ik ging
steeds meer doen in de LTO, dus dan
moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken.”

Derde op komst

In haar jeugd droomde Caroline Janssen-Michels (32) uit Veulen nog van een eigen sieradenwinkel, maar inmiddels werkt ze vol passie op boomkwekerij en varkenshouderij Michels-Classens, een familiebedrijf. Ook heeft ze altijd fanatiek gekorfbald, hoewel dat nu op een wat lager pitje staat,
en is ze de trotse moeder van twee dochters. Een derde is op komst. Deze week wordt ze geplukt.
Caroline werd geboren in Heide,
waar ze ook opgroeide met haar
ouders, broertje en zusje. Ze ging
daar naar de basisschool, waarna ze
haar weg vervolgde op de mavo op
het Raayland College in Venray. “Ik
had de droom om een sieradenwinkel
te beginnen, dus daarna ging ik

Ondernemerschap Detailhandel
studeren, op het mbo in Venlo”,
vertelt ze. “Maar nadat ik stage had
gelopen in een winkel kwam ik er al
snel achter dat ik dat niet vijf dagen in
de week wilde doen. Wat ik dan wel
wilde wist ik nog niet. Daarom ben
ik daarna nog verder gaan studeren,

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:

Commerciële Economie op het hbo in
Eindhoven.”

Interesse in de
boomkwekerij
Tijdens die opleiding kreeg
Caroline interesse in de boomkwekerij bij het bedrijf van haar ouders,
Michels-Classens. “Als ik vrij was,
moest ik altijd meehelpen, maar ik
werkte zelf veel liever in de sieradenwinkel in de buurt. Ik heb dan ook
altijd vol overtuiging geroepen dat ik
het bedrijf nooit over ging nemen”,
zegt ze. “Maar tijdens de opleiding
realiseerde ik me dat het toch wel bij
me past. Ik ben graag en veel buiten
en wilde me eerst vooral op de marketingkant richten.” Caroline stapte
naar haar ouders toe om haar plan
voor te leggen. Lachend zegt ze: “Ze
waren eerst een beetje ‘flabbergasted’
en vonden dat ik eerst mijn opleiding maar af moest maken.” Dat deed
Caroline en toen ze in 2009 klaar was,
had ze nog altijd dezelfde ambitie.
“Ik ben toen eerst een jaar uit gaan
werken bij een andere kwekerij in
Opheusden, waar ik op alle onderdelen mee mocht lopen. Daar heb ik heel
veel geleerd, maar het jaar daarna ben
ik toch thuis begonnen.”
Inmiddels werkt Caroline al zo’n
acht jaar op het familiebedrijf, waar
ze nu zelf ook in zit. “Het bevalt heel
goed. Mijn werkzaamheden zijn
inmiddels al uitgebreid. Ik stuur het
personeel aan, doe de inkopen en help
mee met de verkoop.” Ook Carolines

man Barry zit in het bedrijf. “We zijn
er ongeveer tegelijk mee begonnen.
Hij was toen bezig met een thuisstudie
en werkte bij een tentenverhuurbedrijf. Dat was het echter niet, dus is hij
zich ook gaan verdiepen in de boomkwekerij. Zo hebben we dat samen
opgepakt.” Lachend voegt ze toe: “In

Caroline heeft het verder nog
druk met haar gezinsleven. Man Barry
ontmoette ze dertien jaar geleden
in De Koets. Het stel is inmiddels vijf
jaar getrouwd en woont in een huis in
Veulen, naast het bedrijf. Samen hebben Caroline en Barry twee dochters,
Mila van 3 en Zoë van 1. De derde is
inmiddels op komst. “Ik vind het mooi
om samen leuke dingen te doen en
probeer daarbij te genieten van de
kleine dingen”, zegt Caroline. “Voor de
toekomst hoop ik dat we samen het
bedrijf kunnen laten groeien. We hebben al mooie dingen bereikt, zoals het
winnen van de Ondernemersprijs vorig
jaar. Ook zijn we veel bezig met duurzaamheid en vind ik het mooi dat we
er echt als team staan. Het doel is om
die lijn door te zetten.”

Open: DI - VR: 13.30 - 17.30 uur
ZA: 09.00 - 16.00 uur
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NU 50% KORTING
OP ALLE AANWEZIGE MEUBELEN,
DECORATIE, VERLICHTING EN VERF
De Stoffelhoeve | Stationsweg 86 | 5807 AC Oostrum
www.stoffelhoeve.nl | facebook.com/destoffelhoeve
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15 VRAGEN

aan
Wouter van Schijndel

Zomertijd of
wintertijd?
Aankomend weekend gaat
de klok weer een uurtje terug
en wordt het weer een uurtje
eerder donker. De discussie
over de zomertijd en de wintertijd is er al een paar jaar.
Maar wat moeten we nu
kiezen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Wouter van Schijndel
16 jaar
Venray
Raayland College

