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Nog zes nachtjes slapen
Nog maar zes nachtjes en dan is het weer zover: Pakjesavond. Sinterklaas heeft inmiddels al een bezoekje gebracht aan de meeste dorpen in de gemeente.
Op zondag 25 november kwam hij aan in de haven van Wanssum. Hij was uitgenodigd door Sinterklaas Comité Wanssum om met alle kinderen een feestje te komen vieren
in gemeenschapshuis De Zandhoek. En een feest, dat werd het: Sinterklaas heeft zelfs op een quad gezeten en genoten van alle mooie optredens. Inmiddels is
de Goedheiligman zich voor aan het bereiden op het rondbrengen van cadeautjes.

Wanssumse jihadiste hoeft niet terug naar
de gevangenis
De 19-jarige Aïsha uit Wanssum hoeft niet terug naar de gevangenis. Ze werd veroordeeld omdat ze naar
Syrië wilde reizen en zich daar bij IS wilde aansluiten. In hoger beroep werd ze veroordeeld tot een straf van
270 dagen, waarvan 228 voorwaardelijk, omdat ze onlangs moeder is geworden van een dochtertje.
De 19-jarige vrouw uit Wanssum
werd door het Gerechtshof
‘s-Hertogenbosch veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 270 dagen,
waarvan een groot deel voorwaar
delijk. Ook krijgt ze een taakstraf van
120 uur opgelegd voor voorbereiding
van deelname aan een terroristische
organisatie (IS). De vrouw wordt vrij

gesproken van deelname aan een ter
roristische organisatie, omdat ze niet
daadwerkelijk is afgereisd naar Syrië.
Ze werd al opgepakt door de AIVD
voordat ze vertrok.
Het hof legt de vrouw uit Wanssum
een zwaardere straf op dan rechtbank
Limburg eerder deed. Toch is de straf
lager dan het Openbaar Ministerie

twee weken geleden eiste. Die straf
was 30 maanden cel, waarvan 24
voorwaardelijk. Omdat ze onlangs
moeder is geworden van een dochter
tje heeft de rechter besloten dat een
groot deel van haar gevangenisstraf
voorwaardelijk is. Hierdoor hoeft ze,
na aftrek van de dagen dat ze al vast
gezeten heeft, nu niet meer naar de

gevangenis. Wel krijgt ze een proeftijd
van drie jaar en moet ze onder andere
verplicht gesprekken voeren met een
islamitisch deskundige en therapie
volgen.

De strijd in Syrië
De strafbare feiten vonden plaats
in 2006, toen Aïsha voorbereidin
gen trof om via Istanbul naar Syrië te
reizen. Ze had hierover chatgesprek
ken gevoerd met een jihadist en haar
plan was om de strijd van IS in Syrië

te ondersteunen. Dit is volgens het
hof een zeer ernstig misdrijf. Aïsha
werd vrijgesproken van strafbare
samenspanning. Hoewel ze in een
chatgesprek heeft gesproken over
een bomaanslag, vindt het gerechts
hof dit gesprek onvoldoende bewijs
dat ze die aanslag ook daadwerkelijk
zou gaan plegen. De plannen, die
ze met haar Zuid-Arikaanse echt
genoot besprak, verkeerden nog in
een te premature fase, oordeelt het
gerechtshof.
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Plannen om pastorie Oirlo te verbouwen
tot multifunctioneel centrum
Misschien moet gemeenschapshuis De Linde in Oirlo niet gerenoveerd
worden, maar juist gesloopt. De leegstaande pastorie in het dorp zou dan
omgebouwd kunnen worden tot multifunctioneel centrum, waardoor ook
café D’n Terp overbodig wordt. Dit plan gaat een projectteam uit het dorp
de komende maanden verder uitwerken.
Gemeenschapshuis De Linde is
na dertig jaar toe aan een ‘facelift’,
stelt het projectteam dat de toekomst
van de accommodaties in Oirlo onder
de loep neemt. Jan Nelissen en Anita
Emonts van de dorpsraad en voorzitter
van De Linde, Paul Classens, hebben
zich afgelopen tijd gebogen over de
vraag hoe de verschillende accom
modaties in Oirlo het beste ingevuld
kunnen worden. Dat De Linde onder
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handen genomen moet worden, is dui
delijk. In het kader van het project
Schoon door de Poort van gemeente
Venray wordt er al vier jaar gewerkt
aan een plan om het gemeenschaps
huis met hulp van de gemeente gron
dig te renoveren. “Zodat het in 2022
geprivatiseerd verder kan gaan en
zelf de broek kan ophouden”, aldus
het projectteam. “Maar na vier jaar
werken is er nog steeds geen groen
licht om het projectplan uit te werken.
Daarom is er besloten om niet alleen
binnen de eigen muren te kijken, maar
te gaan onderzoeken wat de nieuwe
mogelijkheden, wensen en behoeften
in Oirlo zijn.”

Gemeenschapshuis,
café en cafetaria
Misschien is De Linde wel hele
maal niet meer de juiste plek voor
een gemeenschapshuis, stelt het
projectteam nu. De pastorie in het
dorp zou ook een optie zijn. “Na het
verhuizen van pastoor Te Plate begin
2018, dreigde de pastorie leeg te
komen staan. Momenteel wordt deze
bewoond door Oirlonaren”, aldus het
projectteam. Waarschijnlijk krijgt Oirlo
wel een nieuwe pastoor, dus als de
pastorie wordt verbouwd tot MFC,
moet er wel een pastoorswoning
voor terug komen.
Het kerkbestuur staat achter het
plan om de pastorie om te bouwen tot
MFC, maar is hierbij afhankelijk van
het Bisdom, waar nog geen gesprek
mee is geweest.

In het MFC zou onder één dak een
gemeenschapshuis, café en cafeta
ria gevestigd kunnen worden. Hierbij
wil het projectteam het huidige pand
zoveel mogelijk intact laten en de
karakteristieke uitstraling behou
den. Tussen de pastorie en het naast
gelegen pand van SEP Peeters zou een
zaal aangebouwd kunnen worden,
in dezelfde stijl als de pastorie.

Vervolgplannen
Met een MFC in de pastorie zou
café-cafetaria D’n Terp in Oirlo over
bodig worden, net als gemeenschaps
huis De Linde. Die laatste locatie zou in
het plan gesloopt worden en vervan

gen door gestapelde woningbouw met
op de benedenverdieping leeftijds
bestendige zorgappartementen en op
de bovenverdieping startersapparte
menten. Ook voor café-cafetaria D’n
Terp is een nieuwe functie bedacht:
die kan vervangen worden door een
twee-onder-één-kapwoning, waarbij
één van de woningen gebruikt wordt
als pastoorswoning. Eigenaren Gerrit
en Paula van D’n Terp zien het plan
wel zitten. Vanwege hun leeftijd zet
ten ze D’n Terp in augustus 2019 te
koop. “Het is geen vereiste dat D’n
Terp blijft bestaan”, stellen zij. “Het is
wel een vereiste dat er een dorpscafé
en cafetaria in het dorp blijven.”

Het bestuur van De Linde is
positief over de toekomstplannen en
geeft het projectteam ruim baan om
de haalbaarheid verder uit te gaan
werken. “Dit ambitieuze dorpsplan
kan niet enkel door een Lindebestuur en projectteam worden
gedragen en uitgevoerd”, stelt het
projectteam. Zij gaat commissies
samenstellen van vakmensen.
“Het is een plan voor en door het
dorp.” Samen gaan ze nu kijken
of het plan ook daadwerkelijk
uitgevoerd kan worden. Mocht dat
niet het geval zijn, dan wordt er toch
weer gekeken naar de mogelijkheid
om De Linde te renoveren.

Commissie: ‘Energievisie erg
ambitieus’
De Regionale Energievisie Noord-Limburg is wel heel erg ambitieus, vinden de politieke partijen van Venray. Dat bleek in de commissie
vergadering van dinsdagavond 27 november. De regio wil 35 procent energie besparen vóór 2030 en in datzelfde jaar moet 30 procent van de
energie die wordt opgewekt, duurzaam zijn.
In de regionale energievisie van
Noord-Limburg wil de regio vanaf
2012 ieder jaar 2 procent energie
besparen, waardoor in 2022/2023
16 procent van de energieopwek
king duurzaam is. Nog verder kij
kend naar 2030 wil zij in dat jaar
35 procent energie bespaard hebben
en 30 procent van de energieopwek
king duurzaam te doen. De regio
wil onder andere het gebruik van
zonne-energie, windenergie en
aardwarmte stimuleren. “We zullen
alle zeilen moeten bijzetten om die
doelen te halen”, c oncludeert Harrie
van Oosterhout van VVD Venray.
“Hoe gaan we dat in godshemels
naam doen?” “Daarom zullen we
geen mogelijkheden uit moeten
sluiten”, vindt Elly van Dijck van
PvdA. Cees de Vocht van VENRAY

Lokaal vraagt zich af of de maatrege
len in de energievisie wel voldoende
zijn om de doelen te halen. “Het is
maar de vraag of het fundament van
een paar zonnepanelen, wat wind
turbines en aardwarmtebronnen
reëel is om de toekomstige genera
ties op een goed leefbare aarde te
kunnen laten leven. Alleen al tegen
zonnepanelen blijkt veel weerstand,
blijkt maar weer”, zegt hij verwijzend
naar het protest naar aanleiding
van de plannen voor een zonnepark
in Smakt.

De rol van de burger
De rol van de burger is volgens
de commissieleden erg belangrijk in
de energievisie. De Vocht: “Er wordt
veel van de burger verwacht, er
moeten energie neutrale woningen

komen of zelfs woningen die energie
opleveren. Maar veel burgers hebben
daar helemaal geen budget voor.
Bedrijven krijgen veel subsidie, hoe
zit dat met burgers?” Theo Zegers
van D66 vindt dat burgers daarnaast
ook beter betrokken moeten worden
bij de initiatieven. “We hebben de
burgers hard nodig. Maar je ziet het
nu al: als er bijvoorbeeld initiatieven
komen voor zonneparken dan is
het meteen ‘not in my backyard’.
Misschien moeten we ervoor zorgen
dat initiatieven ook daadwerkelijk
effect opleveren voor de burgers.
Dat maakt het gemakkelijker om deze
gerealiseerd te krijgen.”
Verantwoordelijk wethouder
Carla Brugman erkent dat de doelen
erg ambitieus zijn. “Maar die ambitie
wordt misschien nog groter. Als het

Rijk de doelen van Noord-Limburg
niet ver genoeg vindt gaan, dan kun
nen we de bal weer teruggestuurd
krijgen en kan de opgave per regio
nog hoger worden.” Maar er zijn al
zeker wat stapjes gezet, relativeert
de wethouder. “En goede stapjes
ook. Maar dat neemt niet weg dat
we met z’n allen een gigantische
opgave hebben. Zo groot, dat ik bang
ben dat het niet volledig gaat lukken.
We zullen alles op alles moeten stel
len om die doelstelling überhaupt te
gaan halen.”
De gemeenteraad van Venray
mag, net als de andere gemeen
ten in Noord-Limburg, beslissen
of zij de Regionale Energievisie
Noord-Limburg vast wil stellen.
Dat gebeurt in de raadsvergadering
van d
 insdag 18 december.
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Gemeente onderzoekt leefbaar- Keurmerk
voor Synthese Venray
heid in dorpen en wijken
Gemeente Venray is bezig met een onderzoek naar de leefbaarheid in de Venrayse dorpen en wijken.
Het onderzoek start in de wijken Brukske, Centrum, Centrum-West, Landweert en Veltum en in de dorpen
Oirlo en Castenray.
Samen met verschillende part
ners, waaronder de wijkplatformen,
wijkraden en de dorpsraden, onder
zoekt de gemeente Venray de
leefbaarheid in de Venrayse dorpen
en wijken. Zij wil hiervoor graag de
mening horen van de wijks- en
dorpsbewoners. De gemeente is
daarom een onderzoek met een
vragenlijst gestart. TopOnderzoek

gaat steekproefsgewijs een enquête
uitdelen en de vragenlijst is ook online
te vinden. De vragen gaan onder
andere over de openbare ruimte en
veiligheid.

Gebiedsagenda
Het onderzoek maakt deel uit van
het vaststellen van de zogenaamde
gebiedsagenda. De gemeente wil

Welzijnsorganisatie Synthese in Venray heeft dinsdag 20 november het
keurmerk ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ ontvangen.
Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst over eergerelateerd geweld.

op basis van de resultaten uit
het onderzoek met alle partners
in de wijk gezamenlijke doelen
formuleren voor de toekomst. In de
gebiedsagenda komt te staan wat er
speelt in een dorp of wijk en waar
de gemeente de komende jaren op
in gaat zetten. De resultaten worden
in het eerste kwartaal van 2019
gepresenteerd.

Bisschopswijding live op tv
De wijding van Mgr. Harrie Smeets uit Venray tot bisschop is zaterdag 8 december live op televisie te volgen.
Zowel de KRO als de regionale omroep L1 zenden de wijdingsplechtigheid vanuit de Sint-Christoffelkathedraal
in Roermond live uit vanaf 10.30 uur. L1 begint al een half uur eerder met een voorbeschouwing en laat
na afloop ook nog enkele reacties zien.

Wethouder Thielen en Songül Tasdemir, aandachtsfunctionaris
huiselijk geweld en kindermishandeling bij Synthese (Foto: Synthese)
Wethouder Anne Thielen van
gemeente Venray onthulde bij
Synthese het bordje waarop het keur
merk vermeld staat. Organisaties
die hun protocol succesvol en vol
gens wettelijke richtlijnen heb
ben laten toetsen en uitvoeren
door de Landelijke Vakgroep
van Aandachtsfunctionarissen
Kindermishandeling (LVAK), krijgen het
keurmerk uitgereikt. “Andere samen
werkingspartners kunnen zo zien dat
Synthese de meldcode op de juiste
wijze heeft geïmplementeerd en deze

op een goede manier is geborgd”,
aldus Synthese. “Alle medewerkers
zijn geschoold in de meldcode en
weten hoe ermee te werken.”
De thema’s kindermishande
ling, huiselijk geweld en ouderenmis
handeling hebben een belangrijke
plek ingenomen binnen de Venrayse
welzijnsstichting, laat deze weten.
“Dit mede door toedoen van de aan
dachtsfunctionarissen. Hiermee wordt
benadrukt dat de hulpverleners ‘ver
der kijken’ en dat de zorg ook na de
directe hulpverlening doorgaat.”

Preventief medisch
onderzoek ambtenaren
Op het plein voor het Venrayse gemeentehuis staat deze en volgende
week de trailer van HAN Seneca. In de trailer krijgen medewerkers van de
gemeente Venray een preventief medisch onderzoek.

Kaarten wijding bisschop Smeets uitverkocht
De Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is op zaterdag 8 december tot de allerlaatste plaats bezet bij de bis
schopswijding van Harrie Smeets. Er kunnen ruim 1.200 bezoekers plaatsnemen in de kerk bij de installatie van de
voormalige deken van Venray.
Vorige week konden mensen die de viering wilden bijwonen gratis kaarten aanvragen bij het bisdom Roermond.
De beschikbare kaarten waren binnen enkele dagen allemaal vergeven. Ook de Munsterkerk, waarin bijna driehon
derd bezoekers de viering op een groot scherm kunnen volgen, is helemaal volgeboekt.
Op vrijdag 23 november legde Harrie Smeets de eed van trouw af aan zijn voorganger oud-bisschop Frans Wiertz.
Het was de eerste officiële handeling die aan de wijding voorafgaat. Smeets koos voor een bijzondere plek: de SintElisabethkapel bij de voormalige Vroedvrouwenschool in Heerlen. In deze kapel werd hij 58 jaar geleden gedoopt.

