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‘Goed bidden
en gedraag je’
In een overvolle Sint-Christoffelkathedraal in Roermond is oud-deken van Venray Harrie Smeets zaterdag 9 december gewijd tot bisschop van Roermond, in het bijzijn
van veel van zijn Venrayse vrienden en kennissen. (Foto: Bisdom Roermond)

Hebben we, kunnen we, doen we!
Wivo levert een reeks aan machines voor in en rondom de tuin

Vanwege de feestdagen
verschijnt er op donderdag
27 december geen HALLO.
De eerste HALLO van
2019 verschijnt
op vrijdag 4 januari.

Persberichten voor de uitgave

Meld nu aan
voor de gratis
haal- en
brengservice

van vrijdag 4 januari aanleveren
vóór woensdag 2 januari 12.00 uur
via redactie@hallo-venray.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallo-venray.nl

Tuinmachine onderhoud, verhuur en verkoop
Specialist in beregeningsinstallaties
Eigen werkplaaats voor onderhoud en reparaties

Wivo Grashoek B.V.
Helenaveenseweg 13 | Grashoek
(077)-3082540
www.maessentuinenpark.nl

Wivo Deurne B.V.
Dubloen 13 | Deurne
(0493)-314656
www.wivodeurne.nl

De kerk moet meer naar buiten
treden, verwoordde Smeets in zijn
slotwoord tijdens de bisschopswij
ding. Hij verwees naar zijn bisschops
staf, die hij van de parochie Venray
kreeg na zijn benoeming tot bisschop.
“Tot nu toe stond die in de vitrine
in de grote kerk van Venray. Maar
een herdersstaf is er niet om in een
vitrine te staan. Een herdersstaf is om
te gebruiken. Om erop uit te gaan.
De kerk in alle tijden, maar zeker de
kerk in onze tijd, mag zichzelf niet in
een vitrine laten zetten als een relict
uit voorbije tijden, of zich afsluiten in
zelfgenoegzaamheid van het eigen
gelijk, maar zal in de wereld te vin
den moeten zijn; zal erop uit moeten
om het evangelie in woord en daad te
verkondigen.”
Die bisschopsstaf was niet de
eerste staf die Smeets kreeg, vertelt
hij in de Sint-Christoffelkathedraal.
Lees verder op pagina 03
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117 kilo restafval per Venraynaar

‘Venray kan afvalsysteem Horst aan de Maas
niet zomaar overnemen’
Gemeente Venray gaat op zoek naar een nieuw afvalinzamelings
systeem. Dat moet ervoor zorgen dat Venray de milieudoelen wél gaat
halen. Wethouder Birgit op de Laak van Horst aan de Maas vertelde
tijdens een informatieavond in het gemeentehuis op donderdag
6 december het succesverhaal van haar gemeente. Met slechts 22 kilo
restafval per inwoner per jaar behoort de buurgemeente van Venray tot
de afvaltoppers in Nederland.
Birgit op de Laak was uitgeno
digd om aan gemeenteraadsleden en
dorps- en wijkraden uitleg te geven
over het zo succesvolle Horster sys
teem. Toch waarschuwde ze dat
Venray het niet zomaar moet overne

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Els
Hekkenberg, Kim Jacobs,
Anne Jakobs, Anne Jeuken en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

men. “Dat gaat niet. Het moet passen
bij de eigen gemeente. In Horst aan de
Maas is weinig hoogbouw en hebben
de meeste mensen een huis met een
tuin. Dat is in Venray anders.”
Wethouder Carla Brugman van
Venray wil de afvalkoers omgooien.
Met het huidige inzamelsysteem lijkt
het doel van 50 kilo restafval per
persoon in 2020 onhaalbaar. In 2017
steeg het ingezamelde restafval per
inwoner naar 117 kilo. Dat was een
jaar eerder nog 110 kilo. “Venray
deed het lange tijd niet eens zo
slecht”, zei Brugman. “Maar de
hoeveelheid restafval is weer
stijgende. Ik weet niet waaraan het
ligt. We moeten hier eens heel goed
naar kijken.”
De roep om de herinvoering
van bladkorven klinkt steeds luider.
Ook vanuit Venray Lokaal, de partij
van Brugman. Toch wil ze als nieuwe
wethouder niet ineens overstag gaan.
“Want alles hangt met elkaar samen.
Met de invoering van bladkorven draai
je aan één knop, maar dit heeft ook
gevolgen voor al die andere knoppen.”

Horst onder landelijke
doel 2025
In Horst aan de Maas zijn de
tuinkorven een succes. Binnen de
dorpskernen staat om de 100 meter
een korf, in het buitengebied om de
500 meter. “Veel mensen hebben
een tuin en ze ervaren de korven
als een goede service”, zei Birgit
op de Laak. Net zoals het in de

buurgemeente gewaardeerd wordt
dat het keukenafval twee keer per
week aan huis wordt opgehaald. Op
alle fronten zijn er grote verschillen
tussen beide gemeenten. Zo
beschikt Horst aan de Maas niet
over een milieustation. Grof afval
en bouw- en sloopafval worden op
afroep opgehaald. Blik, plastic en
drankpakken worden eens in de twee
weken aan huis opgehaald, terwijl de
burgers in Venray dit afval moeten
inleveren bij de ondergrondse
containers. “Onze inwoners hebben
nog geen halve vuilniszak per jaar
nodig voor het echte restafval”, zei
Van de Laak. Met 22 kilo per persoon
zit Horst aan de Maas ruim onder het
landelijke doel van 30 kilo in 2025.
Qua kosten is er weinig verschil.
Een gemiddeld huishouden in Horst

aan de Maas betaalt 154 euro per
jaar. Dit bedrag is vergelijkbaar met
de afvalstoffenheffing in Venray.