dan bij het reguliere voetbal. Zo is
het veld bijvoorbeeld iets kleiner
(de afmetingen van het speelveld
zijn 70-75 meter bij 50-55 meter),
en je speelt 7 tegen 7 in plaats van
11 tegen 11. Wij spelen dus met één
Je bent geselecteerd voor
doelman en zes veldspelers. Dit doen
Nederlands team CP-voetbal onder
wij meestal in een 2-3-1-opstelling.
18, wat houdt CP voetbal in?
Dus dan heb je twee verdedigers,
CP-voetbal (internationaal wordt het
drie middenvelders en een spits. Ik
Football 7-a-side genoemd) wordt
sta zelf meestal in de verdediging op
gespeeld door voetballers die als
links.
gevolg van een hersenbeschadiging
een motorisch probleem hebben.
Waar heb je je laatste interland
De beschadiging is meestal het gevolg gespeeld?
van een geboortetrauma (Cerebrale
Ik heb afgelopen zomer twee interParese). Ik heb een geboortetrauma
lands gespeeld tegen Engeland.
gehad. Hierdoor is de rechterkant
Deze wedstrijden werden gespeeld op
zwakker dan de linkerkant van mijn
de KNVB-campus in Zeist.
lichaam. Voetballers die op latere leef- Wat is de mooiste wedstrijd die je
ooit hebt gespeeld?
tijd een hersenbloeding, herseninfarct
of hersentumor hebben gehad, komen Ik heb tot nu toe drie interlands
gespeeld. Afgelopen zomer dus twee
ook in aanmerking voor CP-voetbal.
tegen Engeland en een paar jaar
Spelers die in coma hebben gelegen
geleden een wedstrijd tegen Japan.
en hier een licht motorisch probleem
Alle drie hele mooie wedstrijden.
aan hebben overgehouden, behoren
Ik heb lang nagedacht over deze vraag,
ook tot de doelgroep.
maar ik kan niet kiezen welke van
Hoe is het om in het Nederlands
de drie de mooiste was.
team CP-voetbal te voetballen?
Waar ben je het meest trots op?
Het is een enorme eer. Ik zit er al bij
Toen ik nog klein was, had ik heel
sinds 2014, dus na een tijd raak je
veel last van mijn handicap. Ik was
er aan gewend, maar als je er over
nadenkt, is het eigenlijk best bijzonder motorisch heel zwak. Ik struikelde
bijvoorbeeld vaak over mijn rechter
dat je voor je land mag spelen.
been en ik kon mijn rechterarm niet
Daar ben ik ook best trots op.
goed gebruiken. Maar door veel
Wat is je positie in het veld?
therapie, krachttraining en medische
Bij CP-Voetbal heb je andere regels

onderzoeken heb ik nu minder last van
mijn handicap. Hierdoor is mijn leven
een stuk gemakkelijker geworden.
Daar ben ik toch wel het meest
trots op.
Wie is je grote voorbeeld?
Dat is mijn vader. Hij geeft mij veel
advies en ik kijk echt tegen hem
op. Als ik met CP-voetbal ergens ver
van huis moet trainen, brengt hij
me altijd. Daar ben ik heel dankbaar
voor. Hij geeft ook altijd veel tips na
een wedstrijd over wat ik beter had
kunnen doen en hij vertelt me wat
ik goed deed. Daar leer ik echt van.
Hij is geen profvoetballer geweest,
maar kon best aardig voetballen en
ging ook altijd heel professioneel om
met het voetbal. Hij heeft mij meer
geleerd dan wie dan ook en zonder
hem zou ik nooit op het punt zijn
gekomen waar nu ben.
Wat zou je nog graag willen leren in
je leven?
Er zijn wel meerdere dingen die ik nog
wil leren. Het lijkt mij bijvoorbeeld
erg leuk om piano te kunnen spelen.
Ik wil ook nog graag leren om Spaans
te kunnen praten.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Dat ik voor Oranje speel. Als ze dat
horen, zijn sommigen best verbaasd
omdat ze het CP-voetbal niet kennen.
En dan probeer ik ze uit te leggen

wat CP-voetbal, inhoudt zodat ze
het begrijpen.
Waarvan word je enthousiast?
Ik word enthousiast van meerdere dingen. Het lezen van een goed boek, een
leuke film kijken, naar een pretpark
gaan. Maar ik word het meest enthousiast als ik aan het voetballen ben.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben twee jaar geleden met mijn
moeder naar Amerika geweest.
Dat was heel leuk en indrukwekkend.
Dat zou ik wel opnieuw willen beleven.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Geen idee. Tegen hun ouders zeggen ze dat ik wel aardig ben, en dat
ik mijn best doe op school. Dat klopt
ook, maar van andere verhalen heb ik
geen idee.
Wat is je droombaan?
Profvoetballer. Maar dat gaat hem niet
worden. Ik heb nog niet echt een baan
gevonden waarvan ik denk: ‘Ja, dat
lijkt me wel wat’. Maar daar kom ik
nog wel achter.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Dat hard werk uiteindelijk wordt
beloond.
Wat zou je nog graag met voetbal
willen bereiken?
Ik wil graag op de Paralympische
Spelen presteren en een gouden
medaille winnen.