Werkgevers in Nederland zijn
verplicht om hun medewerkers zo’n
onderzoek aan te bieden. Het medisch
onderzoek gaat hand in hand met het
plan ‘Venray Beweegt’ van de

gemeente. Venray wil zoveel mogelijk
inwoners aan het bewegen krijgen en
stimuleert een gezonde en vitale
leefstijl. De gemeente wil als werkge
ver niet achterblijven.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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genheid geen cadeaus of giften te
willen ontvangen.
Voor mensen die geen persoon
lijke uitnodiging hebben ontvangen,
bestaat vanaf maandag 19 november
de mogelijkheid om via de website
van het bisdom gratis een kaartje te
bestellen. “Maar het aantal plaatsen in
de kathedraal is beperkt en we ver
wachten dat deze op korte termijn
bezet zijn,” waarschuwt woordvoerder
Matheu Bemelmans van het bisdom.
De overige aanmeldingen worden dan
doorgeleid naar een andere ruimte,
waar bezoekers de viering op een
groot scherm kunnen volgen. Waar dit
is, is nog niet duidelijk.

LE

van Roermond. De muziek wordt
tijdens de viering verzorgd door de
koren Zangers van Sint Frans uit
Venray en Chrisko Venray. Ook de
Gregoriaanse koren Schola Cantorum
Wardinstituut en Schola Sancti
Christofori van de kathedraal werken
aan de viering mee. Naast het orgel
worden de zangers begeleid door een
trompettist. Na afloop van de viering
trekken alle gasten, voorgegaan door
de schutterij van Venray en schutters
uit heel Limburg in een stoet naar
TheaterHotel De Oranjerie, waar dan
gelegenheid is de nieuwe bisschop te
feliciteren. Mgr. Smeets heeft
overigensaangegeven bij die gele

VER
S

Rond 10.15 uur vertrekt vanaf het
bisdomkantoor aan de Swalmerstraat
een stoet van Limburgse schutters,
broederschappen, misdienaars,
acolieten, seminaristen, diakens en
priesters naar de kathedraal.
Daar worden ze opgewacht door de
deelnemende bisschoppen. Om stipt
10.30 uur begint de plechtigheid.
De verwachting is dat deze ruim
twee uur duurt. De belangrijkste
momenten tijdens de plechtigheid zijn
het tonen en voorlezen van de benoe
mingsbul van de paus, de wijding en
overhandiging van de bisschoppelijke
regalia (mijter, staf en ring) en het in
bezit nemen van de bisschopszetel

KER

V

500Gebraden
gr kipsatévlees
+Gehaktballen
4 Indische rolletjes

4 HALEN
Samen
€ 7,95
3 BETALEN
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
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Beklimmen Alpe d’HuZes

Venrayse agrariërs in actie tegen kanker
Voor de elfde keer beklimt een groep agrariërs de Alpe d’Huez om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Op zaterdag 10 november was de
officiële, landelijke aftrap van de actie ‘BIG Challenge, farmers against cancer’. Rundveehouder Jos Litjens uit Geijsteren is één van de agrariërs die in
juni meedoen aan de goededoelenactie.

Een week lang nemen de deelne
mende boeren vrij om zich in te zetten
voor het goede doel. Op woens
dag 5 en donderdag 6 juni gaan zij
onder de vlag van BIG Challenge de
Alpe d’Huez in de Franse Alpen fiet

send of lopend beklimmen. Tijdens
de vorige edities deden er ruim 1.500
varkens-, melkvee-, kalver- en pluim
veehouders mee. Zij haalden samen
8,7 miljoen euro op voor Alpe d’HuZes,
een fonds dat zich inzet voor KWF

Kankerbestrijding. Jos Litjens heeft
een eigen rundveebedrijf in Geijsteren
en gaat dit voorjaar voor het eerst op
de pedalen staan. In 2017 ging hij als
toeschouwer naar de Alpe d’Huez om
zijn jongste dochter aan te moedi

gen. Zij liep drie keer de berg op met
het Boerendochter-team van de BIG
Challenge. “Door haar ben ik als het
ware besmet geraakt met het virus”,
vertelt hij. “Het viel me op dat er hele
maal geen melk- of rundveehouders

tussen de deelnemers zaten. Zo kwam
ik op het idee om zelf de sokken op te
trekken en de uitdaging aan te gaan.”
Jos weet hoe belangrijk het is
dat er onderzoek kan worden blijven
gedaan naar kanker. “Soms kunnen
ze al heel veel, maar soms ook niets.
Ik maakte het zelf mee. Op 25 maart
2019 is het vijf jaar geleden dat ik
mijn vrouw Gertie op 51-jarige leef
tijd verloor aan de gevolgen van gal
wegkanker. We hebben vier kinderen
gekregen samen. Nu zou ze trotse
oma zijn geweest van zes kleinkinde
ren.” De rundveehouder uit Geijsteren
heeft al wandelschoenen gekocht en
zijn eerste oefenrondje gemaakt. Hij
wil straks minimaal twee keer de berg
lopend beklimmen. “Dat moet lukken.
Onmacht omzetten in kracht. Zodat
hopelijk mijn kleinkinderen ooit kun
nen zeggen ‘Vroeger gingen ze aan
kanker dood, nu valt er mee te leven’.”
Voor de BIG Challenge zoekt Jos
nog teamgenoten voor zijn team Cows
are Cool. Melkvee- en rundveehouders
uit de gemeente Venray die samen
met Jos de Alpe d’Huez willen
beklimmen om geld op te halen
voor het goede doel, kunnen zich
aanmelden. Kijk voor meer informatie
op www.bigchallenge.eu en zoek op
Jos Litjens. (Foto: Archief BIG Challenge)

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Den Schellaert wordt
gesloopt
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum start begin december met de sloopwerkzaamheden van voormalig
gemeentehuis van Wanssum, Den Schellaert. Het streven is dat Den Schellaert eind dit jaar gesloopt moet zijn.

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

www.hallo-venray.nl
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Tuinman nodig? Wilt u een mooie
tuin, maar zelf geen tijd voor of zin in.
Bel mij dan kunnen we uw wensen
bespreken 06 22 97 87 00.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/hallouitgaven.php
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm op de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Kadobon voor een massage of
massageplus behandeling.
www.mayproosten.nl
Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.

Een belangrijk onderdeel van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
is het reactiveren van de Oude
Maasarm. Eén van de grote knelpun
ten in de doorstroming ligt in het
centrum van Wanssum; het dal van de
Groote Molenbeek is zo’n 200 meter
breed, maar de doorstroomopening
onder de Brugstraat is ongeveer
15 meter breed. Bij hoogwater geeft
dat grote problemen. Daarom wordt

de doorstroomopening verbreed tot
ongeveer 80 meter. Om deze verbre
ding mogelijk te maken, wordt Den
Schellaert, het voormalige gemeente
huis van Wanssum, gesloopt. Op dit
moment is er een Chinees restaurant
gevestigd in het pand.
Begin december start Mooder
Maas (Dura Vermeer – Ploegam) met
de asbestsanering, opruimwerk
zaamheden en het kappen van

de bomen ter hoogte van het pand.
Het streven is om Den Schellaert
eind dit jaar te slopen, maar dat
kan afhankelijk van de voortgang
van de voorbereidingen en bij
voorbeeld de weersomstandighe
den verschuiven naar begin 2019.
Voor de start van de werkzaamhe
den vindt er afstemming plaats met
de Belangengroep Archeologie en
Heemkunde.
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Provinciegeld Via Venray op losse schroeven
Provincie Limburg heeft niet genoeg geld om alle plannen rondom infrastructuur en verkeer uit te voeren.
Dat liet Gedeputeerde Staten onlangs weten. Ze gaan nu onderzoeken welke projecten prioriteit krijgen. Wat dat
betekent voor de ruim 19 miljoen euro die ze in het opknappen van de Via Venray zou stoppen, is nog onbekend.
De provincie komt tussen de 150
en 200 miljoen tekort voor alle projec
ten. Om te beslissen welke projecten
nog wel geld krijgen en welke niet,
heeft de provincie een afwegingska
der ontwikkeld. Hierin worden projec
ten beoordeeld op bijvoorbeeld belang
voor veiligheid. Ook projecten die
aansluiten bij de plannen van de
provincie rondom de ‘strategische

mobiliteitsdoelen’ staan hoger op de
lijst. Projecten waar al aan begonnen
is, staan niet op deze lijst: daar kan de
provincie niet meer terug, stelt zij.
Met dit kader heeft de provin
cie geprobeerd om een overzicht te
maken van de belangen van 31 van de
grootste infrastructuurprojecten in de
provincie, waar ze nog in terug kan.
Het Venrayse N270-project is in twee

delen opgedeeld: pas op plek 19 staat
de aanpak van de N270 Via Venray
en de afrit van de Deurneseweg.
Het gedeelte richting de grens met
Brabant staat bijna onderaan op de
lijst van de provincie.
CDA-raadslid Petra van Duijnhoven
vroeg woensdag 28 november in de
commissie aan de wethouder wat de
stand van zaken nu precies is voor

wat ons betreft nu niet meer worden
stopgezet.”
De provincie stelt dat de lijst geen
aanleiding zou moeten zijn voor ver
tragingen van projecten of het terug
trekken van andere investeerders.
Ze geeft aan dat het nog niet zeker is
dat projecten die laag op de lijst staan,
ook als eerste geschrapt worden.
Het nieuwe college moet, na de pro
vinciale statenverkiezingen van maart
2019, gaan beslissen of het kader echt
zo wordt toegepast. Op welke termijn
dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

het Venrayse project en welke gevol
gen het heeft voor de daadwerkelijke
start van het project. Wethouder Jan
Loonen liet desgevraagd weten dat
de gemeente het mogelijk schrappen
van budgetten door de provincie niet
had voorzien. “De gemeente Venray
gaat er echter vanuit dat de provin
cie zich in elk geval voor wat betreft
de eerste fase van de herinrichting
van de N270 Via Venray houdt aan de
gesloten bestuursovereenkomst en
haar afspraken en daarmee ook de
financiering nakomt; dit project kan

Beepower legt uit: alternatieven voor gas

‘Warmtepomp niet rendabel,
wel aangenaam’
In nieuwbouwplan Brabander komt de eerste gasloze wijk van Venray. Wat zijn de beste alternatieven voor
gas? De warmtepomp is het meest populair, maar er zijn wellicht nog betere oplossingen, zoals waterstof.
Dat bleek op woensdag 21 november tijdens de informatieavond van de Venrayse energiecoöperatie Beepower
in De Kemphaan.
Vijfenveertig bezoekers luisterden
belangstellend naar het verhaal van
Jeu de Wit. De Ysselsteyner bouwde in
2013 een nieuwe woning. Met een
warmtepomp die werkt op elektrici
teit. Voor ieder kilowattuur uit het
stopcontact wint de pomp vier keer zo
veel energie gratis terug uit de
bodem.

Goede isolatie
is cruciaal
Jeu de Wit wil graag zijn ervarin
gen delen. “Een goede isolatie is cruci
aal om energieverlies te voorkomen”,
vertelde hij. “Daarom wilde ik geen
schoorsteen op het dak. Dat was tegen
de zin van de welstandcommissie,
maar ik heb ze kunnen overtuigen.”
Zijn woning is duurzaam, maar niet
gasloos. “Mijn vrouw wilde graag op
gas blijven koken. Dus er moest een
gasfornuis in.” De Ysselsteyner meldde
trots dat het in de snikhete zomer
van dit jaar binnenshuis nooit warmer
werd dan 23 graden. “We hebben de

hele zomer lekker koel binnen kun
nen zitten. Je moet zoninstraling zien
te voorkomen. Door de zon warmt het
heel snel op. Het kost veel moeite om
die warmte eruit te krijgen.”
De warmtepomp zorgt voor een
lagere energierekening. Toch is het
prijsverschil met aardgas niet groot.
Hij schafte de kleinste pomp, met
een vermogen van 5 kilowatt, aan.
Met bronboringen in de tuin van twee
maal 80 meter diepte. “Leveranciers
adviseren vaak warmtepompen met
een veel te hoge capaciteit. Dat is
helemaal niet nodig en ook niet goed.
De pomp moet zijn warmte kwijt kun
nen.” In de winterdag wijst zijn huis
thermometer continu 21,5 graden
aan. “Toch draait de pomp weinig.
Pas bij een temperatuur lager dan
10 graden begint hij te lopen. Ik heb
alleen vloerverwarming. Dat is ruim
voldoende. Extra wandverwarming is
niet nodig.” Jeu de Wit vertelde dat hij
de installatie bewust midden in huis
(‘tussen keuken en slaapkamer’) heeft
geplaatst. “Omdat de pomp zelf ook

warmte produceert.” Een bezoeker
wilde weten of de installatie dan niet
te veel lawaai maakt. “Niet meer dan
een koelkast of vriezer. Ik denk 35 tot
40 decibel. Het is te verwaarlozen”,

reageerde De Wit. De toehoorders
stelden vragen over de toepassing van
een warmtepomp in een bestaand
huis. “Ik heb radiatoren. Kan het dan
ook?”, wilde iemand weten. “Nee,
helaas niet”, zei De Wit. “Het gaat
alleen met vloerverwarming.” Het
blijkt lastig oudere huizen zonder
grote ingrepen geschikt te maken voor
een warmtepomp. Bij nieuwbouw kan

de woning direct worden aangepast.
De aanschafkosten van de installatie
kunnen oplopen tot meer dan 20.000
euro. Dat bedrag is moeilijk terug te
verdienen via de energierekening. Dat
erkende ook De Wit. “Puur economisch
gezien is het niet rendabel. Maar je
hebt wel het hele jaar door een con
stant aangename temperatuur in huis.
Dat is de winst.”

Waterstof: oude techniek met toekomst?
Waterstof kan een goed alternatief zijn voor aardgas. Dat vertelde Edwin Hollander van het bedrijf Tieluk Heating
tijdens de informatieavond van Beepower. Door middel van stroom wordt water gesplitst in zuurstof en waterstof.
“Het is al een heel oude techniek. Waterstof is bijna overal toe te passen, van verwarmingsketels tot motoren.
De CO2-uitstoot gaat dan drastisch naar beneden”, voorspelde Edwin Hollander. Met Marcel Vogelsangs uit Leunen,
werkzaam bij Gasunie, hield hij een presentatie. “Waterstof is een vervanger van fossiele brandstoffen. Het kan ook
door de gastransportleidingen”, vertelde Vogelsangs.
Dat gebeurt nu al, zij het mondjesmaat. Bijmengen tot 30 procent van het gas is momenteel het hoogst haalbare.
Hollander verwacht dat pas in 2025 of 2030 ketels en motoren volledig op waterstof kunnen draaien. “Het komt
eraan. Met alleen zonnepanelen op het dak gaan we het niet redden.” Marcel Vogelsangs wees erop dat de grote
autoproducenten in Japan en Amerika toekomst zien in waterstof. Edwin Hollander voorspelde dat waterstof
de elektrische auto’s gaat verdringen.
Een bezoeker wilde weten of kraanwater als bron geschikt is. Dat blijkt niet het geval. Voor waterstof is
gedemineraliseerd water (demiwater of H2) nodig. Dit pure water is ontdaan van verontreinigingen, mineralen en
zouten. Er komen H2-verwarmingsketels, een cv-ketel met een H2-opwekkingsunit, die zowel volledig op gas als op
waterstof kunnen draaien, vertelde Edwin Hollander. “Het is niet zo moeilijk. Waterstof wordt in containers geleverd.
Het is ook eenvoudig op te slaan. Alleen is er nog een tekort aan goede buffers. Opslag kan wel gevaarlijk en
explosief zijn. In het lab zijn er al drie ongelukken mee gebeurd.”