‘Afval is
emotioneel product’
Het Horster afvalbeleid vond zijn
oorsprong na de gemeentelijke her
indeling per 1 januari 2010. Sevenum
en drie dorpen van Meerlo-Wanssum
werden toen bij de gemeente Horst
gevoegd. “We kregen te maken met
drie verschillende afvalsystemen.
Daar moesten we wat mee.” Een ana
lyse leerde dat veel plastic, papier en
petflessen tussen het afval zat. Slechts
10 procent bleek echt restafval te
zijn. “Daar viel dus een enorme winst
te behalen”, vertelde Op de Laak.
“Mensen willen graag snel van het

meest vieze afval af. Daarom zijn we
gestart het keukenafval twee keer per
week op te halen. Het overgebleven
restafval gaat niet in een bak, maar in
een zak die 1,20 euro kost.”
Pieter Reus, afvaladviseur uit
Roermond, was nauw betrokken bij
dit afvalsysteem. “Horst aan de Maas
maakte een omslag en heeft nu een
forse voorsprong op andere gemeen
ten. Toch ging het niet geheel zonder
slag of stoot”, meldde Reus. Hij vindt
het van cruciaal belang om burgers
mee te krijgen. “Mensen moeten zich
ervan bewust zijn dat zij het verschil
maken. Ze moeten het als een uitda
ging zien.” Birgit op de Laak noemde
afval ‘een emotioneel product’. “Want
je komt aan spullen van mensen.
Als je het niet zorgvuldig doet, dan
keren de burgers zich ervan af.”

Albionstraat in Leunen

Dronken bestuurder aangehouden
De politie Venray-Gennep ontving in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december een melding van een ongeluk op de Albionstraat in Leunen.
Een beschonken bestuurder vernielde zijn auto in dergelijke mate dat hij niet verder kon rijden.
Wat er precies is gebeurd
bij het eenzijdige ongeval, is
onbekend. Volgens de politie
probeerde de bestuurder

weg te komen, maar was zijn
voertuig zo zwaar beschadigd
dat dit niet mogelijk was.
De man, een 38-jarige inwoner

van Broekhuizenvorst, werd
meegenomen naar het
politiebureau voor een
alcoholonderzoek. Hij had ruim vier

keer de maximaal toegestane
hoeveelheid alcohol in zijn bloed.
Ook bleek hij niet in het bezit van
een geldig rijbewijs te zijn.

Binnenspeeltuin

Taakstraf voor aanranding
De man die in 2016 een jonge vrouw aanrandde in een Venrayse binnenspeeltuin, krijgt een taakstraf van 100 uur. Dat heeft de rechtbank van
Roermond op dinsdag 4 december bepaald.
De vrouw was op 12 april 2016
aan het werk bij de binnenspeeltuin
in Venray, toen de man haar naar
boven riep om te kijken naar een
doolhof dat hij aan het maken was.
Toen zij stonden te praten, greep
de man haar ineens in haar borst.

Toen ze wegliep, pakte hij haar ook
nog bij haar bil. De handeling heeft
volgens de rechtbank ‘onmiskenbaar
een seksuele lading’.
De verdediging van de man
droeg aan dat er niet voldoende
bewijs was, maar de rechter gaf

hen geen gelijk. Daarna stelde de
man dat hij de vrouw in de krappe
ruimte per ongeluk aanraakte. De
rechter geloofde dat niet. Omdat
de reclassering aangaf dat de man
door zijn psychische gesteldheid
niet in staat zou zijn te werken, eiste

de officier van justitie eiste twee
maanden voorwaardelijke celstraf.
Ook dat geloofde de rechtbank
niet, waardoor zij een taakstraf van
100 uur oplegde. Zij hield daarmee
rekening dat de man al 2,5 jaar
wacht op een uitspraak.
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Centraal Bureau voor de Statistiek

De Graaf Woutering
waarnemend deken

Aantal bijstandskinderen
Venray licht gedaald

Alexander de Graaf Woutering is sinds 1 december waarnemend
deken van Venray en administrator van de parochies Sint Petrus’
Banden, Christus Koning, O.-L.- Vrouw van Zeven Smarten en
H. Franciscus van Assisië in Venray. Hij vervangt hiermee Harrie Smeets,
die tot bisschop is benoemd.

Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen in de gemeente Venray is vorig jaar afgenomen, zo meldde het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs op basis van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor
2018. Het aantal bijstandskinderen in Venray nam af van 570 in 2016 naar 550 vorig jaar.
De gemeente Venray telde in 2016
in totaal 8.507 kinderen tussen de
0 en 18 jaar, zo blijkt uit cijfers van
het CBS. Daarvan zat 6,7 procent in
de bijstand, ofwel 570 kinderen. Een
jaar later was het aantal kinderen
onder de 18 jaar afgenomen tot 8.208.
Toen woonden nog 550 kinderen in
een bijstandsgezin. Vergeleken met
het aantal leeftijdsgenoten in de hele
gemeente gaat het om een afname
van 0,1 procent.