De grootste voordelen van
de zomertijd zijn dat het niet
meer zo vroeg donker is, daardoor besparen we veel energie.
Maar het nadeel is dat het dan
in de winter pas rond half 10 in
de ochtend licht wordt.
Weet jij eigenlijk wat de
echte tijd is? De reden dat we
de wintertijd zouden kiezen, is
omdat de wintertijd de echte
tijd is. Als ik zou mogen kiezen,
zou ik de zomertijd kiezen of de
klok gewoon twee keer per jaar
blijven verzetten. De zomertijd
lijkt mij fijner, omdat het dan
niet zo vroeg donker is, maar
het nadeel is dat het dan zo laat
licht is. Stel je voor dat we voor
de zomertijd kiezen, dan is het
in de winter de eerste paar uur
op school donker. Dan is het dus
in de ochtendspits ook nog
donker, daardoor gaan er dan
waarschijnlijk meer ongelukken
gebeuren.
Daarom kunnen we er
misschien toch beter voor
kiezen om de klok gewoon
ieder jaar te blijven verzetten.
Als we de klok blijven verzetten
gaan we naar school als het
licht is en gaan we weer naar
huis als het licht is.
Het wordt TIJD dat we een
keuze maken. Zomertijd?
Wintertijd? Of de klok blijven
verzetten?
Anne
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Wandeling om wandelen
te promoten
Burgemeester Hans Gilissen en wethouder Jan Loonen trokken de wandelschoenen aan en gingen weer
samen op pad. Op zondag 21 oktober wandelden zij de ‘bedevaartroute’ van Jozef in Smakt naar Maria in
Kevelaer, en via Blitterswijck weer terug. Met de wandeling vestigen ze de aandacht op Venray als wandel
gemeente.

Vette winst voor
SVOC’01
Door: korfbalvereniging SVOC’01
De dames van het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray
stonden zondag 21 oktober op het veld tegen de nummer 3, Flamingo’s
uit Mariahout. Voor een groot thuispubliek wonnen de dames overweldigend met een score van 18-9.
SVOC’01 begon scherp aan de
wedstrijd, wat in de eerste 8 minuten al resulteerde in een 4-0 voorsprong. Nadat Flamingo’s eerst een
strafworp miste, wisten ze alsnog
een aantal kansen te verzilveren,
waardoor het na ruim een kwartier spelen 6-3 stond. De dames
van SVOC’01 deden er een schepje
bovenop. Dat resulteerde in mooi uitgespeelde kansen en een ruststand
van 13-5.
In de rust werd duidelijk
gemaakt dat ze weer scherp op het
veld moesten staan. Helaas was het
toch Flamingo’s dat het eerste ant-

Vier jaar geleden liepen Hans
Gilissen en Jan Loonen, beiden fervent
wandelaar, van Oda naar Oda, oftewel,
van St. Oedenrode naar Venray. Twee
jaar geleden was er de ruim 50 kilometer lange B en W-wandeltocht,
die alle dorpen van de gemeente
aandeed. En nu stond dan de Jozef &
Maria-wandelroute op het programma.
Rond het middaguur arriveerden
de wandelaars in Kevelaer, waar zij
een heilige mis bijwoonden die werd
opgedragen door Limburgs nieuwe
bisschop Harrie Smeets. “Zo werd het
zowaar nog een soort van bedevaartstocht, ‘voor het heil van Venray’. En
natuurlijk een mooie gelegenheid om

Venray als wandelgemeente te promoten”, zegt Jan Loonen, wethouder
Toerisme en Recreatie.
Met de wandeling wilden de ambtenaren met name aandacht geven
aan het wandelknooppuntenroutenetwerk dat door alle dorpen van de
gemeente voert en aan het Meerdaags
Wandelevenement, dat komend jaar in
het Hemelvaartweekend plaatsvindt.
“Met een diversiteit aan
landschappen en veel afwisseling
in de routes is Venray een
wandelgemeente bij uitstek”,
zegt Jan Loonen. “We hebben een
Laarzenpad en een Natuurleerpad.
En een Museumroute tot zelfs een

culinaire stadswandeling. Zo biedt de
gemeente Venray voor elke wandelaar
wat wils. Je ontdekt steeds weer
nieuwe plekjes. Venray bloeit óók als
wandelgemeente.”
Rond 16.30 uur arriveerden de
wandelaars in Blitterswijck, waar zij
met het veerpontje de Maas overstaken. Daar werden zij opgewacht door
André Tonen en Michel Thomassen
van het Meerdaags Wandelevenement
Venray. Na een korte stop begonnen
de heren aan het laatste stuk van de
indrukwekkende 60 kilometer lange
wandeltocht. Net voor het donker
waren de burgemeester en wethouder
terug in Smakt.