Rooyse Wissel

Opnieuw tbs voor
verkrachting begeleidster
De tbs’er die in mei zijn persoonlijk begeleider bij tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum verkrachtte,
is hiervoor opnieuw veroordeeld tot tbs en een gevangenisstraf van drie jaar. Dat maakte Rechtbank Limburg
vrijdag 23 november bekend.
De tbs’er verkrachtte de vrouw,
toen de twee buiten planten water
aan het geven waren. Hij werkte
de vrouw eerst tegen de grond en
gooide haar pieper weg. Uiteindelijk
wist zij toch haar begeleiders te
waarschuwen. Reden van het misdrijf
was volgens de verdachte dat hij
boos was, omdat hij niet meer mocht
knuffelen met medewerkers van de
tbs-kliniek.
Bij de verdachte zijn door een
psychiater en psycholoog ziekelijke
stoornissen en een gebrekkige

ontwikkeling van zijn geestvermogen
vastgesteld. Hij heeft onder andere
een periodieke explosieve stoornis
en een persoonlijkheidsstoornis met
antisociale en psychopatische trekken.
Daarnaast is hij drugsverslaafd.
Zijn gebrekkige ontwikkelingen en
ziekelijke stoornissen hebben volgens
de psychiater en psycholoog een rol
gespeeld bij het misdrijf. De verdachte
zou weinig inzicht in de gedachten
en emoties van zichzelf en anderen
hebben en zou zich laten overvallen
door zijn impulsen.

De verdachte had eerder tbs
opgelegd gekregen vanwege
geweldsmisdrijven en is eerder al
veroordeeld voor een zedendelict.
Rechtbank Limburg legt hem nu
een nieuwe tbs-straf op. Daarnaast
wordt hij veroordeeld tot drie jaar
gevangenisstraf. “Het is belangrijk
dat de verdachte voelt dat hij gestraft
wordt”, aldus de rechtbank.
De medewerkster van de tbskliniek krijgt 5.000 euro smartengeld.
Zij heeft onder andere na de aanval
last van een acute stress-stoornis.

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen

- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
– vaste gift en variabele strooien

Gedegen advies voor een optimaal teeltrendement.
Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl

AMBACHTELIJK GOURMETTEN
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Discussieavond centrum Venray

‘Limiet bereikt voor evenementen op
pleinen’
Veel centrumbewoners vinden dat er te vaak evenementen zijn op de pleinen in het centrum van Venray.
groen voor afkoeling zorgt. “De tem
“Bijna ieder weekeinde is er wel iets te doen. Het maximum is bereikt”, merkte een bewoner maandag
peratuur kan bij stenen oplopen tot
26 november op tijdens de dialoogavond over het nieuwe omgevingsplan van het centrum, in het gemeentehuis. wel 50 graden. Tegelijkertijd is het
tussen het groen maar 26 graden”,
merkte Suzanne van der Beele op.
De gemeente kan het goede voor
beeld geven door Schouwburgplein
en Gouden Leeuwplein te vergroenen.
“Het hoeven geen grote bomen te
zijn, bloembakken of struiken zijn ook
goed”, luidde de mening.
“Al deze zaken hebben
invloed op de gezondheid van de
bewoners”, zei Ruud Louwes van Rho
Adviseurs. Dit bureau adviseert de

gemeente bij het opstellen van het
omgevingsplan.
Het ontwerpplan is komend
voorjaar klaar. In het najaar van 2019
stelt de gemeenteraad het nieuwe
omgevingsplan vast. “Er komt een
terugkoppeling over wat met de input
van vanavond is gedaan”, zegde Van
der Beele toe. Wethouder Martijn
van der Putten (D66) toonde zich
verheugd over de vele reacties. “Er zijn
ook serieuze problemen aan bod
gekomen. Ik vind het positief dat er
ook naar oplossingen is gezocht om
het centrum leefbaar te houden.”

Venray moet nog
zestien statushouders
huisvesten
Er kwamen ruim zestig bewoners
op de discussieavond af. Zij gingen
in groepjes aan de slag om te praten
over de thema’s geluid, veiligheid,
groen en hitte, bewegen en voorzie
ningen. In het omgevingsplan komt
meer aandacht voor gezondheid en
duurzaamheid, in tegenstelling tot in
het huidige bestemmingsplan.
Projectleider Suzanne van
der Beele van gemeente Venray
presenteerde vooraf enkele stellingen.
Hieruit bleek dat 55 procent van de
bezoekers zich meestal veilig voelt
in het winkelcentrum en 29 procent
voelt zich altijd veilig. Een minderheid
(16 procent) ervaart vaker een gevoel
van onveiligheid. Bijna de helft van
de bezoekers (45 procent) heeft af en
toe hinder van geluidsoverlast terwijl
29 procent zegt geregeld lawaai te
ervaren. Vooral bij evenementen en
rond sluitingstijd bij enkele cafés. Bijna
20 procent zegt nooit overlast te heb
ben, terwijl 6 procent juist heel vaak

geluidshinder ervaart. Enkele bewo
ners pleitten voor een betere spreiding
van de evenementen. Zo zou de par
keerplaats bij het gemeentehuis vaker
benut kunnen worden. Ook werden
locaties buiten het centrum genoemd,
zoals Odapark en bedrijventerreinen.

Te hard rijden op
binnenring
Kritisch waren de inwoners over
het gebrek aan handhaving en toe
zicht. “Handhaving krijgt een dikke
onvoldoende”, merkte iemand op.
Het gaat niet alleen om controle op
geluidsoverlast maar ook over fout
parkeren, fietsen door het winkelge
bied en herrie van vrachtauto’s bij
laden en lossen. Het massaal fietsen
door de Schoolstraat is veel omwo
nenden een doorn in het oog. Ook hier
komt weer een gebrek aan handha
ving om de hoek kijken, vinden de
bewoners. Onveiligheid wordt ver

oorzaakt door veel lawaai, vernie
lingen, herrie van uitgaanspubliek,
drugsdealers en scooters. Ook groep
jes rondhangende jongeren zorgen
voor een onveilig gevoel. Bewoners
meldden dat sommige delen van
het centrum slecht verlicht zijn, zoals
het stadspark tussen museum en de
Grote Kerk en de onderdoorgang naar
de Gouden Leeuw. Vaker politie op
straat zou ook bijdragen aan meer
veiligheid. Er kwamen opmerkingen
over te hard rijden op de binnenring.
Raadhuisstraat en Sint Jozefweg, bij
het Ambachtkwartier, werden als
voorbeelden genoemd. Op de pleinen
komen voetgangers vaker in conflict
met fietsers. Er heerst onduidelijkheid
over waar fietsen wel of niet is toege
staan. De helft van de bezoekers vindt
dat er voldoende groen in het cen
trum is. Juist in zo’n hete zomer als die
van dit jaar hebben centrumbewoners
meer last van de warmte. Een stenige
omgeving houdt de hitte vast, terwijl

Gemeente Venray heeft haar taakstelling voor 2018 op het gebied
van het huisvesten van arbeidsmigranten nog niet helemaal behaald.
Komende maand moeten nog 16 statushouders, 26 procent van de
taakstelling, een huis krijgen in Venray en dan zijn er in totaal dit jaar
61 gehuisvest.
Daarmee doet Venray het niet
slecht in vergelijking met andere
gemeentes in Limburg. In totaal
moest half november nog onge
veer één derde van de ruim 1.500
statushouders in Limburg nog een
huis krijgen. Gemeente Venray heeft
inmiddels 45 van de 61 statushou
ders gehuisvest. Drie statushouders
zijn daarnaast al door het COA aan
Venray gekoppeld, maar wachten
nog op geschikte huisvesting bin
nen de gemeente. “Afhankelijk van
het aantal koppelingen door het COA
zal de gemeente Venray de taak
stelling wel of niet halen”, aldus
gemeente Venray. “In overleg met
Wonen Limburg wordt geprobeerd
om de statushouders die in 2018
nog gekoppeld worden aan onze
gemeente ook dit jaar nog te huis

vesten.” In Limburg moeten binnen
twee maanden nog 523 asielzoekers
met een verblijfsvergunning een
huis hebben. In totaal hadden 8 van
de 33 gemeenten per 1 november
nog niet eens de helft van de taak
stelling gehaald. Meerssen moet
bijvoorbeeld nog 17 van de 28 sta
tushouders vestigen. Sittard-Geleen
heeft zelfs een achterstand van 74.
Horst aan de Maas moest er per
1 november nog 27 van 59 (46 pro
cent) en Peel en Maas nog 14 van de
61 (23 procent). Er zijn ook gemeen
ten die wel al alle statushouders
hebben gevestigd, of zelfs nog meer
dan de taakstelling.
Lukt het de gemeenten niet om
aan de taakstelling te voldoen, dan
kan er door het Rijk of de provincie
een boete opgelegd worden.

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Laura Driessen

‘Zwarte’
Piet
De goede man is weer in
het land, Sinterklaas. Hij heeft
zijn pieten meegenomen en
met zijn allen gaan we er een
groot feest van maken. Dat is
in ieder geval de bedoeling.
De anti-zwartepiet
protestanten die staan te
schreeuwen op iets wat een
mooie dag zou moeten zijn.
En begrijp me niet verkeerd,
ik vind niet dat zwarte piet
moet blijven. Maar kan het
niet op een andere manier?

Naam
Laura Driessen
Leeftijd
18 jaar
Woonplaats Venray
School
ROC Nijmegen,
Media en vormgeving
Wat is je droombaan?
Het liefst zou ik filmproducent wor
den. Maar het lijkt me ook wel gaaf
om een goede actrice te zijn.
Wat is je favoriete game?
Vanaf jongs af aan vind ik The Sims
een topspel. Ik vond het altijd zo
goed omdat het spel er zo realistisch

KERSTBOMEN
DIVERSE
SOORTEN
EN MATEN

MUIJSERS
KLEINDORP 23, MERSELO

uitzag. Het maakte niet uit hoe oud
het was. Ook heb ik verschillende
edities gespeeld die het spel nog
leuker maakten.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is mama.
Zij is altijd positief en als ik een
slechte dag heb gehad, lukt het haar
altijd om mij op te beuren.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Het liefst zou ik twee keer zo slim
willen zijn, omdat je daarmee meer
kan bereiken dan wanneer je mooi
bent. Als je slim bent en veel ver
dient, kun je alsnog mooi worden
door plastische chirurgie, haha.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Tijdens mijn rijexamen ben ik het
meest zenuwachtig geweest, dit
vond ik het spannendste ooit.
Wat ligt er onder jouw bed?
Niet veel, als ik te lang wacht een
hoopje stof.
Optimist, pessimist of realist?
Realist, ik kijk naar de werkelijkheid.
Wat was het laatste boek dat jij

heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik gelezen heb
en echt leuk vond was in groep acht.
Het was het boek Hoe overleef ik
mijn vader en hij mij van Francine
Oomen.
Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
Levensgenieter. Ik sta positief in het
leven en probeer van alle kleine din
gen te genieten. Elke week heb ik
weer iets leuks gepland met vrien
den of familie, bijvoorbeeld uitgaan
of lekker sushi eten.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn aardrijkskundeleraar van de
middelbare school, meneer Beeks.
Hij gaf op een leuke manier les en hij
gaf ons vaak zure matten als we ons
best deden.
Wat is je favoriete hobby?
Eerst vond ik voetbal superleuk maar
daar ben ik sinds kort mee gestopt.
Ik ga ook graag shoppen en lopen
met onze hond.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond lig ik lekker te chil

len op de bank met een goede serie
en wat te snacken. Op zaterdag ga
ik vaak naar café De Koets in Venray
met mijn vrienden en vriendinnen en
geniet ik volop van de muziek en het
gezelschap.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Ik heb niet echt een eigen stijl. Ik
kijk vaak wat nu de trend is en pas
me daar een beetje op aan. Maar
als ik mijn stijl echt moet omschrij
ven, is dit netjes gekleed. Ik hou ook
wel van kleuren en printjes op mijn
kleding.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Op de opleiding vind ik rekenen het
minst leuk en het leukste vak vind ik
de lessen waar ik leer over de soft
ware die ik later nodig heb als ik in
dit vakgebied werk heb.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Het liefst zou ik willen dat ik terug in
de tijd kan gaan, zodat als ik een fout
zou maken, deze recht kan zetten.

Sinterklaas zou een kinderfeest moeten blijven, dat is het
voornaamste punt. Het is een
feest waar kinderen blij kunnen
zijn en kunnen vragen wat ze
willen als is het nog zo raar.
Het moet niet zo zijn dat dit
anders is voor kinderen met een
donkere huidskleur, omdat ze
zwarte piet worden genoemd.
Als mensen er moeite mee
hebben dat de kleur van piet
zijn huid zwart is, waarom
kunnen we het dan niet gewoon
veranderen? En het een feest
voor iedereen houden? Omdat
het een traditie is. Omdat we
het al zo lang doen. De doodstraf hebben we ook heel lang
toegepast, of het uitschelden
van homoseksuelen, maar dat
doen we toch ook niet meer?
Het feest verandert niet als piet
nu roetvegen heeft, geen rode
lippen meer heeft en ander
haar krijgt. Dat zou in ieder
geval niet zo moeten zijn.
We moeten ook niet te ver
gaan in onze meningen en het
feest verpesten voor wie het
eigenlijk is bedoeld: de kinderen. Dus houd je discussie
lekker, maar doe het beleefd.
Anne
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GEPLUKT Femke Duijf
bijvoorbeeld verkleed als hun
filmhelden, maar op een gegeven
moment kwam ik twee mensen tegen
in een zelfgemaakt ‘furry’ pak van een
zelfbedacht typetje. Toen dacht ik: dit
wil ik ook!” Het balletje ging rollen
en samen met wat vrienden begon
Femke met het maken van haar eigen
mascottepakken. “Daarmee gaan we
nu bijvoorbeeld naar evenementen als
de Dutch Comic Con, maar we doen
ook veel voor kinderen. Zo heb ik met
Kindervakantiewerk bijvoorbeeld in
pak rondgelopen en waren we met
Halloween in Venray van de partij.
Ook doen we veel voor goede doelen,
zoals Make a Wish.” Ze voegt toe:
“Als mensen niet weten wat ik precies
doe, kijken ze er vaak een beetje raar
op van zo’n kostuum. Maar als ze het
verhaal kennen, dan krijg ik eigenlijk
alleen maar positieve reacties en dat
is echt heel leuk.”