Eerste landelijke
afname sinds 2009
In andere omliggende gemeenten
was er ook een afname te zien. In
gemeente Venlo was er sprake van
een daling van 1.570 kinderen in
2016 naar 1.540 kinderen in 2017.
Het aantal bijstandskinderen daalde
in Venlo van 200 kinderen twee

jaar geleden, naar 180 vorig jaar.
In het Noord-Brabantse Boxmeer
woonden er in 2017 in totaal 20
kinderen minder in de bijstand dan het
jaar ervoor.
Er waren ook gemeenten waar
het aantal bijstandskinderen toenam.
Telde de gemeente Peel en Maas in
2016 nog 230 kinderen die op bij
standsniveau leefden, waren het er
een jaar later tien meer: 240. In buur
gemeente Horst aan de Maas was ook
een lichte stijging te zien. Daar zaten
ook tien kinderen meer in de bijstand
in 2017, dan een jaar eerder.
Landelijk gezien is er ook sprake
van een afname. Dat is voor het
eerst sinds 2009, meldt het CBS.
Eind 2017 woonde bijna 7 procent
van alle minderjarige kinderen in
een bijstandsgezin. Dat zijn in totaal
228.000 minderjarige kinderen, bijna
3.000 minder dan in 2016. Bij het

nieuws 03

merendeel van de bijstandsgezinnen
in Nederland gaat het om
eenoudergezinnen met een vrouw
als hoofdkostwinner. Bijna 95 procent
van de Nederlandse bijstandsgezinnen
woont met minderjarige kinderen in
een huurwoning.

Overheidsbijdrage
door gemeente
De bijstand is een
overheidsbijdrage voor mensen die
niet in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien en wordt verstrekt
door de gemeente. De norm van
de bijstandsuitkering bedraagt voor
gehuwden of samenwonenden
100 procent van het gezamenlijk
netto minimumloon. Voor een
alleenstaande ouder is dit 70 procent
van het minimumloon, met extra
kindgebonden budget.
De Graaf Woutering tijdens het afscheid
van de Griendtsveense pastoor Faas vorige week

Focus op jongeren en kwetsbare groepen

Deken De Graaf Woutering is op
het moment ook pastoor-deken van
Horst en aalmoezenier van sociale
werken. Deze functies houdt hij
naast zijn nieuwe taken in Venray,
ook. De taken van monseigneur

College door
met Venray Beweegt

Smeets in de parochie van Oirlo
worden overgenomen door
Hub van Horne. Van Horne blijft
daarnaast pastoor in Blitterswijck
en Wanssum en administrator
van Castenray.

Het College van B&W van gemeente Venray gaat de komende vier jaar verder met het project Venray
Beweegt. Ook het lokale project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gaat tot en met 2021 door. Dat besloot het
college op dinsdag 4 december.
In het nieuwe plan ligt de
focus van Venray Beweegt op twee
onderdelen: ‘sportief en gezond
opgroeien voor jongeren tot en met
14 jaar’ en ‘iedereen doet mee’. Bij de
jongeren komen thema’s als gezonde
school, gezonde sportkantines en
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
voorbij. Onder de noemer ‘iedereen
doet mee’ wordt extra aandacht
besteed aan sporten voor mensen met
een beperking en aan sport als middel
om eenzaamheid, bij bijvoorbeeld
ouderen, te verminderen.
Het projectplan Venray
Beweegt ging in 2014 van start
en wordt gefinancierd door de
landelijke overheid. Het heeft als
doel de Venrayse samenleving in

beweging te zetten door sport,
gezondheid, bewegen en zorg met
elkaar te combineren. Hier werken
buurtsportcoaches van de gemeente
aan mee. Het projectplan liep tot en
met 2018, maar de gemeente wilde
er graag vier jaar mee doorgaan, van
2019 tot en met 2022.

Meerwaarde
voor de uitvoering
Afgelopen jaar is het project
geëvalueerd. Daaruit kwam naar voren
dat Venray Beweegt vernieuwend is,
een meerwaarde is voor de uitvoering
van sport en gezondheidsactiviteiten
en zorginstellingen, medische
centra, kinderopvang, onderwijs en

sportorganisaties samenwerkten
aan nieuw toekomstplan voor de
komende jaren, aldus het college.
“Ook in de uitvoering zoeken de
buurtsportcoaches van de gemeente
Venray weer nadrukkelijk de
samenwerking met de partners”,
aldus het college.
Wethouder Anne Thielen is
tevreden over het project en is blij
dat de buurtsportcoaches van de
gemeente door kunnen gaan met hun
werk. “Veel mensen beleven plezier
aan bewegen en zo vormt sport een
krachtig instrument om sociale cohesie
en welzijn te bevorderen. Sporten
helpt ook om je karakter te vormen,
jezelf te leren kennen en te leren hoe
je met anderen omgaat.”

Do you want to join the winning team, because we are looking for you

Vacature

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

Production worker concrete factory • Two / three shifts area Venray
• You have good communicative skills
• You are flexible and enthusiastic

• We pay an excellent salary
• Possibility of permanent employment

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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350.000 euro voor begraafplaats Ysselsteyn

Gemeente draagt bij aan bezoekerscentrum
Gemeente Venray draagt 350.000 euro bij aan het realiseren van een nieuw bezoekerscentrum op de
Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. Dat besloot het College van B&W van gemeente Venray op
dinsdag 4 december. De initiatiefnemer, Stichting Vrienden van Ysselsteyn, is nu naar eigen zeggen hard op weg
om de benodigde 2,7 miljoen bij elkaar te krijgen.