Overwinning Oranje Wit
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit uit Leunen speelde zondag 21 oktober tegen VVO/Klimroos uit Hapert.
Op papier moest dit winst voor Oranje Wit zijn, maar een wedstrijd moet altijd eerst gespeeld worden natuurlijk.
Met 7-5 sleepte het Leunse team de overwinning toch binnen.
De start van de wedstrijd was wat
voorzichtig maar toch viel er snel een
doelpunt bij Oranje Wit. De dames van
VVO/Klimroos lieten zien dat ze niet
waren gekomen om de punten zomaar
in Leunen te laten. Want ook zij wisten de korf te vinden en zo bleven
beide teams scoren. Oranje Wit had
wat moeite om grip te krijgen in de
verdediging en aanvallend lukte het
niet om makkelijk tot score te komen.
Na 30 minuten spelen stond er een
stand van 5-4 op het scorebord. Het
lukte de dames uit Leunen om na rust
toch een gat van twee doelpunten te
slaan. Verdedigend kreeg de thuisploeg
iets meer controle, wat ervoor zorgde
dat VVO/Klimroos nauwelijks tot scoren
kon komen in de tweede helft. Mede
door wat slordigheidsfoutjes lukte het
Oranje Wit niet om de voorsprong verder uit te breiden, maar uiteindelijk
bleef het verschil bij twee doelpunten.
De punten bleven in Leunen door een
eindstand van 7-5. Doelpunten werden
gemaakt door Aniek Drabbels (3 punten), Mandy Litjens, Maureen Drabbels,
Janne Gellings en Kim Hendrix.
Volgende week speelt Oranje Wit haar
laatste veldwedstrijd tegen ODIO uit
Millingen aan de Rijn.
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woord gaf. De dames van SVOC’01
wisten in de tweede helft nog moeizaam de korf te vinden, terwijl er
wel mooie kansen werden gecreëerd. Toch resulteerde dit in een
mooie uitslag van 18-9 voor SVOC’01.
Linda scoorde zeven keer, Rian drie
keer, Sofie en Femke twee keer en
ook Astrid, Maartje, Marloes en Kelly
scoorden een doelpunt.
Volgende week de laatste
wedstrijd van de eerste helft veld,
thuis tegen de bekende tegenstander VIOS. Deze wedstrijd begint om
13.00 uur op sportpark De Heesakker
in Oirlo.

Effectief Venray onttroont koploper ZSV
Het eerste elftal van SV Venray behaalde zondag 21 oktober een
klinkende 0-4 overwinning op koploper ZSV in de eerste klasse D. Het
elftal van trainer Frans Koenen sprong in Zeilberg uiterst effectief met
de kansen om. Door de zege klommen de rood-witten op naar de
tweede plaats achter de nieuwe koploper EHC.
ZSV had de eerste vier duels
gewonnen en hoefde daarin slechts
één tegendoelpunt te incasseren. De
Brabanders schoten tegen Venray sterk
uit de startblokken maar de uitblinkende doelman Frank Decker hield zijn
doel schoon. Na een halfuur krulde
aanvoerder Robert Willemse uit een
vrije trap vanaf twintig meter prachtig de 0-1 binnen. De thuisploeg bleef
aandringen maar Venray hield stand
tot aan het rustsignaal.
Na de hervatting kende ZSV

opnieuw een sterke start. Verder dan
een afgekeurd doelpunt (buitenspel)
kwam de thuisploeg niet. De zojuist
ingevallen Bram Kersten scoorde na
ruim een uur de 0-2. ZSV nam steeds
meer risico’s waardoor Venray ruimte
kreeg voor tegenaanvallen. Armend
Shala besliste een kwartier voor tijd
het duel, 0-3. In de slotfase voerde de
opgekomen Jesse Peeters de stand
op naar 0-4. Zaterdagavond 27 oktober speelt Venray om 19.30 uur thuis
tegen Geldrop.

3 dolle voordeeldagen
vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 oktober

1 paar 40% korting*
2 paar 50% korting*
*Geldig op alle schoenen in het dolle dagen rek.

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
volg ons ook op

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.
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Korfbalsters C1
SVOC’01 herfstkampioen
De dames van de C1 van korfbalvereniging
SVOC’01 uit Oirlo-Castenray wisten op zaterdag
20 oktober het herfstkampioenschap binnen te
slepen. Ze speelden hun laatste wedstrijd uit
tegen Flamingo’s C2 uit Mariahout en wonnen
met 3-6.

Doelpuntenfestijn bij derby SVOC’01-SV United
De toeschouwers op sportpark De Heesakker in Oirlo zagen zondag 21 oktober liefst tien doelpunten in de
derby SVOC’01-SV United (3-7) in de vijfde klasse D. In de slotfase van de eerste helft verspeelde de thuisclub de
vroege 1-0 voorsprong. Het ontketende SV United scoorde maar liefst vijfmaal binnen acht minuten.

United-aanvaller Michal Kolodziejski zoekt een weg door de SVOC-defensie

Wat ging er mis bij de tricolores?
SVOC-trainer Jeroen Denissen zocht
naar een verklaring. “Tot aan de 1-1
stond het goed. We waren fel en wonnen de duels. United had het lastig.
Daarna zakte het bij ons helemaal in
en viel de organisatie weg. Een kwestie van zelfvertrouwen”, meende
Denissen. Goaltjesdief Danny Houwen
opende, uit een corner van Sid Peeters,
al snel het doelpuntenfestijn, 1-0. SV
United had een veldoverwicht en kreeg
enkele goede kansen. De 16-jarige
jeugdkeeper Job Maas en tweemaal
de lat stonden de gelijkmaker in de
weg. In de 37e minuut vond spelbepaler Kevin Koolhof de verre hoek, 1-1.
“Door die treffer kregen we weer energie”, zei United-trainer Fenne Smits.
“Daarvoor lag het tempo te laag. We
keken ook niet goed waar de ruimtes
waren.” SVOC’01 raakte van de kook
en door treffers van Michal Kolodziejski
(twee keer), Indy Phillips en Koen
Peelen gingen de bezoekers met