‘Nog heel erg
zoekende’

Ze is pas 21 jaar, maar zit volop plannen en creatieve ideeën. In haar vrije tijd doet ze het liefst aan cosplay in haar zelfgemaakte mascottepakken.
Verder heeft ze de opleiding tot Desktop Publisher mbo niveau 3 af, maar dit jaar heeft ze een tussenjaar om te kijken waar ze precies in verder wil.
Deze week wordt Femke Duijf uit Venray geplukt.
Femke is geboren en getogen in
Venray. Als kind was ze al heel veel
buiten, om te spelen met vriendjes en
vriendinnetjes en met haar oudere zus
Imke. In eerste instantie ging ze naar
basisschool De Bongerd, maar al snel
stapte ze over naar De Hommel.
“Ik had wat moeite met leren en die
school paste beter bij me”, vertelt ze.
Na de basisschool moest Femke op
zoek naar een middelbare school.
“Het Raayland College was te groot en
te theoretisch voor me. Ook het

Metameer in Boxmeer paste niet
helemaal. Toen ben ik gaan kijken op
het Citaverde College in Horst en dat
trok me enorm. Het is daar heel
praktisch en je bent veel met dieren
en natuur bezig.”

Tussenjaar
Ze had een leuke tijd in Horst en
nadat ze daar klaar was vervolgde ze
haar studie in Arnhem. “Ik heb daar
in drie jaar tijd een opleiding Desktop
Publishing gevolgd, een opleiding die
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Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis

Oplossing vorige week:
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Femke ontwikkelde in de
afgelopen jaren ook een hobby, die
nu een belangrijk deel van haar
leven is. “Ik kwam voor het eerst
in aanraking met cosplay op de
Fantasy Fair in Arcen, een kostuumen fatasiefestival. Daar zijn mensen

Te Koop

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1
9

Dutch Comic Con

Heb jij ook een mooi verhaal te vertellen en lijkt het je leuk als we bij je langskomen voor een interview
over jouw leven? Of ken je iemand uit gemeente Venray die goed in deze rubriek zou passen? Tip ons!
Mail naar redactie@hallo-venray.nl of bel 0478 74 55 01.

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.

5

der, want ik hou ook van hardcore
en hardstyle.” Naast muziek fietst en
wandelt ze veel. “Dat is natuurlijk veel
om van A naar B te komen, maar ik
maak ook regelmatig een keer een
wandeling van een aantal kilometer.
Daarmee kan ik lekker mijn hoofd leeg
maken en dat vind ik heerlijk.”

Ook geplukt worden?

Sudoku
6

veel te maken heeft met media en
vormgeving.” Femke rondde niveau 2
en 3 succesvol af, maar wilde daarna
niet meteen beginnen aan niveau 4.
“Dat zou betekenen dat ik er meteen
weer vier jaar achteraan moest knal
len. Ik wist niet zeker of ik dat wel
echt wilde, dus daarom heb ik nu een
tussenjaar, waarin ik probeer uit te
vinden of ik liever het werkveld in wil
of toch nog door ga studeren.”
Femke is dol op muziek. “Ik ben
wel een beetje een rocker”, lacht
ze. “Maar wel de wat oudere rock
bands. Dat heb ik van pap meegekre
gen. Ik ben gek op bands als ACDC en
Metallica. Maar mijn smaak is bre

Het zelf maken van kostuums past
bij Femkes creativiteit. “Als kind was ik
al altijd bezig met tekenen en knut
selen en dat is eigenlijk zo gebleven.
Ik teken zo’n pak eerst uit en daarna
ga ik op zoek naar materialen om het
ook daadwerkelijk te maken.” Ze ziet
zichzelf in de toekomst ook nog wel
iets doen met deze hobby. “Het is heel
creatief, net als desktop publishing
eigenlijk. Maar persoonlijk vind ik het
wat fijner om dingen vorm te geven
met mijn handen in plaats van digi
taal.” Echt goed kiezen kan ze echter
niet. Haar tussenjaar gebruikt Femke
daarom ook om uit te vinden op welke
manier ze misschien verder zou kun
nen met haar kostuums. “Maar ik ben
echt nog heel erg zoekende. Het lijkt
me heel leuk om kostuums te maken,
maar animatiefilms maken is bijvoor
beeld ook nog een droom van me.
Nu moet ik alles voor mezelf op een
rijtje zetten en kijken wat de toekomst
me brengt.”

Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21a, Castenray
tel.: 06-20 22 92 25

www.boomkwekerijdireks.nl

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

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

02

nieuws

30
08

winkel&bedrijf 09

29
11
Adver torial

Loek werd acht weken te vroeg geboren

‘Het Geboortecentrum voelde
als ons tweede thuis’
Het zoontje van Antoon en Emmy Jeuken uit Venray werd acht weken te vroeg geboren. Gelukkig hield Loek hier geen blijvende gezondheidsschade aan over. Na een intensieve periode van zes weken in het Geboortecentrum Noord-Limburg, kon het
gezin naar huis.
Verloskundigen: Marsia Fleurkens-Van Gaal
en Judith Goudswaard
Praktijk: Uitgerekend Venray e.o. Praktijk
voor Verloskunde
Werken met: “zijn tweeën!”
Worden enthousiast van: “De gemoedelijke
sfeer in het Geboortecentrum, zowel naar de
cliënten als naar collega’s. Ondanks een
klinische setting wordt er alles aan gedaan om
het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.”

bloedingen te zien waren. Weer schrokken we,
maar de kinderarts legde uit dat de plek van de
bloedingen gunstig was en er geen schade was”,
vertelt Emmy. Later die week werd een nieuwe
echo gemaakt. Toen bleek dat Loek stabiel was,
werd hij overgebracht naar het Geboortecentrum
Noord-Limburg. Uiteindelijk bleef het gezin daar
43 nachten. “We hebben gelogeerd in ‘hotel
VieCuri’”, grapt vader Antoon. “Zes weken lang
ben je intensief bezig met de verzorging van
Loek. Je bouwt een band op met de verpleegkundigen. Het voelde als een tweede huis: we
konden daar logeren, bezoek ontvangen en altijd
bij Loek zijn. De verpleegkundigen stonden erop
dat zij Loek ’s nachts de voeding gaven, zodat
wij door konden slapen.”

“We komen allebei graag in het
Geboortecentrum Noord-Limburg. Er is totaal
geen sprake van een drempel; iedereen wil
meedenken en er kan samen veel geregeld
worden. Bij ons hebben de mensen vrije
keuze voor ziekenhuis van voorkeur. In het
geval dat de zwangere en haar partner voor
het Geboortecentrum kiest, is vaak de locatie
voor bloedafname en poliklinische consulten in Venray én de uitgebreide pijnstillingskeuze doorslaggevend. Daarnaast wordt de
aanwezigheid van een neonatoloog in het
Geboortecentrum - die onder andere
gespecialiseerd is in de begeleiding bij
een gecompliceerde bevalling - als een
plus ervaren.”
Het kindje van de 31-jarige Emmy en
30-jarige Antoon Jeuken zou begin december
2017 geboren worden, maar diende zich begin
oktober al aan. “Mijn zwangerschap verliep tot
op dat moment prima. Wel had ik de laatste drie
weken een hardnekkige blaasontsteking. Na de
derde antibioticakuur was de ontsteking eindelijk weg. Maar dat weekend had ik last van mijn
buik en rug en kreeg ik een bloeding. De verloskundige stuurde ons voor controle door naar het

Geboortecentrum. Daar bleek het mis te zijn:
ik werd met de ambulance naar Maastricht
gebracht. Uiteindelijk werd Loek op 7 oktober
2017, acht weken te vroeg, in Maastricht
geboren.”
‘Hotel VieCuri’
Loek ging na de bevalling naar de Neonatale
Intensive Care Unit (NICU). “Er werd een echo
van zijn hersenen gemaakt, waarop twee kleine

Impact
De vroeggeboorte heeft veel impact op de
jonge ouders gehad: “We zaten er soms even
helemaal doorheen. Je leeft ernaar toe dat Loek
van de monitoren af kan en naar huis mag.
En dat moment duurde lang: in de kamer naast
ons zijn zeven gezinnen gekomen en weer voor
ons vertrokken! Op een bepaald moment is het
batterijtje leeg, het wordt steeds moeilijker om
weer op te laden. Eind november was Loek van
de monitoren af en mocht hij dan eindelijk naar
huis.” Nu, een jaar later, gaat het goed met
Loek: de kinderarts en revalidatiearts zijn tevreden over zijn voortgang. Antoon: “Als we na
een controle in VieCuri even langs de afdeling
neonatologie gaan, zijn ze Loek en ons nog niet
vergeten. De kleine man wordt iedere keer met
veel enthousiasme begroet. We zijn heel goed
en persoonlijk begeleid door het team van het
Geboortecentrum Noord-Limburg.”

Neonatoloog Jeroen van Hoorn
Verloskundige: Lonneke Bronswijk (44 jaar)
Praktijk: Verloskundige Praktijk Venray
Werkt met: vier verloskundigen in de praktijk
Wordt enthousiast van: “Ik word nog steeds
heel erg gelukkig van een mooie, ongecompliceerde bevalling. Maar ook al wordt het
medisch, dan kun je er als verloskundige toch
alles aan doen om te zorgen dat mensen een
positieve ervaring hebben.”
“Onze cliënten hebben, als ze geen
medische indicatie hebben, de vrije keus
waar ze willen bevallen: thuis, in het
Geboortecentrum Noord-Limburg in Venlo of
in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer.
De samenwerking met beide ziekenhuizen verloopt goed. In het Geboortecentrum
wordt goede zorg geleverd en de vakkennis
is hoog. Ook de mensen die een baby krijgen met een moeilijke start, geven bij ons
aan dat ze tevreden zijn over de zorg. Wat
een extra aanvulling zou kunnen zijn, is de
verplaatste kraamzorg. Dan wordt voor de
gezonde kraamvrouw met een zieke baby de
kraamzorg in het ziekenhuis ingeschakeld.
De kraamverzorgende kan de kraamvrouw
en haar partner in het ziekenhuis al veel tips
geven over de verzorging van hun kindje en
ook al assisteren met het geven van borstvoeding. Dit is heel goed mogelijk, ook al heeft
het kindje nog zorg van de verpleegkundige
van de kinderafdeling nodig.”

‘De zorg wordt volledig afgestemd op
de behoeften van het kind’
Het Geboortecentrum Noord-Limburg is uitgerust met een afdeling neonatologie voor de behandeling van te vroeg geboren kindjes en
op tijd geboren baby’s die ziek zijn of extra controles nodig hebben met monitoring van onder meer ademhaling en hartslag. “Een reguliere kraamafdeling volstaat in dat geval zeker niet”, aldus neonatoloog Jeroen van Hoorn.
Een neonatoloog is een kinderarts die na
zijn specialisatie tot kinderarts nog een aanvullende opleiding volgde op een neonatale
intensive care unit, oftewel een intensive care
voor pasgeborenen. Het is niet vanzelfsprekend
dat in ieder ziekenhuis met een afdeling neonatologie, er ook een neonatoloog werkzaam
is. Het Geboortecentrum Noord-Limburg onder-

scheidt zich daarmee. Van Hoorn: “Onze afdeling neonatologie is ook, als enige Limburgse
neonatologieafdeling, gecertificeerd met het
Neokeurmerk voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg van de Vereniging voor
ouders van Couveusekinderen. We werken volgens het family centred care principe: de zorg
wordt afgestemd op de behoefte van het kind
en de familie. Ouders worden nauw betrokken
bij de zorg voor hun kind.”
Veel gezondheidswinst
De verpleegkundigen op de afdeling zijn
allemaal opgeleid tot neonatologieverpleegkundige. “Ook krijgen we ondersteuning van
onder meer kinderfysiotherapeuten, diëtisten
en medisch psychologen. En we werken nauw
samen met het team kinderrevalidatieartsen
van Adelante.” Volgens Van Hoorn is het
speciaal om optimale zorg te verlenen aan
de kwetsbare groep piepjonge patiënten.
“Kinderen die te vroeg of ziek worden geboren,
hebben nog een heel leven voor zich.

Door een goede behandeling en begeleiding,
ook van de ouders, is er nog veel gezondheidswinst te boeken. Het is mooi om te zien hoe
ouders na een hectische en emotionele tijd vervolgens blij en gelukkig met hun kind naar huis
gaan. Ook vind ik het interessant om de maanden en soms jaren erna te zien en te horen hoe
de kinderen zich hebben ontwikkeld.”

Professor Gelissensingel 20, 5912 JX Venlo
www.geboortecentrumnoordlimburg.nl
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Autoverhuur De Mulder

Hoe de paprikateler een autoverhuurder werd
Van glastuinbouwbedrijf met paprika’s, naar een autoverhuurbedrijf met wel zestig auto’s. Wim (52) en Alie (51) de Mulder uit Heide zetten bijna twintig jaar geleden een heel
andere stap in hun ondernemerscarrière. En daar hebben ze naar eigen zeggen nooit spijt van gehad. Hun bedrijf Autoverhuur De Mulder dingt mee naar de Venrayse

Lisa, Alie, Wim en Guus de Mulder
Ondernemersprijzen.
Met ruim 1,8 miljoen kilometer per jaar zijn de
verhuurwagens van Autoverhuur De Mulder veel op de
weg te zien. Het wagenpark van het bedrijf telt zo’n zestig
voertuigen, waaronder bedrijfswagens, personenauto’s
en -busjes en aanhangers en rolstoelbussen. Ook verzorgt
De Mulder sinds 2015 zes busjes die worden ingezet als
Wensbus, een vorm van openbaar vervoer van de provincie
waarbij mindervaliden in kleine kernen zonder streekvervoer
van a naar b worden gebracht.
Wim en zijn vrouw Alie de Mulder hadden jarenlang een
glastuinbouwbedrijf met paprika’s. Door de toegenomen
concurrentie in de tuinbouwwereld, schaalvergroting en lage
prijzen, kwam de klad er eind jaren 90 in. “Het bedrijf moest
groter worden, maar over de prijzen waar onze producten
tegen werden verkocht, hadden we niets te zeggen”, aldus
Wim. Zijn zoon Guus (23), werkzaam als automonteur en
sinds twee jaar ook mede-eigenaar van het familiebedrijf,
voegt toe: “Toen mijn vader in die tijd ook nog een hernia
kreeg, werd hij gedwongen na te denken over de toekomst.
Wilde hij als tuinder verder, of toch iets anders doen?”

‘Gat in de markt’
Tijdens het regelen van een personeelsuitstapje,
ontdekten Wim en Alie het antwoord op die vraag.

“We hadden personenbusjes nodig, maar konden die nergens
in de directe omgeving huren”, vertelt Wim. “Toen ging
er een lampje bij ons branden. Wat nu als we zelf een
autoverhuurbedrijf begonnen?” Zo begonnen Wim en Alie in
1999 met een personenbusje en een bakwagen met laadklep,
die ze verhuurden. Eerst naast hun tuinbouwbedrijf, maar na
een paar jaar liep het verhuren van auto’s zo goed, dat het
stel in 2006 stopte met de paprikateelt en de kas verhuurde.
“Dat bleek een gat in de markt”, aldus Wim.