Het huidige gebouwtje bestaat uit
een toiletgebouw en een gastenboek
met plattegrond van de begraafplaats.
Die is niet geschikt om gasten te ont
vangen of educatieve voorlichting te
geven aan bezoekers, stelt het college.

Tweede Wereldoorlog.
Het aantal bezoekers aan de
begraafplaats neemt elk jaar toe,
terwijl er te weinig ruimte is om hen
te begeleiden of rond te leiden, stelt
de stichting. Door de bouw van een

En dat is wel wat de Stichting Vrienden
van Ysselsteyn van plan is om op de
begraafplaats te gaan doen. Ze wil een
bezoek aan de begraafplaats meer
een educatief karakter gaan geven,
door voorlichting te geven over de

nieuw centrum is daar meer ruimte
voor. “Van een begraafplaats als deze
is er maar één in Nederland en we zijn
de grootste ter wereld. We willen dus
echt iets unieks neerzetten”, vertelt
Sjoerd Ewals, educatief medewerker
op de begraafplaats en secretaris van
de betrokken stichting. Voor het plan
is in totaal 2,7 miljoen euro nodig. Er
moet een ontvangstruimte komen
voor bezoekers van de begraafplaats
met alle voorzieningen, een ruime
leeshoek, een tentoonstellingsruimte
en enkele multifunctionele ruimtes
waar lezingen en projecten kunnen
worden gehouden.
De Duitse overheid draagt 825.000
euro bij aan het project. Gemeente
Venray betaalt 350.000 euro mee,
maar zegt dat alleen te doen als
ook de provincie Limburg en het
V-fonds (Nationaal Fonds voor Vrede,
Vrijheid en Veteranenzorg) een duit
in het zakje doen. Aan de provincie
is 740.000 euro gevraagd. De aan
vragen daarvoor lopen nog, maar de
stichting heeft er vertrouwen in dat
ze de nog nodige 1,5 miljoen euro bij
elkaar krijgt. “Het gaat de goede kant
op”, laat Ewals weten. “Er komt meer
goed nieuws aan, maar daar kunnen
we verder nog niet zoveel over zeg

gen. We zijn in elk geval hard op weg
om het gat in de begroting te dichten.
De plannen voor het gebouw worden
steeds concreter en we komen steeds
dichter bij de uitvoering.”
De stichting hoopt eigenlijk dat
het nieuwe bezoekerscentrum op
18 oktober 2019 haar deuren opent,
75 jaar nadat Venray, Ysselsteyn
en Heide werden bevrijd van de
bezetters. Die datum is echter erg
ambitieus, vertelt Ewals. “Dat gaan we
waarschijnlijk niet halen, aangezien
de procedures bij de gemeente (zoals
vergunningaanvragen, red.) nog
allemaal moeten beginnen en alles
door de kerstperiode een tijd stil
ligt. We hopen in elk geval dat het
project op 5 mei 2020 echt afgerond
is. Dan is het 75 jaar geleden dat heel
Nederland bevrijd is.” De militaire
begraafplaats in Ysselsteyn is
56 voetbalvelden groot en er liggen
32.000 Duitse militairen begraven
die in de Tweede Wereldoorlog
sneuvelden. De begraafplaats werd in
1946 door de Nederlandse overheid
aangelegd. Sinds 1976 is het beheer
ervan in handen van de Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, een
organisatie die graven van Duitse
oorlogsslachtoffers onderhoudt.

Verhoudingen
Roekenbosch steeds
meer gespannen
De verhoudingen rondom voormalig vakantiepark het Roekenbosch
staan weer op scherp. Nadat de overlegtafel met belanghebbenden
onlangs klapte, gooit een enquête van coöperatie Het Roekenbosch
opnieuw olie op het vuur.
De coöperatie besloot onlangs om
te stoppen met de overlegtafel, omdat
er onenigheid was over de vraag of
er wel of niet arbeidsmigranten op
het park gehuisvest moesten wor
den. Op dinsdag 4 december stuurde
zij een enquête rond onder een deel
van de inwoners van Blitterswijck. In
de enquête vroegen zij namens ‘de
vijfhonderd mensen die verblijven op
het Roekenbosch, de medewerkers en
de eigenaren van panden’ om hulp
van de inwoners. Zij stellen dat zonder
hulp de mensen geen verblijfplaats
meer hebben, zeven mensen werke
loos raken en honderd eigenaren hun
pensioenvoorziening zien vervlie
gen. Met een enquête wil zij weten
of de mensen uit het dorp inderdaad,
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zoals volgens hen gezegd wordt, last
zouden hebben van een bestem
mingsplanaanpassing, waardoor ze
langer zouden kunnen blijven zitten.
De Kerngroep Blitterswijck voelde zich
naar aanleiding van de brief genood
zaakt te reageren. Zij stellen dat er
in september al een onafhankelijke
enquête is uitgevoerd. Daarin waren
geen vragen van de coöperatie mee
genomen, maar volgens de kerngroep
had zij daar wel gelegenheid voor
gekregen. De kerngroep geeft aan de
coöperatie geen betrouwbare par
tij te vinden en te twijfelen aan de
betrouwbaarheid van de enquête. Zij
laat bewoners van Blitterswijck weten
zich vooral niet verplicht te hoeven
voelen het onderzoek in te vullen.