een riante 1-5 voorsprong de rust in.
Tijdens de theepauze probeerde coach
Denissen zijn aangeslagen spelers op
te peppen. “Koppies omhoog en weerbaar zijn”, gaf hij ze mee. Een schitterend doelpunt van Rob Houwen bracht
de stand op 2-5. Een minuut later profiteerde SV United van een fout in de
thuisclubdefensie en de actieve Indy
Phillips herstelde de marge weer, 2-6.
SVOC-captain Danny Houwen bleef
loeren op zijn kansjes en hij prikte
de 3-6 binnen. In de extra tijd bracht
invaller Bram van de Ven met een
kopbal de eindstand op 3-7. Ondanks
de royale zege was Fenne Smits niet
tevreden. “Het moet en kan veel beter.
We mogen tegen SVOC geen drie goals
tegen krijgen.” De United-coach vindt
de competitie dit jaar sterker. “Er zit
meer voetbal in door de komst van
de Venlose ploegen. En onze selectie is ook beter geworden.” Dat moest
verliezend trainer Denissen beamen.
“United is een stuk verder dan wij.”

Deelnemers testloop
Start to Run geslaagd
Atletiek Triatlon Vereniging Venray (ATV Venray) heeft de afgelopen weken de hardloopcursus ‘Start to Run:
beginnen met hardlopen’ voor onervaren hardlopers verzorgd. Op zaterdag 20 oktober vond de afsluiting van
deze cursus plaats in de vorm van een finishloop.

Korfbalsters F1 SVOC’01
herfstkampioen
Start to Run is een programma
waarbij onervaren hardlopers eerste ervaringen met de sport kunnen
opdoen. De cursus wordt georganiseerd door de Atletiek Unie en verzorgd door ATV Venray. Onder leiding

van ervaren trainers verbeteren de
deelnemers hun techniek en conditie.
Na de zeven weken durende cursus
rennen de deelnemers een finishloop van 20 minuten. Deze editie zijn
alle deelnemers geslaagd voor deze

loop, die als test wordt gebruikt ter
afsluitingvan de cursus. In maart 2019
start een nieuwe cursus ‘Start to Run’.
Voor meer informatie of aanmelding voor de cursus, mail naar
lopersgroep@atvvenray.nl

Het kampioenschap van de jongste competitie in het dameskorfbal is deze herfst behaald door de dames van de F1 van korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray. Op zaterdag 20
oktober speelden zij hun laatste wedstrijd uit tegen SV Lottum F1
en wonnen met 9-13.
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Heide viert
Halloween-feest
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IVN organiseert Nachttocht
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zatedag 27 oktober een activiteit in natuurgebied De Paardekop in
Ysselsteyn voor volwassenen én kinderen. De nachttocht, georganiseerd in het kader van de Nacht van de Nacht,
start tussen 19.30 en 20.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

Heide staat op woensdag 31 oktober in het teken van Halloween.
Vanaf 16.00 uur staan er verschillende activiteiten in De Schól op het
programma en vanaf ongeveer 18.00 uur komen de kinderen en jongeren langs de deuren om traktaties te verzamelen.
Vorig jaar nam met Halloween
een aantal kinderen en jongeren
uit Heide zelf het initiatief om
verkleed langs de deuren te gaan,
in navolging van het Amerikaanse
‘trick-or-treating’. Dit jaar wil Heide
het initiatief van deze kinderen en
jongeren ondersteunen, met als
doel om nog meer deelnemers te
mobiliseren om mee te doen met
Halloween. Vanaf 16.00 uur kunnen
kinderen en jongeren uit het dorp
bij elkaar komen in De Schól, waar
er wordt geschminkt en waar de

deelnemers in groepen een truc
of grap instuderen. Ook wordt er
gezamenlijk een broodje en soep
gegeten en kan er, als daar tijd voor
is, nog iets worden geknutseld.
Vanaf ongeveer 18.00 uur gaan
de kinderen en jongeren in groepjes
samen met ouders langs de deuren
in het dorp, om eventuele traktaties
te verzamelen. Tussen 19.00 en
19.30 uur wordt er gezamenlijk
afgesloten in De Schól. Opgeven
voor Halloween in Heide kan bij
marielleswinkels@gmail.com

Halloween in Venray
Winkeliersvereniging Venray Centraal organiseert op zondag
28 oktober weer een dag in het teken van Halloween. De hele dag zijn
er activiteiten in het centrum van Venray. De dag wordt afgesloten
met de traditionele ‘trick-or-treat’-tocht.