Nominatie is stukje erkenning
Bijna twintig jaar later bestaat het team uit zeven
personen. Wim, opgeleid als automonteur, werkt overal
in het bedrijf, Alie doet voornamelijk reserveringen en de
financiële administratie. Zoon Guus werkt fulltime in het
bedrijf, is ook opgeleid tot automonteur en heeft in de
werkplaats nog drie collega’s. Daarnaast houdt hij zich bezig
met online marketing en sociale media. Ook Guus’ oudere
zus Lisa (24) werkt in het familiebedrijf. Naast haar baan in
de zorg doet ze parttime de administratie. De jongste telg
van het gezin De Mulder, Pim (21), helpt af en toe mee, naast
zijn baan bij een loonbedrijf. De nominatie is een stukje
erkenning voor het hele gezin, vertelt Wim. “We hebben
het samen opgebouwd tot wat het nu is, met hulp van
onze medewerkers natuurlijk.”

De durf hebben om aan de ene kant te stoppen en aan
de andere kant te beginnen met iets nieuws, is volgens
Wim wat ‘vitaal ondernemerschap’ is, het thema van de
Venrayse Ondernemersprijzen (VOP). “Het is ons niet aan
komen waaien”, vertelt hij. Wim verloor net na de start
van het bedrijf in 1999 zijn rechterhand bij een machineongeluk, waardoor hij alles opnieuw moest leren. Ook kreeg
hij een tweede hernia. Volgens zijn zoon Guus heeft hij uit
die pech kracht geput. “Door tegenslagen leer je kijken naar
wat er allemaal wél mogelijk is. Zo ontdek je dat je meer
kunt en er meer te bereiken is dan je in eerste instantie zou
denken.”
Hun kandidaatstelling voor de VOP is een uitdaging,
vertelt Guus. “Ons wordt nu als het ware een spiegel
voorgehouden. Waar staan we met het bedrijf en waar
willen we naartoe? We kijken ineens weer heel anders
naar onszelf. Eigenlijk net zoals pap ooit deed toen hij
met het autoverhuurbedrijf begon.” Voor de toekomst
heeft het bedrijf nog genoeg plannen. Guus: “We willen
moderner worden, bijvoorbeeld met een nieuwe wasstraat
waarbij het water gezuiverd en hergebruikt wordt, en meer
processen automatiseren, zoals dat van de reserveringen.
De eerste plannen zijn gemaakt om over twee jaar te gaan
verbouwen. Daardoor krijgen we letterlijk en figuurlijk
meer ruimte.”

NA MENS DE VOLGENDE
BEDRIJVEN
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Restaria
Arvalis feliciteert
Autoverhuur De Mulder
met hun nominatie
voor de Venrayse
Ondernemersprijzen 2019

Old Dutch viert jubileum
met feestweekend
Restaria Old Dutch in Venray bestaat op maandag 3 december vijftien jaar. Dat viert zij met speciale activiteiten voor kinderen in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 december.

www.arvalis.nl

Gefeliciteerd met deze
prachtige nominatie!

Op 3 december 2003 namen de
huidige eigenaren Old Dutch over.
Hetty, Roy en Diana Pelzer staan
nu vijftien jaar aan het roer van
het Venrays restaria, dat begon als
Smulwereld. De afgelopen jaren

zijn ze van concept veranderd en
hebben ze de gevolgen van een
brand moeten verwerken. Ook is
een bezorgdienst, voortgekomen
uit een grap met het EK voetbal,
ontstaan. Op zaterdag 1 december

vieren ze het jubileum met om
15.00 uur bezoek van Pieten en
zondag kunnen kinderen tussen
13.00 en 20.00 uur geschminkt
worden. ‘s Avonds is er een feest
voor genodigden.

Provincie Limburg en IVN

Duurzame Dates bij Kipster

Improve your intralogistics

Provincie Limburg en IVN Limburg organiseren op dinsdag 4 december Duurzame Dates bij Kipster in
Castenray. Vraag en aanbod op het gebied van duurzaamheid komen hier samen. De bijeenkomst duurt van
15.00 tot 18.00 uur.

ABOUT THE
CONFERENCE
feliciteert Autoverhuur
de Mulder met de
nominatie voor de
Ondernemersprijs 2019.
Veel succes gewenst!

SUCCES!
Agrobaan 7
5813 EB Ysselsteyn
www.autobedrijfpeters.nl

Deelnemers kunnen in gesprek
met experts om hun idee of
plan aan te scherpen, inspiratie
opdoen en ze leren mogelijke
samenwerkingspartners kennen.
Na Duurzame Dates kunnen
ondernemers hun plan volmaken
en indienen voor de Groene Helden
Stimuleringsprijs 2019.
Bij Groene Helden gaat het om
duurzame initiatieven van twee of
meer ondernemers die samenwer
ken met bijvoorbeeld instanties voor
natuurbeheer, onderwijs of de lokale
bevolking. Het hoeft niet per se een
spectaculair, uniek of geheel nieuw
project te zijn. Wanneer ondernemers
een bestaand, goed, maar kleinscha
lig initiatief verder uitbreiden, is hun
initiatief ook een kanshebber. Denk

bijvoorbeeld aan een restaurant dat
samenwerkt met een lokale super
markt om voedselverspilling tegen te
gaan en hierbij omwonenden betrekt.
Maar ook dat ene bedrijf dat zijn
bedrijfstuin wil vergroenen en ver
duurzamen en hierbij verschillende
bedrijven en buurtorganisaties betrekt.

Groene Helden
Prijs uitgereikt
In het voorjaar van 2019 worden
acht Groene Helden uitgekozen.
Een Groene Held ontvangt een
financiëlebijdrage om zijn of haar
initiatief te verwezenlijken, of te
laten groeien en bloeien. De Groene
Helden Prijs geeft bekendheid aan
het initiatief en de organisatie.

Daarnaast vervullen Groene Helden
een ambassadeursrol waarbij
opgedane kennis gedeeld wordt met
andere ondernemers en stimuleren en
inspireren zij duurzaam ondernemen.
Groene Helden Limburg is een
initiatief van Provincie Limburg
en IVN Limburg in samenwerking
met Innovatiehuis MKB Keyport
2020, MKB-Limburg, Vereniging
Kleine Kernen Limburg, Mediahuis
Limburg, IVN Roermond, VVV ZuidLimburg, Rabobank, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, CITAVERDE
en Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij. Aanmelden voor
Duurzame Dates kan op www.ivn.nl/
groeneheldenlimburg Deelname aan
de Duurzame Dates en de Groene
Helden Stimuleringsprijs is gratis.

VAN HARTE GEFELICITEERD
MET DE NOMINATIE!

Livera Venray

AANNEMERSBEDRIJF

P. MARTENS

Jubileum

bv

AGROBAAN 11 • 5813 EB • YSSELSTEYN (L) • TEL.: 0478-541760

vier met ons mee!

Spurkt 3,

• In december 4x kans op

5804 AR Venray

een cadeaubon van € 50,-

Tel. 0478 529 000
www.nelipak.com

• Elke week 1 winnaar

Nelipak Healthcare Packaging feliciteert Autoverhuur De Mulder
met hun nominatie voor de Venrayse Ondernemersprijs 2019

Wij wensen alle genomineerden
veel succes
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• De eerste 100 klanten
ontvangen een leuke attentie
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#kempencreeert

De Bleek 78 | Venray | T 0478 581 577
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 47

Zonnepark in Smakt is een goed idee
Bijna twee derde van de stemmers op onze Facebook-poll is
het eens met de stelling dat het zonnepark in Smakt een goed
idee is. Ruim een derde, 34,5 procent is het hier niet mee eens.
Aanleiding voor de poll van vorige week vormden de plannen van
projectontwikkelaar Kronos Solar.
Zij wil op een agrarisch terrein tussen de A73 en de spoorlijn
96.800 zonnepanelen aanleggen. De omwonenden zijn hier niet blij
mee, zij vrezen overlast. Maar wethouder Carla Brugman haalde het
tijdens een informatiebijeenkomst al aan: eigenlijk is er geen keuze.
Er is een groot klimaatprobleem dat opgelost moet worden. In de

woorden van wethouder Brugman: “We staan in het oog van de
orkaan.” Zij stelt daarom dat ieder initiatief voor schone energie met
open armen aangegrepen moet worden. Zij krijgt bij onze poll bijval
van ‘eens’-stemmers en raadsleden Bart Jilesen (D66) en Jan Hendriks
(SP).
Maar niet iedereen is enthousiast. Inwoners van Smakt vrezen
bijvoorbeeld geluidsoverlast door het weerkaatsen van verkeerslawaai
en de spoorlijn. Ook vinden ze het zonde van het uitzicht.
Ook je mening geven over onze polls? Dat kan via onze Facebookpagina, www.facebook.com/nieuwsbladHALLOVenray

Gemeente moet minder onderzoeken,
meer doen eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Gemeente Venray is bezig met een onderzoek naar de leefbaarheid in
de Venrayse dorpen en wijken. Het onderzoek start in de wijken Brukske,
Centrum, Centrum-West, Landweert en Veltum en in de dorpen Oirlo en
Castenray.
De gemeente wil op basis van de resultaten uit het onderzoek met alle
partners in de wijk gezamenlijke doelen formuleren voor de toekomst. In de
gebiedsagenda komt te staan wat er speelt in een dorp of wijk en waar de
gemeente de komende jaren op in gaat zetten. Goed dat ze daarvoor eerst

gedegen onderzoek doen. Dan maak je beleid dat je écht ergens op baseert.
Daarentegen kun je ook zeggen dat er al zoveel onderzocht wordt.
De gemeente kan haar tijd en geld beter besteden aan het daadwerkelijk
bereiken van praktische zaken. Waarom niet geld naar prullenbakken, hand
having of opknappen van perkjes? Je hebt met dorps- en wijkraden en andere
organisaties toch al allerlei voelsprieten om je een beeld te vormen van de
leefbaarheid? Niet lullen maar poetsen, om het maar plat te zeggen!
De gemeente moet minder onderzoeken en meer doen. Wat vindt u?

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur
gasflessenwagen m/v

Wat ga je doen?
Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met gasflessenwagens naar
klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel dagritten. De werktijden zijn
flexibel en afhankelijk van de dagelijkse planning.

Wat vragen wij?

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
•

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray

initiatiefrijk, communicatief vaardig en klantgericht

Oostrum

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

Leunen

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik.
Jewagas is een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen
voor de Nederlandse en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op
het gebied van gassen, installaties en regelgeving. Zij delen hun
kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen
bij een groeiende organisatie met een sterke
focus op innovatie. Wil je meer weten?
Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525. Ben je
enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

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

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11|5861 EJ Wanssum|0478-532525 | F 0478-532442 | E info@jewagas.com | www.jewagas.com

Jewagas_Personeelsadvertentie_Vrachtwagenchauffeur_130-150.indd 1
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Roy
Donders
TV kijken doe ik nauwelijks, wél radio luisteren, en
dan altijd radio 1. Prachtige
programma’s komen er voorbij met nuttige achtergrondinformatie. Veel politieke
leiders passeren hierin ook de
revue, waaronder Donald
Trump, Angela Merkel of de
Iraanse leider Hassan Rohani,
en over de laatstgenoemde
wil ik het even hebben.
Ik moet bij het voorbijkomen
van zijn naam altijd aan Roy
Donders denken, onze eigen
Brabantse Ayatollah van de
huispakken. Hij heeft immers
zijn modewinkeltje Rojami,
vernoemd naar zichzelf en zijn
twee vervelende neefjes Jari en
Mika, zo origineel... Zegt dit
alles over de kronkel in mijn
brein, of is er wel degelijk iets
aan de hand? Even googelen op
‘afbeeldingen Rohani’ en Ik zie
gelijk een verband met de
traditionele Iraanse kledij en de
huispakken van Roy Donders.
Volgens mij is Roy in het diepste
geheim bezig een nieuwe
modelijn op te zetten in Iran.
De zaken lopen immers niet zo
goed, als ik radio 1 mag
geloven, en een paar nieuwe
klanten zouden zeer welkom
zijn. In diplomatieke kringen
gaan deze geruchten al langer
de ronde, en Roy is de
afgelopen maanden meerdere
malen gesignaleerd rondom het
consulaat in Den Haag. Ik zie het
wel gebeuren hoor, een
prachtig zwart/grijs huispak
voor de president van Iran, of
een donkerpaarse combi met
veel pailletten (én bijpassende
hoofdbedekking) voor de
hoogste leider Ali Khamenei,
het zou hem schattig staan!
Nee, even serieus, ik vind het
geweldig dat zo’n menneke uit
Tilburg het zo ver geschopt
heeft, alleen had ík persoonlijk
een orginelere bedrijfsnaam
bedacht. Respect Roy, ga voor
goud!
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

En toen was er licht
Zo heeft het dikwijls geklonken in de Sint-Petrus Bandenkerk, maar
niet daarbuiten. Na jaren van voorbereiding werd in 2015 een zichtbare
start gemaakt met de herinrichting van de voormalige begraafplaats
naast de Grote Kerk.
Het gebied onderging een
grondige herinrichting en facelift.
De monumentale muur van het
Kerkpad werd onder handen geno
men, een herschikking van het groen
en Mgr. Gommansplein als ook de
bouw van De Borggraaf waren het

resultaat. Het is mooi geworden. Oké,
Marktstraat 8 is vergeten en het
werk- en leefklimaat in het museum/
VVV was een sluitpost en is nog steeds
niet goed op orde. Ondanks dat er
geen kerkhof meer is, blijft de kerk in
het park. Jammer genoeg nog steeds

zonder naam. Een ‘dood’ element.
In november 2016 kwamen de
twee partijen die nu VENRAY Lokaal
vormen, met een motie waarin
gevraagd werd geld vrij te maken
voor het aanlichten van de kerk.
Een klinkend resultaat, want de
gemeenteraad schaarde zich achter
deze motie. Kerkbestuur en gemeente
waren en zijn er uit. Er is geld en de
Grote Kerk, als parel van de Peel, krijgt
verlicht een extra dementie. Eventjes

de lampjes op de kabels aansluiten en
Venray geniet ook nog van een veili
ger park, zou je denken.
Het is jammer dat onze ‘ereburger
van Venray’, en toekomstige bisschop
Smeets, dit prachtige schouwspel op
zijn kerk vanuit zijn slaapkamerraam
niet heeft mogen aanschouwen. Het is
eind 2018 en nog steeds is er géén
licht en naam voor het park.
Peter Custers,
commissielid VENRAY Lokaal

Regionale Energievisie Noord-Limburg 2018-2030
De wereld verandert en de bevolking neemt alsmaar toe.
Klimaatverandering, milieuvervuiling en het uitputten van fossiele
brand- en grondstoffen zorgen voor vele uitdagingen. Dit weerspiegelt
zich ook op de gemeente en haar inwoners. Iedereen zal zijn steentje bij
moeten dragen en daarom is er een Regionale Energievisie NoordLimburg 2018-2030 opgesteld.
De ambitie van de regio NoordLimburg is ‘het creëren van een
fossiel energieonafhankelijke regio
met een economisch gezonde
woon-, werk- en leefomgeving,

welke geschikt is voor toekomstige
generaties.’
Dit is een erg grote ambitie.
Hierdoor zal de inwoner steeds meer
veranderingen zien. Denk hierbij aan

nieuwbouwwoningen zonder aardgas,
elektrische laadpalen en meer zonne
panelen.
Om de doelstellingen voor 2030
te halen, zal de regio alle zeilen
bij moeten zetten, maar ook de
inwoners en bedrijven van Venray.
Energiebesparing werkt daarbij
het beste. Die energie hoef je niet
meer op te wekken. Ook inwoners
en bedrijven kunnen bijdragen
leveren als we bewuster worden met

het omgaan van energieverbruik.
‘Tools’ zoals het gebruik maken
van Energieloket Venray en Venray
Energiezuinig.nl zijn nuttige
hulpmiddelen. Dit is cruciaal, want als
inwoners en bedrijven dit niet doen,
zullen er meer energieopwekkende
maatregelen nodig zijn als
zonnepanelen en windmolens om
aan de energiebehoefte te voldoen.
Hoe minder deze nodig zijn, hoe beter.
Selçuk Ipek, CDA Venray

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met het sorteren, verpakken en de handel van blauwe bessen
en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika.
De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.
Ben je op zoek naar de juiste waardering voor je inzet? Wil je werken in een uitdagende en afwisselende functie in een dynamisch bedrijf?
Dan zijn wij op zoek naar jou. Vanwege toenemende groei zoeken wij nieuwe collega’s:

STORINGS- en
ONDERHOUDSMONTEUR

LINE
OPERATOR

LOGISTIEK
MEDEWERKER

De functie:
Als monteur ben je verantwoordelijk voor het probleemloos en storingsvrij laten draaien van de geavanceerde productie-/verpakkingslijn. De werkzaamheden
bestaan uit het oplossen van technische storingen,
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het
continu verbeteren van de productielijn.