Nieuwe straatnaam
Mobile Home Campus
De nieuwe toegangsweg naar de Mobile Home Campus in Oostrum
gaat de Conifeer heten. Dat heeft het College van B&W van gemeente
Venray op maandag 3 december besloten.
De Conifeer is de toegangsweg
naar de Mobile Home Campus die
OTTO WorkForce aan het bouwen is
voor de huisvesting van arbeidsmi
granten. De chalets komen te lig
gen tussen de Stationsweg en Henri

Dunantstraat. De naam ‘Conifeer’ is
aangedragen door de dorpsraad van
Oostrum. “Dat sluit goed aan in het
verlengde van De Hulst”, aldus het
College van B&W. Ook staan er enkele
rijen coniferen op het terrein.
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Onderzoek naar
overlast Vergeten
Driehoek

‘Goed bidden en
gedraag je’
Vijftig jaar geleden, Smeets zat
in de eerste klas van de basisschool,
mocht hij met de jongens uit zijn klas
als herdertje meelopen in de jaarlijkse
sacramentsprocessie. “Een manteltje
en een bijpassend baretje zorgde voor
een zekere uniformiteit. En om het
beeld te completeren was er dit: een
herdersstafje.” Smeets laat een zilver
geverfd zandbakschepje zien. “Er werd
zeker niet vooraf gevraagd of ik mee
wilde lopen in de processie. Je ging
gewoon mee. Punt uit. Nadat mijn
moeder mij had aangekleed, drukte
ze mij die staf in handen en heeft ze
zoiets gezegd als: ‘Lopen, jij. Goed bid
den. En gedraag je.’”

Opnieuw staf in handen
Een halve eeuw later krijgt hij
opnieuw een staf in handen gedrukt.

“En nu door die andere moeder, onze
Moeder de Kerk, zoals we dat wel zeg
gen.” Dit keer werd de vraag anders
geformuleerd. “Wil je Gods volk lei
den op de weg van het heil? Het is de
echo van de woorden van mijn moe
der: ‘Lopen jij’. En u vroeg mij of ik
zonder ophouden wil bidden voor dat
heil. Ook daar klinkt de echo van toen:
‘Goed bidden’. En tot slot vroeg u, of
ik het bisschopsambt onberispelijk wil
vervullen. Kortom: ‘Gedraag je’.”
Smeets verwijst naar de vele vra
gen die hij afgelopen tijd heeft gekre
gen. “Wordt u een Franciscus-bisschop?
Gaat u dorpskerken sluiten? Wat heeft
de kerk voor fouten gemaakt? Hoe
denkt u mensen weer terug te krij
gen in de kerk?” Hij refereert naar het
evangelie. “’Mij geschiede naar uw
Woord’. Dat is mijn antwoord. Dat mag

gebeuren wat God wil. Centraal is
niet de vraag of ik alle antwoorden
heb voor die weg de toekomst in.
Wie daarop rekent, kan zich voorberei
den op een teleurstelling.”

Gods woord
Hij vervolgt: “Niet met alle
antwoorden op een rij, maar met
die woorden uit het evangelie gaan
we de toekomst in: Mij geschiede
naar uw woord. Centraal is dat wij in
onze Limburgse kerk openstaan voor
Gods woord en dat laten werken in
ons leven. Het gaat er niet om wat
wij met Gods woord doen, maar
om wat Gods woord met ons, met u
en mij, doet. Daarmee en daardoor
durf ik samen met u de toekomst
van de Limburgse kerk aan. Daartoe
Gods zegen.”

Extra controle

‘BiblioNu kan activiteiten
doorzetten in 2019’
Ondanks eerdere zorgen dat BiblioNu begin 2019 al niet meer aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen
voldoen, lijkt het er nu op dat de stichting zonder extra subsidie haar activiteiten nog even door kan laten gaan.
BiblioNu onderzoekt op dit moment samen met gemeente Venray hoe zij dit aan moet pakken.

Gemeente Venray wil geen extra
subsidie verlenen aan BiblioNu, werd
al eerder duidelijk. Bij de behandeling
van de begroting van 2019 drong de
gemeenteraad van Venray erop aan
om in afwachting van de nieuwe visie
van BiblioNu het activiteitenniveau
van de bibliotheek op peil te houden.
Voorwaarde was dat de bibliotheek
haar activiteiten niet mocht uitbrei
den en een constructieve houding aan
moest nemen bij de totstandkoming
van een nieuwe toekomstvisie.
Gemeente Venray constateert nu,
nadat BiblioNu haar nieuwe begro
ting voor 2019 heeft ingeleverd, dat
de bedrijfsvoering van de stichting
in 2019 op dezelfde wijze kan door

gaan en dat ook dezelfde activitei
ten uitgevoerd kunnen worden als in
2018. “Maar de financiële positie is en
blijft zorgelijk en tegenvallers kun
nen nooit uitgesloten worden”, stelt
directeur-bestuurder Jimmy Hendriks
van BiblioNu.
De gemeente verleent geen extra
subsidie, maar wel het jaarlijkse
bedrag van 622.083 euro. Daar zijn
wel een paar extra voorwaarden aan
verbonden. De gemeente wil ieder
kwartaal geïnformeerd worden over
de financiële situatie van BiblioNu en
de stichting moet voor 1 februari een
herstelplan inleveren, gebaseerd op
de door de gemeente nog vast te stel
len visie voor BiblioNu.