Vorig jaar namen meer dan 2.000
kinderen en ouders deel aan de
Halloween ‘trick-or-treat’-tocht door
het centrum van Venray. Ook dit jaar
wordt er daarom weer vanalles georganiseerd op de koopzondag voorafgaand aan Halloween.
Tussen 13.00 en 16.00 uur worden de kleur- en verkleedwedstrijd
gehouden. Kleurplaten kunnen worden ingeleverd bij de Wereldwinkel
aan de Bleek. De maker van de
mooiste kleurplaat wint een cadeaupakket. Ook voor de kinderen die het
best en griezeligst verkleed zijn, zijn
er prijzen te winnen. De eerste plaats
wint een drone met camera, de
tweede prijs is een Sony bluetooth-

speaker en voor de derde plaats is er
een cadeaubon van Jamin ter waarde
van 25 euro. Er zijn deze middag
verder optredens van de dansers van
Bruce Dance Factory. Net als vorig
jaar zal ook Volle Petaj optreden, een
percussiegroep. Ook lopen er diverse
enge beesten door het dorp, kun je
je laten schminken of een heksenmuts van ballonnen laten maken.
Van 18.00 tot 20.30 uur kan de
‘trick-or-treat’-tocht gelopen worden,
waarbij de kinderen (onder begeleiding van een ouder) al dan niet verkleed door het centrum gaan. Bij de
deelnemende winkeliers kunnen de
kinderen een kleine traktatie krijgen.
Deelname aan de tocht is gratis.

De Nacht van de Nacht is een
jaarlijks terugkerend evenement
in oktober, georganiseerd door de
Milieufederaties en Stichting Natuur &
Milieu. De Natuur en Milieufederaties
roepen dan bedrijven en gemeenten op om de lichten te doven van
gebouwen, kerken, straten en pleinen.
Tijdens de Nacht van de Nacht worden
op honderden plaatsen in Nederland
activiteiten georganiseerd die de
schoonheid van echte duisternis benadrukken. In het kader hiervan organiseert IVN Geijsteren-Venray daarom

een nachttocht. Het IVN heeft een
route gemarkeerd in de bossen van de
Paardekop, zodanig dat niemand het
risico loopt in het donker te verdwalen. Tijdens de tocht kunnen deelnemers de uitkijktoren beklimmen.
Verder worden de deelnemers verrast
met een aantal leuke activiteiten. Zo
vertelt Jan Michels een verhaal in zijn
zelfgebouwde plaggenhut en kan er
met behulp van bat-detectors worden
geluisterd naar vleermuizen. Met een
telescoop kunnen de deelnemers, mits
het helder weer is, de sterrenhemel

bekijken en kan er worden ontdekt hoe
nachvlinders eruit zien. Ook is er een
activiteit om enkele andere zintuigen
op de proef te stellen. Op de start- en
finishplaats, waar een aantal vuurkorven staat, is er een stand met koffie,
thee en warme c hocomel.
Meer informatie over de nachttocht van IVN Geijsteren-Venray en
over de Nacht van de Nacht is verkrijgbaar via www.ivn-geysteren-venray.
nl onder het kopje IVN activiteiten.
Daar is ook een routebeschrijving te
vinden.
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Massey Ferguson jubileumdagen

Kleindierenshow

Koffieconcert

Tijd: 10.00-21.00 uur
Locatie: melkveebedrijf Van Bakel Vredepeel

Tijd: 10.00-22.00 uur
Organisatie: Kleindieren Sportfokkers Vereniging
Venray
Locatie: showroom Wilms Bestratingen Oostrum

Tijd: 11.30-14.00 uur
Organisatie: Vocaal ensemble Campanella
Locatie: MFA De Schans Venray

Taalcafé

Bespeling carillon

Halloween in Venray

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 13.00-20.30 uur
Organisatie: Winkeliersvereniging Venray Centraal
Locatie: centrum Venray

Musikale voorstelling Fernando
Otero en Victor Villena – Buenos
Aires Now

Music Makes Memories - 110 jaar
Ons Genoegen

Oktoberfest Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Massey Ferguson jubileumdagen

Oktoberfest Venray

Halloween party voor kinderen

Tijd: 10.00-21.00 uur
Locatie: melkveebedrijf Van Bakel Vredepeel

Tijd: 19.00 uur
Locatie: feesttent op Grote Markt Venray

Tijd: 17.00-20.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Netwerkbijeenkomst Bizznip

Nachttocht

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Bizznip, Rob Presenteert en Full Account
Adviseurs en Accountants
Locatie: De Perdstal Venray

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: De Paardekop Ysselsteyn

Kienen Wijk-Zuid

La Salsa ‘88

50plus-wandeling

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Wijkraad Zuid
Locatie: Wijkgebouw, Beukenlaan 4 Venray

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden
Locatie: gemeenschapshuis Den Hoek Merselo

Fundraiser voor voedselbank en
EVA vrouwencentrum

Dansavond

Heroes of Rock Tributenight

Oktoberfest

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: Café De Uitmarkt en café De
Klokkenluider
Locatie: feesttent op Grote Markt Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Dim Blitterswijck

Voedselkaravaan
Organisatie: netwerk Voedsel Anders
Locatie: zorgboerderij De Haam Veulen
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Tijd: 20.30 uur
Organisatie: dansvereniging Amusement
Locatie: partycentrum Anno’54 Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Lionsclub Venray Peelparel
Locatie: Schouwburg Venray
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Tijd: 13.00 uur
Locatie: feesttent op Grote Markt Venray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo
Locatie: Schouwburg Venray
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Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Steunpunt Mantelzorg Venray
Locatie: start kerk Castenray

di
30
10

Breicafé
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31
10

Trick or treat - Halloween in Heide

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 16.00-19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Schól Heide