De functie:
Als line operator ben je verantwoordelijk voor
het probleemloos en storingsvrij laten draaien
van de geavanceerde productie-/verpakkingslijn en het aansturen van de productiemedewerkers. Het continu streven naar verbeteringen en verdere professionalisering, wat in
deze functie cruciaal is, zit in je genen.

De functie:
De logistieke medewerker is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden met
betrekking tot de aanvoer, het verpakken en
verzenden van de blauwe bessen.

Wat we van jou vragen:
• MBO niveau richting mechatronica door opleiding en/of ervaring;
• verantwoordelijk voor het probleemloos laten draaien van de
machines in de verpakkingshal;
• de werkzaamheden zijn zowel mechanisch, elektrisch als
regeltechnisch van aard;
• het verrichten van groot onderhoud om storingen te voorkomen;
• het signaleren en doorvoeren van verbeteringen in de
productielijn;
• het helpen ombouwen van de productielijnen;
• goede communicatieve eigenschappen;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte
(10 graden Celcius);
• bereidheid om in 2-ploegendienst te werken en 1 keer in de
2 weken op zaterdag.

Wat we van jou vragen:
• MBO niveau door opleiding of ervaring, bereidheid
nieuwe dingen te leren;
• oplossingsgerichte aanpakker die met motivatie
een team met enthousiasme kan aansturen;
• affiniteit met productieomgeving en technisch
inzicht;
• goede contactuele, communicatieve eigenschappen
en sociale vaardigheden;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als
werktijden;
• de werkzaamheden worden verricht in een
gekoelde ruimte (10 graden Celcius);
• bereidheid om in 2-ploegendienst te werken en
1 keer in de 2 weken op zaterdag.

Wat we van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als logistiek medewerker is gewenst;
• klaar zetten van alle noodzakelijke benodigdheden
voor het laten draaien van de productielijn zoals
bessen, dozen, bakjes, deksel en folies;
• laden en lossen van transport;
• registreren in het computersysteem;
• beheersing van Nederlandse en kennis van Duitse
en Engelse taal in woord en geschrift is een pre;
• goede communicatieve eigenschappen, accuraat
en collegiaal;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als
werktijden;
• de werkzaamheden worden verricht in een
gekoelde ruimte (10 graden Celcius);
• bereidheid om in 2-ploegendienst te werken en
1 keer in de 2 weken op zaterdag.

VERPAKKING–/
PRODUCTIEMEDEWERKER
Zowel parttimers als fulltimers zijn welkom.
De functie:
In teamverband en met geavanceerde
machines ben je bezig met het verpakken van
blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid en
betrouwbaarheid;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als
werktijden;
• de werkzaamheden worden verricht in een
gekoelde ruimte (10 graden Celcius);
• bereidheid om in 2-ploegendienst te werken en
1 keer in de 2 weken op zaterdag.

Wat wij bieden: wij bieden een uitstekend salaris volgens de CAO Groothandel AGF. De waardering voor onze medewerkers brengen wij tot uitdrukking door het bieden van een meer dan marktconform salaris.
Met enthousiaste collega’s werk je in een uitdagende werksfeer in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Wil jij ook werken in een dynamisch bedrijf waarin je inzet de juiste waardering krijgt? Stuur dan je sollicitatie naar: abbGrowers B.V. Fabrieksstraat 6, 5961 PK Horst of info@abbgrowers.com
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De Wiendbuul Wanssum

BiblioNu Venray

Walk&Talk-ochtend
BiblioNu Venray organiseert op dinsdag 4 december een Walk&Talkbijeenkomst. Het thema is netwerken en gastspreker is Jannine
van der Naald.
BiblioNu: “Wanneer je een
gesprek hebt met iemand is er een
mogelijkheid om te netwerken. Door
met elkaar te praten, leer je elkaar
kennen, deel je ideeën en wissel je
informatie uit. Zo simpel is netwer
ken: je praat en luistert. Vaak doe
je dat al ongemerkt. Maar wanneer
netwerken ingezet wordt om een
baan te veroveren dan lijkt het min
der simpel.” In deze ochtend geeft
Jannine van der Naald van Talenten-werk tips hoe je op een natuur
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Prins Rick I uitgekomen
De eerste prins van het seizoen is al bekend. Zaterdag 24 november kwam prins Rick I uit bij carnavals
vereniging De Wiendbuul in Wanssum.

lijke manier kunt netwerken. Een
Walk&Talk is een koffiepauze voor
werkzoekenden. Deelnemers kun
nen hun sollicitatie-ervaringen delen
met elkaar, contacten leggen en sug
gesties krijgen en geven die helpen
in de zoektocht naar een geschikte
baan. Inloop is vanaf 09.00 uur. De
start is om 09.30 uur en de bijeen
komst duurt tot 11.30 uur. Deelname
aan de Walk&Talk is, net als de koffie
en thee, gratis. Graag vooraf aanmel
den via mpeeters@biblionu.nl

Voor ons bedrijf Driessen Blueberries BV
in Melderslo zoeken wij een:

Allround Medewerker
Fruitteelt
m/v

De werkzaamheden vinden plaats op verschillende
teeltlocaties in en rondom Melderslo. De Allround
Medewerker Fruitteelt deelt het eigen werk in aan de hand
van te realiseren (dag)planningen. Dit gebeurt in overleg
met leidinggevende en directe collega’s. De functie bevat
specialistische aspecten zoals de gewasverzorging, de
controle/bestrijding van ziekten/plagen, watermanagement
en het interpreteren en toepassen van voedingsschema’s.
De functievervuller is verantwoordelijk voor het zelfstandig
verrichten van werkzaamheden in de teeltvoorbereiding en
gewasverzorging, waarbij de controle van het groeiproces
en de klimaatsituatie van groot belang is. Verder draagt de
functiehouder de zorg voor het technisch onderhoud aan het
machinepark/installaties en het overdragen van gegevens.

Rick Rutten is de jongste zoon van
Jac Rutten en Berty Rutten-Thiesen.
Hij is 44 jaar. Rick is getrouwd met
Marijke Rutten-Verberkt en samen
hebben ze twee zoons, Jesse en Luca.
In het dagelijks leven heeft Rick een
eigen installatie bedrijf Rintech. Verder
heeft Rick 19 jaar jeugdleiding gedaan
bij CV De Wiendbuul. Rick speelt gitaar
bij zijn band waar ook zijn adjudan

ten deel van uit maken. Samen met
zijn adjudanten Michael Poels en Marc
Beterams en nar Emiel Jans gaat hij
dit jaar voorop en doet hij er alles
aan om er samen met de Wiendbuule
en Wiendbuulinne een schitterende
carnaval van te maken. Prins Rick I zijn
lijfspreuk is: “Het moijste fieëst van ut
joar is wer un feit, en weej goan vur
enne bak gezelligheid!”

Prins Rick I neemt de scepter over
van prins Guus I Hendrickx. Aan zijn
regeerperiode kwam afgelopen zater
dag een eind. “Guus heeft het, samen
met zijn prinses Inge, adjudanten
Hans Maas en Frank van Gerven en
nar Pascal Reijnders, perfect gedaan.
Ze hebben er volop van genoten,
zoals het ook hoort te zijn”, aldus
De Wiendbuul. (Foto: Ingeborg Verberkt)

Koninklijke Harmonie Venray

Jubilarissen Euterpe
Koninklijke Harmonie Euterpe uit Venray hield op zondag 24 november haar jaarlijkse Ceciliafeest. Ook dit
jaar stonden de jubilarissen van de harmonie centraal.

Wij vragen
• kennis van volle grond- en substraatteelt;
• spuitlicentie 1 en 2;
• technisch inzicht;
• zelfstandig kunnen werken en oplossend vermogen;
• goede sociale vaardigheden;
• computervaardigheden;
• bereid om weekenden te werken;
• kennis van blauwe bessen (zachtfruit) is een pre.
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op
basis van een fulltime dienstverband.
Aanvangsalaris is conform de CAO voor de Open Teelten.
Opleiding & ontwikkeling is onderdeel van onze secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Reageren
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes
van onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV + motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen
naar marcel@driessenblueberries.nl, ter attentie van
Marcel Driessen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voorafgaand heeft de harmonie
de Ceciliamis opgeluisterd.
De avond werd gevierd in het
Odeon en was toegankelijk voor
leden, ereleden en partners. Dit

jaar waren de jubilarissen Bruno
Lucassen (60 jaar), Wilco Lucassen
(40 jaar), Geerd van Ochten
(25 jaar), Gittie Raedts (12,5 jaar),
Lisan Strijbosch (12,5 jaar) en

Nynke Lucassen (12,5 jaar).
Allen zijn zij actief lid binnen de
vereniging en dragen daarnaast
ook nog op verschillende manieren
hun steentje bij.

De Pluum in Venray
Match voor vrijwilligers organiseert op vrijdag 7 december de jaarlijkse waarderingsavond de Pluum. Deze
vindt plaats van 19.00 tot 23.00 uur in Anno’54 in Venray.
Ieder jaar organiseert Match
een avond om de vrijwilligers in
Venray in het zonnetje te zetten.

Burgemeester Hans Gilissen reikt
de Pluumen uit als waardering voor
de vrijwilligers.

Verder is er livemuziek van onder
andere Atelier Jeruzalem en is er de
quiz ‘Wieët ik veul’.
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Zaal The Pilot Ysselsteyn

Jaarlijkse kleurkanarieshow
Speciaal Club Kleur organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 december een kleurkanarieshow in zaal The Pilot
in Ysselsteyn. De show is geopend op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
De Speciaal Club Kleur bestaat
al meer dan 40 jaar. “In deze ruim
40 jaar hebben we veel bereikt
en willen we nog meer doelen
realiseren. Zo kennen we al jaren
een bestendig ledenaantal van
tweehonderd personen en ook wordt
er jaarlijks een kleurkanarie show

gehouden. Deze show is inmiddels
uitgegroeid tot een internationale
wedstrijd waar een hoge kwaliteit
aan kleurkanaries wordt geshowd”,
aldus de club. Het doel van de Speciaal
Club Kleur is om de internationale
kleurkanarieshow een jaarlijks
begrip te laten zijn. “Dat we hier

nog moeten groeien moge duidelijk
zijn en daarom roepen wij als SCK
iedereen op, ook niet-leden, om op
1 en 2 december zijn of haar vogels
te komen showen. We hebben mooie
klassementsprijzen.”
Kijk voor meer informatie op
www.speciaalclubkleur.nl

Lions Club Venray Peelparel

Voedselbank ontvangt cheque
Penningmeester Joep Poels en secretaresse Wilma de Rhoter van de Voedselbank Noord-Limburg ontvingen
op dinsdag 20 november een cheque van 2.500 euro van Lions Club Venray Peelparel. Dit bedrag werd opgehaald
tijdens de Funnight in de Schouwburg in Venray op vrijdag 26 oktober.

Rechtgezet boerenbruidspaar Venray
Bij het artikel over het nieuwe boerenbruidspaar van
VV De Piëlhaas uit Venray uit de editie van HALLO Venray van
donderdag 22 november is per abuis de fotograaf van de foto niet
vermeld. Dat had Foto Hoedemaekers moeten zijn.

Tabletcafé BiblioNu
BiblioNu Venray organiseert op maandag 3 december een tabletcafé,
bedoeld voor wie alles wil weten over apps, handige functies op de tablet,
smartphone en e-reader. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.30 uur in de
bibliotheek in Venray.

Tijdens de Funnight werd cabaret
opgevolgd door een feest. Cabarettrio
Jeroens Clan trapte de avond af met
met een aantal sketches en liedjes. Na
het optreden van deze drie Brabantse
jongens volgde een feest, dat bege

leid werd door muziek van de cover
band FEZZ. Ook werden er veel loten
verkocht voor mooie prijzen.
De avond maakte het mogelijk
om een bedrag van 2.500 euro te
schenken aan de Voedselbank Venray,

één van de goee doelen van Lions
Club Venray Peelparel. De club geeft
aan de Voedselbank een warm hart
toe te dragen. De Voedselbank is bij
met de donatie en gaat het gebruiken
voor een nieuwe koelruimte.

Het aanmaken van een account en
de uitleg hoe je e-books kunt lezen
op een tablet, smartphone of e-reader
zijn onderwerpen die behandeld kun
nen worden. E-books komen steeds
eerder beschikbaar in de bibliotheek.
Het aantal titels in de online biblio
theek is inmiddels opgelopen van
21.000 naar 27.000. Vrijwilligers van
Seniorweb en leerlingen van het

Raayland College geven uitleg, maar
deelnemers kunnen ook elkaar hel
pen. BiblioNu: “Het tabletcafé is geen
cursus of workshop, maar een samen
zijn van enthousiaste gebruikers.
Zorg ervoor dat uw apparaat is opge
laden en neem uw gebruikersnaam
en wachtwoord mee. Dit is handig
bij het installeren van nieuwe apps.”
Deelname aan het tabletcafé is gratis.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray

Landweert €

Venray

Brukske €

Digisterker-certificaten behaald
Bij de bibliotheek in Venray is op maandag 26 november weer een cursus Digisterker afgerond.
Alle cursisten mochten een certificaat in ontvangst nemen. In vier bijeenkomsten van
twee uur hebben de cursisten geoefend met verschillende websites van de overheid, zoals
www.mijnoverheid.nl en de toeslagensite van de Belastingdienst. De reacties na afloop waren heel
positief, aldus BiblioNu: “‘Ik heb nu meer durf om ergens op te klikken’, en ‘Ik hoef de kinderen nu
niet meer alles te vragen’. Ook de heldere uitleg van presentaties en werkboek werden erg
gewaardeerd.” Er start weer een nieuwe cursus Digisterker op dinsdagavond 8 januari. Aanmelden is
mogelijk via info@biblionu.nl Meer informatie is te vinden via www.biblionu.nl/cursussen

7,50 - € 12,00

7,50 - € 12,00

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
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Uit tegen koploper Lottum

Corners breken Leunen op
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Leunen kon zondag 25 november koploper Lottum niet
vloeren in de vijfde klasse D. De oranje-witten leden op het eigen sportpark ‘t Klaverblad een 1-3 nederlaag.