Hendriks laat weten dat nog wordt
onderzocht in hoeverre BiblioNu in
2019 inderdaad haar activiteiten- en
dienstniveau kan voortzetten. Dat
gebeurt in samenwerking met zowel
gemeente Horst aan de Maas als
gemeente Venray. “De gezamenlijke
belang voor 2019 is duidelijk: het
verbeteren van de liquiditeitspositie.
De hiervoor noodzakelijke interventies
zullen vanuit de samenwerking gefor
muleerd worden.” Dat betekent ook
dat er voor de vestigingen in Venray
en Horst aan de Maas niet noodzake
lijk dezelfde maatregelen genomen
moeten worden. “Dat kan variëren”,
stelt Hendriks. “Rekening houdend
met de lokale wensen en ambities.”

Gemeente Venray wil een onderzoek instellen naar de overlast en
onveiligheid in het gebied de Vergeten Driehoek in het centrum van
Venray. In het gebied geldt al sinds juni een samenscholingsverbod
omdat bewoners, ondernemers en passanten last hebben van een
groep jongeren die dagelijks rondhangt op straat.
Bewoners, ondernemers en
bezoekers van het gebied rondom
het centrum hebben al meerdere
keren bij de gemeente geklaagd
over de overlast. Zij hebben last van
intimidatie, ordeverstorend gedrag
en andere bedreigende situaties
die dagelijks plaatsvinden in het
gebied. Ook zijn er vaak personen
in de Vergeten Driehoek die open
lijk drugs gebruiken of dealen.
Verantwoordelijk voor deze overlast
is een groep jongeren en jongvol
wassen in de leeftijd van 14 tot 26
jaar. Zij hangen dagelijks rond op
straat, in de portieken of in de halle
tjes van appartementencomplexen in
van samenstelling wisselende groep
jes van tien tot twintig personen.
Het samenscholingsverbod bete
kent niet dat het verboden is om in
groepsverband in het centrum te

verblijven. Het verbod wordt inge
steld voor groepen van drie perso
nen of meer die een overlastgevend,
intimideren, hinderlijk of bedrei
gend karakter hebben. In september
werd het verbod nog eens verlengd,
omdat het nog niet had geleid tot
verbetering.
De gemeente gaat nu een onder
zoeksbureau onderzoek laten doen
naar de overlast en onveiligheid in
het gebied. In de afgelopen periode
heeft de gemeente geprobeerd om
samen met bewoners en onderne
mers nieuwe maatregelen af te spre
ken, maar dat heeft niet geleid tot
een aanpak die op een breed draag
vlak kan rekenen, stelt de gemeente.
Met het onderzoek wil de gemeente
meer inzicht krijgen over welke
oplossingsrichting voor het gebied
het meest kansrijk is.
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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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Wederopbouwarchitectuur in beeld gebracht
Gemeente Venray gaat de wederopbouwarchitectuur in Venray de
komende maanden in beeld brengen. Zo moet duidelijk worden welke
gebouwen behouden moeten blijven voor de toekomst. Eén van de gebouwen die onderzocht worden, is de Dr. Poelsschool, die mogelijk moet
wijken voor een nieuwe Aldi in Venray.
Stichting Venray Monumentaal
en het Adviesbureau Ruimtelijke
Kwaliteit hebben er op aangedrongen
om de architectuur in de
Wederopbouwperiode in beeld te
brengen, zodat duidelijk wordt welke
gebouwen in Venray behouden
moeten blijven. Gemeente Venray
stelde onlangs een lijst op met
karakteristieke panden in Venray.
De Wederopbouwperiode is hier niet
voldoende voor geïnventariseerd,
stelt de gemeente nu.
De Wederopbouwperiode beslaat
de jaren 1940 tot 1970. Hiermee
wordt de heropbouw van Venray
na de vernielingen in de Tweede
Wereldoorlog bedoeld. Ook groeide
de bevolking in die tijd snel, waardoor
er behoefte was aan veel nieuwe
woningen. “Opvallend vaak worden
nieuwe materialen gebruikt en dit
resulteerde in een architectuur van
vernieuwing en optimisme”, stelt

Stichting Venray Monumentaal. “
De eerste fase van het onderzoek
gaat over maatschappelijke gebouwen
in de gemeente, zoals kerken,
scholen en overheidsgebouwen
en over winkelpanden binnen de
Singels in Venray. Dit eerste deel
van het onderzoek wordt uitgevoerd
in januari en februari en gaat zo’n
8.800 euro kosten. In fase 2 richt het
onderzoek zich op industriële panden
en boerderijen in de gemeente. Dat
wordt naar verwachting in het eerste
kwartaal van 2019 uitgevoerd en gaat
op basis van een voorlopige schatting
ongeveer 10.000 euro kosten.

Dr. Poelsschool
De Dr. Poelsschool is
één van de gebouwen in
wederopbouwarchitectuur die
onderzocht worden. Stichting Venray
Lokaal deed in februari 2018 het
verzoek om het gebouw op de

gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen. Aanleiding was het feit dat
de school mogelijk gesloopt moest
worden om plaats te maken voor
een nieuwe vestiging van Aldi. De
locatie is nog steeds één van de twee
voorkeursplekken voor de nieuwe
Aldi, maar eerst wil de gemeente
onderzoeken of het pand op de
monumentenlijst moet komen te
staan. Zo ja, dan mag de voormalige
school niet worden gesloopt en blijft
alleen basisschool De Toverbal over als
locatie voor de nieuwe Aldi.