Finaleraces en GoldCup

Workshop hooggevoeligheid

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Raceway Venray

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: bibliotheek Venray

Excursie Boerenschans

Zumbathon Party in Pink

Tijd: 10.00-11.00 uur
Organisatie: Stichting Loobeek
Locatie: verzamelen bij de schans Merselo

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Janssen Dansen en Sporten Venray

Tabletcafé

Kleindierenshow met hanenkraaiwedstrijd

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheekVenray

Mantelzorgwandeling
Lollebeekroute

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Kleindieren Sportfokkers Vereniging
Venray
Locatie: showroom Wilms Bestratingen Oostrum

Massey Ferguson jubileumdagen
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: melkveebedrijf Van Bakel Vredepeel

Boekpresentatie ‘Dwarsligger’
van Ten Duijf
Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

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

Magriet Sjoerdsma en Egbert Derix

Optreden huiskamer Castenray
Margriet Sjoerdsma en Egbert Derix spelen op zaterdagavond 3 november in de Muzikale Huiskamer in
Castenray. De avond onder de titel ‘Favourite Songs’ wordt volgens de organisatie een feest van herkenning en
start om 20.30 uur.
Zangeres Margriet Sjoerdsma
en pianist Egbert Derix spelen in dit
programma songs die worden teruggebracht tot de essentie. De intimi-

teit van stem en piano wordt hier en
daar aangevuld met een ander instrument. De nadruk ligt op hun favoriete
songs uit de jaren 80, van Leonard

Cohen tot Tracy Chapman en van
Billy Joel tot Tom Waits. Ook schreven Sjoerdsma en Derix speciaal voor
deze concertreeks samen een aantal

nieuwe songs. Margriet tourde eerder
langs de Nederlandse theaters met het
programma ‘A tribute to Eva Cassidy’
samen met violist Dan Cassidy, de broer
van Eva. Sjoerdsma’s eerste drie cd’s
brachten haar op podia als het North
Sea Jazz festival, het Concertgebouw en
Paradiso. Egbert Derix is onder andere

bekend van zijn samenwerking met
Eric Vloeimans, Iain Matthews en Fish.
Hij won in 2012 samen met Gerard van
Maasakkers de Annie M.G. Schmidtprijs
en zijn piano-solo-album ‘Falco’ werd
door Musicmaker vergeleken met Keith
Jarrett’s The KölnConcert. Beiden zijn
docent aan de Rockacademie Tilburg.

cultuur 19

25
10

Shawn Holt and the Teardrops

Amerikaanse topper op
Hoeve Blues
Hoeve Blues is op zaterdag 3 november en begint om 19.00 uur. De organisatie kijkt vooruit op een naar eigen
zeggen aansprekend programma met onder andere optredens van Down and Dirty en The Southern BluesRock Band.
Down and Dirty is een band uit
Noordoost-Brabant die al lang actief
is in het bluescircuit in Nederland en
België. De muziek van de band kenmerkt zich door een robuust bluesgeluid. Ook het lokale The Southern
BluesRock Band speelt tijdens Hoeve
Blues. De band wordt gevormd door
gedreven vertolkers van het blues- en
bluesrockgenre, waarbij improvisatie

en muzikale vrijheid hoog in het vaandel staan. SBRB presenteert op Hoeve
Blues een scala aan eigen songs afgewisseld met bekende covers.
De Amerikaanse headliner is Shawn
Holt and the Teardrops. Shawn Holt is
de zoon van de legendarische Morris
Holt die als Magic Slim een grote naam
opbouwde wereldwijd, als zanger en
gitarist uit Chicago. Shawn (40) startte

op zijn zeventiende met muziek maken
met zijn zelf opgerichte band Lil’ Slim
Band & The True Sons of the Blues.
Zijn huidige ‘Teardrops’ bestaan nu uit
drummer Brian ’BJ’ Jones die dat ook
al deed bij Magic Slim, en de volgende
generatie ‘Teardrops’, bassist Chris
Biedron, en gitarist Levi William.
Kijk voor meer informatie op
www.dewittehoeve.com

Muzikale sprookjes met
de zandmagiër
Harmonie Sint Catharina uit Leunen, Veulen en Heide organiseert op zondag 4 november een concert met de
Belgische zandkunstenaar Immanuel Boie in de schouwburg van Venray. De voorstelling begint om 14.30 uur.
Tijdens het spelen van de
Harmonie beeldt Immanuel Boie
het verhaal achter de muziek uit in
zand. Harmonie Sint Catharina heeft
voor dit project alle muzikanten uit
de regio uitgenodigd om mee te

doen, waardoor ze 4 november op
het podium zitten met een 75-koppig
projectorkest. Met muzikanten uit de
regio en daarbuiten.
De repetities hiervoor zijn openbaar
bij te wonen op dinsdagavond tussen

19.30 en 21.45 uur of op zondag
28 oktober van 10.00 tot 16.00 uur, in
MFC De Baank in Leunen. Daarnaast is
ook de generale repetitie op zondag
4 november om 11.00 uur in de
Schouwburg te bezoeken.