Zesde plaats op ranglijst

Venray onderuit
in Kerkrade
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Venray verloor
zondag 25 november de uitwedstrijd tegen Chevremont in Kerkrade
met 3-2 in de eerste klasse D. Door het verlies zakten de rood-witten
van de derde naar de zesde plaats.
Toch zijn de verschillen uiterst
klein in de kop van de ranglijst.
De achterstand van Venray op
de nieuwe lijstaanvoerder ZSV
uit Zeilberg bedraagt slechts vier
punten. Trainer Frans Koenen had
zijn elftal op één positie gewijzigd.
Danny Pelzer keerde terug in de
basis en Ron Kleuskens begon op
de bank. De Venraynaren kwamen
sterk uit de startblokken en Bram
Vievermans brak snel de score
open, 0-1. Het was al de achtste
competitietreffer van de 19-jarige
aanvaller. Chevremont kwam vrij
snel weer op gelijke hoogte, 1-1.

Leunen-verdediger Tom Riensema (links)
in duel met een Lottumse aanvaller
Lottum, dat een week eerder de
eerste periodetitel won, startte voort
varend. Al in de openingsminuut
moest Leunen-doelman Tim Jacobs
ingrijpen om een vroege achterstand
te voorkomen. Daarna trok de thuis
ploeg het initiatief naar zich toe. Stefan
Jacobs mocht in het openingskwartier
vijf hoekschoppen nemen, maar die
leverden geen succes op. Bij de eerste
de beste corner van Lottum was het
wel raak. Keeper Tim Jacobs bracht in
eerste instantie nog redding, maar in
de rebound schoot Teun Zeelen de 0-1
binnen. Twee minuten later kregen de
bezoekers opnieuw een hoekschop en
Lukas Vorstermans zette Leunen op
een 0-2 achterstand. “Juist in een fase
dat wij beter waren, vielen die twee

snelle treffers”, zei Leunen-trainer
Vincent van Sambeek. “Gelukkig heb
ben we het daarna goed opgepakt.”
De oranje-witten konden zeven minu
ten voor rust iets terugdoen. Captain
Frank Gielens gaf een bekeken steek
bal op spits Mees Claessens die koel
tjes afrondde, 1-2. Na de pauze bleven
veel koukleumende toeschouwers in
de warme kantine achter. De Leunse
ploeg maakte jacht op de gelijkmaker.
Maar het meeste gevaar kwam toch
van de bezoekers. Denny Bongers,
teruggekeerd van Wittenhorst, miste
twee kansen waardoor Leunen in de
race bleef. Het duel werd alsmaar hec
tischer en arbiter Van Uden ging met
kaarten strooien. Binnen acht minu
ten trakteerde de leidsman de Leunse

spelers Frank Gielens, Rob van Ool en
Stefan Jacobs op een gele prent. Ook
een speler van Lottum ontving geel
en trainer Jan Kuiperij werd vanwege
commentaar op de leiding wegge
stuurd. Ruim een kwartier voor tijd viel
de beslissing toen Pim Kleeven met
een strak schot goalie Tim Jacobs kans
loos liet, 1-3. De Leunenaren drongen
nog wel aan, maar een echt slotoffen
sief bleef uit. Trainer Van Sambeek was
content over de eerste helft, maar niet
over het tweede bedrijf. “We hanteer
den te veel de lange bal. Terwijl we
juist moesten rondspelen. Maar ja, dit
is een jonge ploeg die nog moet leren.
Alhoewel Lottum niet als een echte
koploper speelde, hebben we terecht
verloren.”

Eerste binnenwedstrijd

Verlies voor SVOC’01
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray had op zondag 25 november haar eerste binnenwedstrijd
van het seizoen. De wedstrijd werd gespeeld tegen een nieuwe, gefuseerde club: VVO/Klimroos 1. SVOC’01
verloor nipt met 15-14.
Met volle moed begon SVOC’01
aan de wedstrijd en na drie minuten
werden ze al beloond met een doel
punt. Tot de zevende minuut hadden
de teams snel een reactie op elkaars
doelpunten: 3-3. Dit was het moment
waar SVOC’01 uit moest gaan lopen.
Dit gebeurde ook, waarop het team
met 4-7 voor kwam te staan. Maar
zoals ook in het begin van de wedstrijd
had VVO/Klimroos hier een reactie op.
Uiteindelijk ging het team met een 9-8

achterstand de rust in. Hier werd hen
verteld dat ze door moesten pakken en
zo de wedstrijd binnen konden sle
pen. Helaas werd deze opdracht niet
meteen uitgevoerd en keek SVOC’01
binnen 10 minuten tegen een 13-9
achterstand aan. Na een goede timeout herpakte het team zich en kwamen
ze terug tot een stand van 13-11. Met
nog ongeveer 10 minuten op de klok,
knokten ze zich verder de wedstrijd in.
Waar ze eerst nog een doelpunt tegen

kregen (14-11), scoorde SVOC’01 drie
keer op rij snel achter elkaar. De stand
was 14-14, toen de laatste paar minu
ten ingingen. Beide kanten kregen nog
enkele, goede kansen, maar helaas
was het toch VVO/Klimroos die deze
keer nog in de laatste minuut wist te
scoren. SVOC’01 verloor de wedstrijd
met 15-14. Rian maakte zeven doel
punten, Marloes en Kelly scoorden
twee keer en Linda, Aniek en Femke
zorgden alle drie voor één doelpunt.

Active Rooy weer aan kop
Door: volleybalvereniging Active Rooy
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Active Rooy uit Venray heeft zondag 24 november haar
koppositie weten terug te veroveren na een 4-0 winst op VC Volt uit Beers.
Met één wedstrijd meer gespeeld
wist concurrent Were-Di uit Gemert
een week geleden de koppositie van
de Venraynaren over te nemen.

De wedstrijd in Beers was daarom niet
alleen van belang om de andere
concurrent, het thuisspelende
VC Volt punten afhandig te maken,

maar ook om weer de eerste plek
over te nemen. De setstanden
waren als volgt: 23-25, 22-25, 20-25
en 12-25.

Dit was ook de ruststand.
Na de pauze trokken de ZuidLimburgers het spel naar zich toe.
Ze liepen uit naar een 3-1 voor
sprong. Trainer Koenen paste een
dubbele wissel toe en hij bracht de
aanvallers Ron Kleuskens en Jeroen
Vullings binnen de lijnen. Venray
kreeg een strafschop die in tweede
instantie werd binnengeschoten door
Armend Shala, 3-2. Verder kwamen
de rood-witten niet meer. Na de
twee nederlagen in het afgelopen
seizoen stond Venray opnieuw met
lege handen tegen de Kerkraadse
ploeg.

Boete en puntenstraf

Leunen legt zich
neer bij straf KNVB
Voetbalvereniging SV Leunen is niet in beroep gegaan tegen de
boete van 200 euro en de straf van één winstpunt in mindering. De
KNVB deelde die sancties uit naar aanleiding van de gestaakte thuiswedstrijd tegen VOS uit Venlo op zondag 28 oktober.
Vlak voor rust schoot een speler
van VOS de bal hard tegen een recla
mebord aan. Een Leunse supporter
reageerde met een duw, waarna er
een opstootje ontstond waarbij rake
klappen vielen. Het gebeurde in de
extra tijd van de eerste helft en arbi
ter Vrenken besloot de wedstrijd te
staken.

Verantwoordelijk
Tegenstander VOS kreeg een
boete van 100 euro en eveneens een
punt in mindering. Het bestuur van
de Leunse voetbalclub accepteert het

schikkingsvoorstel van de voetbal
bond. “Omdat we als thuisclub ver
antwoordelijk zijn voor het gedrag
van het publiek. Die toeschouwer
stond voor de omheining en dat mag
niet”, klonk het zondag in de Leunse
bestuurskamer.
De resterende 45 minuten
worden uitgespeeld op zondag
23 december. Leunen leidde bij
het moment van staken met 1-0
door een benutte penalty van Tom
Riensema. Het is voor het eerst in de
55-jarige clubhistorie dat de Leunse
hoofdmacht een puntenstraf krijgt.

Dressuur

Esmee Kemmelings
eerste bij
selectiewedstrijd
Door: Ruiterclub De Eendracht
Esmee Kemmelings was zaterdag 24 november weer te sterk voor
haar tegenstanders. In Manege De Kraai in Nederweert won ze de
eerste prijs tijdens een selectiewedstrijd.
Esmee Kemmelings te sterk
voor haar tegenstanders, stelt De
Eendracht. De organisatie was in
handen van Paardensportvereniging
Nederweert. Dit was de vierde
selectiewedstrijd die verreden
werd. Ook Esmee Kemmelings was
weer met haar pony Egano van de
partij. En elke deelnemer mocht
rekening met haar houden. Ze reed
namelijk een goede dressuurproef
in het DE klasse L1 en kwam met

de overwinning naar huis: een
eerste prijs met 214,5 punten. “Ze is
goed op weg voor een deelname
aan de Limburgse”, aldus Esmees
moeder. Moeder duidt op de Regio
Kampioenschappen die in januari op
het programma staan. Esmee zelf
is even sprakeloos, Het enige wat
zij zegt is: “Ik ben zo super trots op
Egano.” De Eendracht: “Naar onze
mening mag ze ook wel trots zijn op
haar eigen bijdrage hierin.”
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Scholieren geven g
 eschiedenisles
Leerlingen van het Raayland College in Venray hebben onlangs geschiedenislessen verzorgd op basisscholen
in de gemeente. De lessen maken deel uit van een keuzevak dat de leerlingen konden kiezen.
Lieke van Haperen is één van
de 38 leerlingen van het Raayland
College die onlangs een geschiede
nisles heeft verzorgd. Zij gaf les aan
leerlingen van groep 4 op basisschool
de Lier in Merselo. Lieke van Haperen
zit in de vijfde klas van de havo. Na
haar eindexamen later dit jaar wil ze
starten op de PABO, de opleiding tot
leraar in het basisonderwijs. Het was
voor haar dan logisch dat ze koos voor
de keuzemodule ‘een les verzorgen op
de basisschool’.
Lieke (17): “Op het Raayland
College mogen we een aantal uren
naar keuze invullen. Een van de

modules was om een les geschiedenis
te verzorgen op de basisschool.
Hiervoor kregen we les in de omgang
met leerlingen en hebben we een
geschiedenisles voorbereid. Ook
moesten we contact opnemen met
de basisschool om te regelen dat we
de les ook konden geven. Ik heb voor
deze module gekozen, omdat ik het
als kans zie om te zien hoe lesgeven
in het basisonderwijs mij bevalt. Als
onderwerp heb ik gekozen voor Anne
Frank. Deze les heb ik gegeven aan
groep 4. De scholieren hadden nog
nooit van Anne Frank gehoord, maar
waren erg nieuwsgierig wie ze was.

Ik vond het les geven in het begin erg
spannend, maar op het einde vond ik
het wel leuk om te doen. Ook omdat
de kinderen erg enthousiast waren.”
Tim Broeren, docent geschiedenis,
begeleidde de leerlingen die deze
keuzemodule volgden. Hij geeft
aan dat deze module niet zomaar
aangeboden wordt. Enerzijds is het
natuurlijk ideaal voor leerlingen als
snuffelstage voor het lesgeven met
het oog op hun vervolgopleiding.
Anderzijds, en dat is misschien nog
wel belangrijker, is het iemand iets
kunnen uitleggen de hoogste vorm
van leren.

Samenwerkingsvoorstelling
Mystic Drums in Venray
Slagwerkgroepen uit Meterik en Ysselsteyn bundelen hun krachten voor de voorstelling Mystic Drums, die op
zaterdag 1 december wordt uitgevoerd in de kleine zaal van Schouwburg Venray. De groepen staan beide onder
leiding van Guido Pouwels uit Budel.
Tijdens de twee uur durende show
worden alle facetten van het slagwerk
uitgevoerd door de slagwerkgroepen
van Concordia Meterik en De Peelklank
Ysselsteyn. Ook de jeugdgroepen JES,

DJEM en JUMP van beide verenigingen
komen aan bod. Daarnaast is er zang
van Suzan Spreeuwenberg en Guus
Jacobs en worden de slagwerkgroepen
bij diverse werken versterkt door een

combo van gitaren, toetsen en blazers.
De voorstellingen zijn om
15.00 uur en om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie en kaartjes
op www.schouwburgvenray.nl

Concert opleidingsorkest No Limit
Opleidingsorkest No Limit geeft op zondag 2 december haar eerste concert in gemeenschapshuis De Linde in
Oirlo. Het concert start om 11.00 uur. De toegang is gratis.
No Limit is in september van start
gegaan met ongeveer dertig muzikan
ten. De leden zijn leerlingen van
harmonie Euterpe uit Venray, SMT
Oostrum, MMSK uit Venray, muziek
vereniging Ons Genoegen uit Oirlo,
fanfare Dorpsklank uit Castenray en
harmonie St. Catharina uit Leunen.

Gerard Alofs uit Brunssum staat op de
bok als dirigent.
De verenigingen staken aan het
begin van dit jaar de koppen bij elkaar
en concludeerden dat samenwerking
nodig was om jonge leden in een
orkest te laten spelen. Zodoende is No
Limit geformeerd. De leden komen

uit verschillende dorpen en het orkest
is geen uitgesproken harmonie- of
fanfareorkest. De leden repeteren
iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur
in MFC De Baank in Leunen. Voor het
concert op 2 december wordt echter
een uitstapje gemaakt naar De Linde
in Oirlo.

Pop Up Atelier opent haar deuren
Het Pop Up Atelier & Pop Up Galerie van Jacqueline Hanssen opent op zondag 2 december in het oude
Primerapand aan de Schoolstraat. Jacqueline Hanssen presenteert haar werken met als thema Overzicht.
“In de periode van 2 december
tot en met 27 januari ga ik onder de
naam ‘overzicht’ al afgeronde werken
tonen en werken aan nieuwe kunst
werken”, aldus Jacqueline Hanssen.
Voor Jacqueline was er in het oude

Primerapand een expositie van Floor
Hermans te zien. In de komende
periode wordt het pand ook gebruikt
worden als Pop Up Atelier. De galerie
is geopend op vrijdagen van 14.00 en
17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Op zaterdagen van 12.00 tot 16.00 uur
en op koopzondagen van 12.00 tot
17.00 uur. Voor meer informatie, neem
contact op met Martin Manders via
centrumvisie@culturavenray.nl of
06 43 35 33 18.