De Dr. Poelsschool is een
zogenaamde ‘halschool’ die net
als de Henseniusschool door
aannemersbedrijf J.P.A. Nelissen
gebouwd werd in 1953 en 1954.
De ontwerper was de in Venray
gevestigde architect Camiel de Vries.
Stichting Venray Monumentaal: “Bij het
ontwerp van de school speelde lucht
en licht een grote rol. De ruime hal
ligt op het noorden, waar omheen de
garderobe, toiletten, drinkfonteintjes,
de dokterskamer en een kantoortje
gegroepeerd zijn. De zes ruime

klaslokalen liggen op het zuiden. (...)
De frisse kleuren van het schilderwerk
geven de school een moderne
uitstraling. Rond het gebouw lag een
ruime speelplaats omzoomd door een
groenstrook met bomen en planten.”
De school was eerst alleen voor lager
onderwijs aan jongens, maar vanaf
1983 werd er ook kleuteronderwijs
gegeven. In de jaren 90 kwam de
school leeg te staan. Inmiddels zijn
Omroep Venray, Zangers van St. Frans
en een depot van het Venrays Museum
in het pand gevestigd.

Boete voor kippenboer uit
Ysselsteyn
Een Ysselsteynse kippenboer moet een boete van 50.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk,
 etalen omdat deze meer kippen hield dan toegestaan was. Dat oordeelde de rechtbank van Den Bosch op
b
woensdag 5 december.

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

www.hallo-venray.nl
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14
voor gratis offerte bij u thuis.
Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Ook bij slecht weer genieten van
uw terrasoverkapping!
www.Zeilmakerijsevenum.nl
06 22 27 44 35.
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.

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

Diane Maasbree: komt u nog voor de
kerst naar mij voor uw welverdiende
ontspanning? 06 16 67 03 81.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

De boer had in 2015 ruim
130.000 kippen en in 2016 5.700
meer dan het toegestane aantal
op basis van de Meststoffenwet.
Met deze wet wil de overheid het
mestoverschot tegengaan en zo de
bodem beschermen. Op overtre
ding van de Meststoffenwet kan
een geldboete of gevangenisstraf
komen te staan.
De pluimveehouder uit
Ysselsteyn had maar 328.958 kip

pen in zijn bedrijf mogen houden.
Hoewel de verdediging pleitte dat
het de ondernemer niet bewust meer
kippen hield dan toegestaan, vond
de rechtbank het toch voldoende
bewezen dat het hier om een schen
ding van de Meststoffenwet ging.
Hij heeft hierdoor niet alleen de
bodem niet goed beschermd, maar
heeft ook concurrentievoordeel
gehad ten opzichte van zijn branche
genoten die zich wel aan de voorge

schreven regels hebben gehouden,
stelt de rechtbank.
De pluimveehouder moet een
boete van 50.000 euro betalen,
waarvan 25.000 euro voorwaar
delijk. Hier hoort een proeftijd van
2 jaar bij. Behalve de kippenboer
uit Ysselsteyn, moeten ook nog
zes andere pluimveehouders uit
Limburg geld terug betalen aan de
Staat. De boetes zijn samen goed
voor een kleine zeven ton.

Informatieavond
over accommodaties in Oirlo
In Oirlo is op woensdag 19 december een informatieavond over de plannen voor het gemeenschapshuis in
het dorp. De avond begint om 20.00 uur in De Linde in Oirlo.
Een projectteam uit Oirlo dat
zich bezighoudt met de toekomst
van de accommodaties in het dorp
presenteerde onlangs een plan om
gemeenschapshuis De Linde te slo
pen en in plaats daarvan de leeg
staande pastorie om te bouwen tot
multifunctioneel centrum. Zo zou ook
café D’n Terp in het dorp overbodig
worden. Eerder lag er het plan om
De Linde te renoveren, maar het pro

jectteam twijfelt of dat wel de juiste
aanpak is. Daarom is zij gaan inventa
riseren wat de nieuwe mogelijkheden,
wensen en behoeften in het dorp zijn
wat betreft accommodaties.
Op woensdag 19 december kan
iedereen die geïnteresseerd is in de
plannen aanschuiven bij de informa
tieavond. Het publiek wordt door het
projectteam uitgenodigd om mee te
denken en mee te praten. Besproken

wordt onder andere waarom het
onderzoek is uitgevoerd, wat de
verenigingen allemaal willen, wat
de inwoners wensen, wat allemaal
nodig is om het plan te realiseren
en wat er met de andere gebou
wen gaat gebeuren. Ook de finan
ciële haalbaarheid komt aan bod.
Daarnaast kunnen alle aanwezigen
hun mening geven over hoe zij
tegen het plan aankijken.
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GEPLUKT Ania Janssen-Brzeczak
nog haar participatieverklaring en een
mbo-diploma. En zelfs dat is nog niet
genoeg voor haar. “Nu wil ik nog mijn
Staatsexamen halen”, legt ze uit. “Ook
om aan mezelf te bewijzen dat ik het
kan.”

‘Heel leergierig’
Inmiddels werkt Ania al 11 jaar bij
een varkensbedrijf in Ysselsteyn, waar
ze op de kraamafdeling de biggetjes
verzorgd. “Werken is echt mijn hobby”,
legt ze uit. “Ik voel me helemaal op
mijn plek tussen de varkens. Vroeger
wilde ik dierenarts worden, dus ik
vind het heel fijn om met dieren te
werken.” Sinds kort doet ze hetzelfde
werk ook bij een bedrijf in Leunen én
ze werkt sinds twee jaar bij een pluim
veeservice als tolk tussen de Poolse
werknemers en de baas.