Piet Saämena bedenkt Hazestekt
Carnavalsvereniging De Piëlhaas uit Venray ontwerpt elk carnavalsseizoen een nieuw speldje, de Hazestekt.
Voor dit seizoen ontwerpt Piet Saämena (58) dit speldje mede, in samenwerking met grafisch ontwerper
Willy Voesten. Het speldje wordt op zondag 11 november om 13.15 uur onthuld.
Sinds 2013 wordt er elk jaar een
Venrayenaar gevraagd om zijn of haar
gevoel bij carnaval te vertalen in een
ontwerp voor het speldje van het
nieuwe carnavalsseizoen. De ontwerper van dit jaar, Piet Saämena, komt

uit een Moluks gezin maar is geboren
en getogen in Venray. Piet heeft zich
het Venrayse dialect eigen gemaakt
door een cursus te volgen bij Frits
Linssen. Piet is vrijwillig actief bij
onder andere SV Venray en het Sint

Nicolaas Gilde. Ook binnen de carnavalsvereniging heeft Piet al verschillende taken vervuld.
Het eerste speldje wordt aan Piet
zelf uitgereikt. Kijk voor meer informatie op www.pielhaas.nl

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

Pijnenburg Agrarisch Adviesburo is een no-nonsense adviesorganisatie die dicht bij de klant opereert. Wij hebben een
breed pakket van diensten voor de (agrarische) ondernemers
in het buitengebied. Ons werkgebied concentreert zich in
een straal van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats
Horst. Onze organisatie weet een laagdrempelig en informeel
karakter te combineren met een goede kwaliteit van werk.
Ter ondersteuning van onze financiële administratie/
receptie zoeken wij een enthousiaste

FINANCIEEL /
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V
voor 24-28 uur per week
FUNCTIE-INHOUD:
• verantwoordelijk voor uitvoeren van facturatie en betalingen;
• beheren van boekhouding in boekhoudpakket;
• ondersteuning bij opstellen contracten en formulieren/
aangiften/opgaven voor klanten;
• reguliere baliewerkzaamheden, waaronder telefoonverkeer en
postverwerking;
• overige werkzaamheden rondom bedrijf, organisatie,
personeel en AVG.
WIJ VRAGEN:
• affiniteit met de agrarische sector;
• mbo/hbo werk- en denkniveau;
• boekhoudkundige / accountancy achtergrond;
• goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift;
• je bent flexibel, communicatief vaardig, klantgericht, assertief
en zelfstandig, daarnaast is nauwkeurig werken een must.
Wij bieden jou een motiverende werkomgeving binnen een
klein, hecht team. Daarnaast een marktconform salaris en goede
arbeidsvoorwaarden met uitzicht op een vast dienstverband.
Jouw schriftelijke reactie met bijbehorend cv zien wij graag
uiterlijk 12 november 2018 tegemoet. Voor nadere informatie
kun je contact opnemen met Joost Pijnenburg.

Hobby’en in Venray
In sporthal De Wetteling in Venray vond zaterdag 20 oktober een hobbybeurs plaats.
Deelnemers lieten het publiek onder andere scrapbooking, stempelen, kaarten, schilderen,
mixed media, powertex, plotter, tekenen en het maken van sieraden zien. Ook waren er gratis
workshops en demonstraties.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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BAKOVEN MET MAGNETRON
CMG636NS2

1099,-

Tummers

* Gratis inmeten: €50,- vooraf berekend, achteraf verrekend
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• 4D Hetelucht • 900 Watt magnetron • 45 liter
• TFT Touch display • Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening

GRATIS INMETEN! *
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59,-

• 32” (81 cm) • Full HD • Beeldkwaliteitindex (PQI): 600
• Micro Dimming PRO • Slank ontwerp

179,STOOMGENERATOR / GC8703

199,-

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor de algemene voorwaarden bezoekt u onze website.

• Strijk alle was zonder de temperatuurinstellingen te wijzigen
• 6 bar • 1,8 liter afneembaar reservoir

379,FULL HD TV / UE32M5690

429,-

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• All-in-one printer • LCD-display
• Draadloos printen vanaf smart devices

PRINTER / XP-352

79,-

GRATIS BEZORGD!
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Voor ons is elke dag dat we mensen blij kunnen maken een feest. Maar voor ons 95-jarig
jubileum pakken wij natuurlijk extra uit. Wij werken uitsluitend met de beste merken.
En omdat je een feestje samen viert, hebben wij samen met onze partners prachtige
aanbiedingen voor u uitgezocht. Wij zien u graag terug in onze winkel, om dit feestelijke
moment samen te vieren!

In de wereld van consumentenelektronica wordt veel geroepen en vanalles beloofd.
EP:Tummers is anders dan andere elektronicazaken. Wij hebben service écht hoog in ons
vaandel staan. Zo bieden wij al 95 jaar éxtra super service die u normaal niet zou
verwachten.

AL 95 JAAR DE BESTE SERVICE!

Tummers