Vierde editie van KWISPEL
De inschrijving voor de vierde editie van de quiz KWISPEL is onlangs weer geopend. De nieuwe editie vindt
plaats op zaterdag 29 december. Quizboekjes kunnen opgehaald worden bij Roelanzia in Ysselsteyn.
Teams kunnen zich weer opgeven
om aan dit evenement deel te nemen
en zo de competitie aangaan met de
tegenstanders. De winnaars mogen
zich de slimste van Venray noemen.
KWISPEL is een activiteit voor bijvoor
beeld familieteams, vriendengroepen
of muziekgezelschappen. Maar je kunt
natuurlijk ook meedoen met je col
lega’s, met de leden van de raad van
elf of de bestuursleden van de dorps
raad. Aan het begin van de avond kom
je bij Roelanzia in Ysselsteyn een
opdrachtenboek ophalen. Dit boek
staat vol met kwisvragen, puzzels en

andere opdrachten. Teams gaan op
een eigen locatie aan de slag met de
opdrachten. De opdrachten variëren
van vragen over de gemeente tot
vragen over sport, geschiedenis of
wiskunde. Ook zijn er doe-opdrachten
waarbij deelnemers bijvoorbeeld een
filmpje moeten maken of waarvoor
iemand uit het team naar een locatie
moet komen. Voor een afgesproken
tijd komen de teams het boek weer
inleveren. De organisatie gaat alles
nakijken en twee weken later volgt op
een feestavond de uitslag en de
prijsuitreiking. De organisatie:

“Vanuit eerdere edities kregen we de
opmerking dat het veel werk was en
dat het daardoor moeilijker is voor
kleinere teams om mee te doen. We
hebben daarom het aantal opdrachten
wat verminderd en volgens ons moet
het met teams van acht tot tien
personen te doen zijn. Maar je mag je
team uiteraard zo groot maken als je
zelf wilt. Of geef je met meerdere
teams op.” De Kwisspel avond vindt dit
jaar plaats op 29 december. Kijk voor
meer informatie op www.kwispel.nl
Iedereen binnen de gemeente Venray
kan meedoen.
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Dansvoorstelling

Flirt with Reality in
Schouwburg Venray
De voorstelling Flirt with Reality van choreograaf David Middendorp
is op donderdag 29 november te zien in Schouwburg Venray. De voorstelling begint om 20.15 uur.
Choreograaf David Middendorp
kreeg internationale bekendheid
toen hij in 2014 meedeed met
het populaire televisieprogramma
America’s Got Talent, waar hij een
finaleplek behaalde. Zijn stuk Blue
Journey werd op televisie en Youtube
gezien door ruim 50 miljoen men
sen. “De nieuwe avondvullende
voorstelling Flirt with Reality is een
mix van moderne dans en techniek.
De nieuwe voorstelling van

Another Kind of Blue bestaat uit vijf
choreografieën: drie nieuwe wer
ken, een vernieuwde versie van Blue
Journey en nieuw werk gebaseerd op
het stuk Painting dat David in 2017
voor Introdans maakte. Middendorp
is gefascineerd door technologie en
vooral door het spanningsveld tussen
technologie en de mens. Animaties,
drones, robots, film en muziek spe
len een bijzondere en gelijkwaardige
rol met de dansers.

Stichting Wijkraad

Koffie-inloop
Wijkraad Centrum
Stichting Wijkraad Centrum organiseert op donderdag 29 november
haar maandelijkse koffie-inloop voor bewoners. Deze vindt plaats van
10.00 tot 12.00 uur in de Borggraaf in Venray.
Bewoners van het centrum
kunnen een kopje koffie of thee
komen drinken en komen kletsen
met andere wijkbewoners. Rond
10.30 uur, gaat Ingrid van Cleef van
gemeente Venray de aanwezige
buurtbewoners informeren over
Hulpwijzer Venray. Kijk voor meer
informatie hierover op www.hulpwij

zer.venray.nl Ook zijn de mensen van
het wijkteam aanwezig. Hier kunnen
vragen aan gesteld worden. Of het
nu een vraag is over zorg, wonen,
maatschappelijk werk of misschien
wel de politie, het kan allemaal.
Deelnemers hoeven zich niet op te
geven van tevoren, iedereen kan
gewoon binnenlopen.

KERSTBOMEN
Laat de goede Sint maar rennen
Wij beginnen vast met de dennen

VERKOOP VANAF
1 DECEMBER
Kerstboomkwekerij Hay Jeuken
Stationsweg 66, Venray

Schoonheidssalon
Eveline Sinterklaastip!
• huidverbetering + anti-aging
• deﬁnitieve haarreductie
• diverse korte + luxe behandelingen
• voor een mooi en langdurig resultaat
• adviserend en gastvriendelijk
• rust en ontspanning
• vakkundige beautycoach sinds 1991
Nu ook verkrijgbaar de bekroonde merken
Dr. Grandel en Arabesque

Lid: ANBOS-VO+spec.

Laurahof 9, Venray • tel. 0478 - 511279
www.schoonheidssalonvenray.nl
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Koffie-inloop voor bewoners
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: stichting Wijkraad Centrum
Locatie: De Borggraaf Venray

zo
02
12

Taalcafé

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: voormalig Primera-pand Venray

di
04
12

Walk&Talk bijeenkomst:
netwerken
Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: BiblioNu Venray
Locatie: bibliotheek Venray

Rondleiding Odapark

Jeu de Boules Eurotoernooi

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray 80
Locatie: Bouledrome Speulpark Venray

Bespeling carillon

Breicafé

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Kienen

Luisterlounge

Duurzame Dates

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

Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Provincie Limburg en IVN Limburg
Locatie: Kipster Castenray

Voorstelling Flirt with reality Another kind of blue
Tijd: 19.00-21.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Literaire Salon over Congo van
David van Reybrouck
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: bibliotheek Venray

Voorstelling Tim Fransen - Het
kromme hout der mensheid
Tijd: 20.15-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
01
12

Dorpsradenoverleg

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Speciaal Club Kleur
Locatie: zaal The Pilot Ysselsteyn

Opening Pop Up Atelier Jaqueline Hanssen

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: bibliotheek Venray

vr
30
11

Kleurkanarieshow

ma
03
12

Tabletcafé
Tijd: 15.00-17.30 uur
Locatie: bibliotheek Venray

Kleurkanarieshow

Bijeenkomst dorpsforum

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Speciaal Club Kleur
Locatie: zaal The Pilot Ysselsteyn

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad en dorpsforum Ysselsteyn
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Voorstelling Mystic Drums

Optreden Rogier Pelgrim

Tijd: 15.00 en 20.00 uur
Organisatie: Slagwerkgroepen van Concordia
Meterik en De Peelklank Ysselsteyn
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: proeflokaal Goesting Venray

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

WIJ ZOEKEN EEN

BACKOFFICE
MEDEWERKER
VOOR 20 UUR PER WEEK

Als parttime backoffice medewerker ben je onder andere verantwoordelijk voor de
administratie, contact met bezorgers en de afhandeling van bezorgklachten.
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag, tijdens standaard kantoortijden.
Binnen deze dagen en tijden ga jij aan de slag.
FUNCTIE-EISEN
• Mbo of hbo werk- en denkniveau;
• Je bent twintig uur per week beschikbaar;
• Je bent goed met geautomatiseerde systemen en het officepakket;
• Je bent flexibel, enthousiast en accuraat.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Sinterklaas in Venray
Sinterklaas en zijn pieten kwamen zondag 25 november een kijkje nemen bij de koopzondag in
het centrum van Venray. “Het centrum was weer bomvol gezellige mensen, goed gevulde
winkeltassen en natuurlijk veel kinderen die heerlijk met de pieten kwamen spelen”, aldus de
winkeliers. De kinderen gingen tijdens een speurtocht op zoek naar de pieten en vonden deze
gelukkig weer terug. Sinterklaas was aanwezig om te helpen. Toen de zon onder ging, was er een
lichtjestocht. Sinterklaas zei: “Het lijkt wel alsof er steeds meer mensen de weg naar de lichtjestocht
in Venray weten te vinden, wat fijn.” De route werd muzikaal begeleid en Sinterklaas had ook dit
jaar weer hulp van alle kinderen die zijn staf wilden dragen. Langs de route stonden winkeliers
enthousiast naar de mensen en natuurlijk naar Sinterklaas en zijn pieten te zwaaien.
Zaterdagmiddag 1 december zijn de pieten nog een keer in Venray. Ook zijn ze aanwezig in het
Sinterklaashuis aan Hofstraat 6 in Venray, waar Sinterklaas ook af en toe slaapt. (Foto: Jolijn van Goch )
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De kok van Sinterklaas
Wanneer Sinterklaas Nederland bezoekt, verblijft hij in een kasteel ergens in Nederland. Waar dat kasteel
precies ligt, mogen we niet verklappen. Wel mogen we dit jaar letterlijk een kijkje in de keuken van de
Goedheiligman nemen.
Wanneer we bij het kasteel
aankomen voor ons bezoek
aan Sinterklaas ruiken we een
overheerlijke geur. We lopen
onze neus achterna en staan
dan ineens in de keuken van
Sinterklaas. Hier wordt het eten
van de Sint bereid. Op het vuur
staat een grote, koperen ketel
te pruttelen. De meest heerlijke
geuren dringen onze neusgaten

binnen en het water loopt ons in de
mond. Zouden we het durven het
deksel van de pot tillen? Aarzelend
steekt onze verslaggever haar hand
uit. Pets! Een houten pollepel zoeft
met een klap neer op de vingers
van de verslaggeefster. Geschrokken
kijken we in de ogen van een kleine
man. Hij draagt een helderwit schort
en op zijn hoofd een grote koksmuts
met een gele veer. Even fronst

hij zijn wenkbrauwen en barst dan
in lachen uit.

Choco tegen de schrik
“Daar had ik je te pakken!”,
giechelt hij. “Willen jullie een kopje
chocolademelk tegen de schrik?”
We knikken en nemen plaats op de
houten bank die bij het vuur staat.
“Dus u bent de kok van Sinterklaas?”
vragen we, terwijl we bijna onze tong

branden aan de warme chocolade.
“Inderdaad. Ik maak voor Sint
zijn ontbijt, lunch en avondeten.
En Sinterklaas houdt van lekker eten,
dus ik zorg dat er altijd genoeg op zijn
bord ligt.” De kok is nog niet zo heel
lang in dienst, vertelt hij. “De Piet
die hiervoor het eten klaarmaakte,
was dol op pepernoten. Hij snoepte
er zo veel van, dat er soms geen
pepernoten meer over waren om uit
te delen. Daarom werkt hij nu op de
inpakafdeling en ben ik kok.” Hij buigt
zich voorover en fluistert: “Ik vind
pepernoten namelijk heel erg vies.”

Dat kunnen wij maar moeilijk
geloven. Voordat we weer
opstappen willen we nog één ding
weten: wat is het lievelingseten
van de Sint? “Dat kan ik niet
verklappen, dat is geheim”, zegt
de kok stellig. “Maar ik kan wel
vertellen dat Sinterklaas elke avond
voordat hij gaat slapen een kopje
chocolademelk met een pepernoot
drinkt. En nu mijn keuken uit!
Ik moet verder met de lunch voor
de Sint.” Dreigend zwaait hij met
zijn pollepel. We vluchten snel weg
en gaan op zoek naar Sinterklaas.

Lever je kleurplaat in
en win!
Heb je de kleurplaat die vorige week bij de HALLO zat al ingeleverd? Daarmee kun je namelijk leuke prijzen
winnen! Je kunt de kleurplaat nog inleveren tot uiterlijk maandag 3 december om 12.00 uur bij één van de
inleverpunten.
Om de kans op een prijs zo eerlijk mogelijk te maken, hebben we een verdeling in drie leeftijdscategorieën gemaakt:
tot en met 5 jaar, van 6 tot en met 8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar. In elke categorie zijn drie prijzen te winnen.
Geen kleurplaat gekregen of wil je broertje of zusje er ook een maken? Haal dan snel een extra kleurplaat op bij één van
onderstaande inleverpunten. Elk kind mag één kleurplaat inleveren. Je mag de kleurplaat ook bij de redactie afgeven
of in de brievenbus doen op Albionstraat 3A, 5809 AB in Leunen. De uitslag wordt bekendgemaakt in HALLO Venray op
donderdag 6 december.

t/m 5 jaar

1e prijs pannenkoeken eten (samen met je ouders) bij Pannenkoekenhuis Perdstal in Venray
2e prijs 2x entree voor Boegafun Binnenspeeltuin in Venray
3e prijs cadeaubon Intertoys Venray
6 t/m 8 jaar

1e prijs pannenkoeken eten (samen met je ouders) bij Pannenkoekenhuis Perdstal in Venray
2e prijs 2x entreevoor Boegafun Binnenspeeltuin in Venray
3e prijs cadeaubon Intertoys Venray
9 t/m 12 jaar

1e prijs pannenkoeken eten (samen met je ouders) bij Pannenkoekenhuis Perdstal in Venray
2e prijs 2x entree voor Boegafun Binnenspeeltuin in Venray
3e prijs cadeaubon Intertoys Venray
Alle prijswinnaars krijgen bij hun gewonnen prijs ook een snoepzak van Jamin.

Inleverpunten
Veerhuys Tante Jet
Veerweg 7 Blitterswijck

Kapsalon Femke
Hoofdstraat 25B Oirlo

Pannenkoekenrestaurant Bosserij
Jan Poelsweg 12 Ysselsteyn

Oma’s Kip
Horsterweg 39D Castenray

Slagerij Biermann - v.d. Eijnden
Mgr. Hanssenstraat 31 Oostrum

Jola Mode
Grotestraat 5 Venray

’t Trefpunt
Dorpstraat 16 Geijsteren

Pelgrimshuis
Sint Jozeflaan 52 Smakt

Intertoys Speelgoed
Hofstraat 5 Venray

`t Woonatelier
Heidseweg 33 Heide

Boerderij ‘t Platteland
Lorbaan 1 Veulen

Primera Cuypers
Schoolstraat 15B Venray

eNJee kapper
Sint Apolloniastraat 2 Leunen

Tamoil Tankstation
Ripseweg 8 Vredepeel

Café Den Tommes
Grootdorp 40 Merselo

Bakkerij Verdeuzeldonk
Pastoorstraat 24 Wanssum

(Foto: NTR)

Sinterklaasagenda
za
01
12
zo
02
12

Pieten en Sint in het centrum
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Venray Centrum

Pepernoten MTB-tocht
Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Tourclub Ysselsteyn
Locatie: Speedwaycircuit Ysselsteyn

Sinterklaasconcert door opleidingsorkest
No Limit
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Harmonie St. Catharina Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Schouwburg
Venray organiseert
Sinterklaas-activiteit
Sinterklaas is sinds zondag 18 november weer in Venray. Dit jaar komt
hij ook naar Schouwburg Venray voor een activiteit.
Kinderen mogen vóór maandag 3
december een zelf geknutseld en
gekleurd schoentje zetten in het
theater. De gevulde schoentjes kunnen
dan op de dag voor pakjesavond, op

dinsdag 4 december, tussen 9.00 en
19.00 uur weer worden opgehaald.
Schouwburg Venray laat weten dat de
Sint en zijn pieten het mooiste schoen
tje belonen met een extra verrassing.
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• Acoustic Surface • OLED

4K OLED TV / KD55AF

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
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700,-
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Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro
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TV

Altijd al een grotere TV, UHD of Smart
TV gewild? Dan is dit uw kans!
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