Positief gevoel

Ania Janssen (37) kwam in 2006 vanuit Polen naar Nederland om een half jaar hard te werken, veel geld te verdienen en weer terug te gaan naar
Polen. Dat liep anders. Ze werd verliefd op haar collega Richard uit Ysselsteyn, trouwde met hem en bleef in Nederland wonen. Inmiddels heeft het stel
twee kinderen en voelt Ania zich hier helemaal thuis. Deze week wordt zij geplukt.
blijven mijn herinneringen aan die
tijd altijd positief. Dankzij het geduld
van onze moeder, die ons geleerd
heeft wat de normen en waarden
in het leven zijn, weten we wat
belangrijk is.” Ania kan nog steeds
altijd op haar broers en zussen
rekenen. “Ondanks de afstand die
ons scheidt.”

Ania groeide samen met
drie broers en een zus op in het
kleine dorpje Sielec in Polen. “We
hadden een geweldige tijd samen”,
vertelt ze. “We konden op elkaar
rekenen, op de goede en de slechte
momenten. Ondanks het feit dat
we al vanaf jonge leeftijd hard met
onze ouders mee moesten werken,

PUZZEL

Sudoku

‘Liep niet zoals
gepland’

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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In Polen ging ze naar de universi
teit. “Ik studeerde af als ingenieur in
tuinen ontwerpen”, vertelt ze. “Samen
met mijn beste vriendin wilde ik een
eigen zaak opzetten. Daarvoor was
wel geld nodig.” De twee besloten
een half jaar in Nederland te gaan
werken en zo genoeg geld te ver
dienen om terug in Polen hun eigen
bedrijfje te starten. “Maar dat liep niet
zoals gepland”, zegt Ania. “Mijn vrien
din moest eerder terug naar Polen
en ik ontmoette Richard tijdens het
werken.” De twee werden verliefd en
besloten te trouwen. Ania lacht: “Want
liefde kent geen grenzen.” Samen met
Richard heeft ze twee kinderen: Lieke
van 8 en Erik van 5. “Ik ben de super
trotse moeder van deze twee lieve
kinderen.”

Even overwogen Ania en Richard
om naar Polen te verhuizen, maar uit
eindelijk besloot het stel in Ysselsteyn
te blijven. “Hier is het toch wat rus
tiger en stabieler”, legt ze uit. Toch
was het geen gemakkelijke keuze.
“Ik woonde ineens 1.000 kilometer
van thuis af. Ik heb even getwijfeld of
ik wel de juiste beslissing had geno
men. Mijn moeder en zus mis ik bij
voorbeeld heel erg. Mijn broer woont
met zijn vrouw in Horst ,dat vind ik
wel heel fijn. Mijn moeder spreek
ik vaak via de telefoon en ze komt
geregeld hierheen. Gelukkig, want ik
heb een hele goede band met mijn
moeder. Zo’n moeder-dochterband is

iets heel belangrijks.” Ania had altijd
Engels met Richard gesproken. Toen
ze besloten in Nederland te blijven,
wilde ze graag de taal leren. “Zelf
ben ik heel leergierig en ik heb ook
wel een talenknobbel.” Ania ging
verschillende taalcursussen volgen
bij Bureau Educatie. “Daar heb ik ook
veel mensen leren kennen. En door
dat ik de taal beter sprak, leerde ik
ook in mijn eigen omgeving steeds
meer mensen kennen.” Ze haalde ook

Ania voelt zich sowieso erg op
haar plek in Nederland en speciaal in
Ysselsteyn. “De mensen zijn hier heel
open en sociaal. In Ysselsteyn hebben
we hele goede vrienden. Ik heb me
nooit gediscrimineerd gevoeld omdat
ik Pools ben. Iedereen zegt hier ‘hallo’
tegen elkaar, daar krijg ik een positief
gevoel van.” Het leven in Nederland
bevalt haar goed. “Ik heb veel geleerd
en veel leuke mensen leren kennen.
En ik sta altijd open voor nieuwe erva
ringen.”
“Samen met Richard heb ik een
mooi leven opgebouwd. We heb
ben twee lieve kinderen, die brengen
iedere dag een lach op ons gezicht.
Ik houd van uitdagingen en nieuwe
dingen leren. Soms fladder ik als een
vlinder van ding naar ding.” Ania vindt
het belangrijk om zoveel mogelijk te
genieten in het leven. “Je moet de
wereld ervaren. Daarom houd ik ook
van reizen, vooral van de bergen. Daar
kan ik uren lopen en genieten van de
rust en het moment. Maar ik hou ook
van avontuur: onderweg bedenk ik zo
een ander plan.”

Ook geplukt worden?
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.
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Roots in Venray

Ceciels ‘thrill’ voor Blue Berrie Hill
Blue Berrie Hill mag dan in het Horster Broekhuizen liggen, het weerhield de organisatoren achter de Venrayse Ondernemersprijzen er
niet van om het bedrijf te nomineren. Wat velen misschien niet weten, is dat de roots van het theehuis van eigenaresse Ceciel Aerts (40)
toch grotendeels in Venray liggen.

uit Lottum met koffie of thee. Ook konden
bezoekers zelf bessen plukken. “Ik ben er in
2002 gaan werken, nam het in 2010 over en
noemde het Blue Berrie Hill”, vertelt Ceciel.
“Het liedje van Fats Domino, I Found My Drill
on Blueberry Hill bracht me op het idee. Met
‘Berrie’, in plaats van ‘Berry’ zoals je het
hoort te schrijven, verwijs ik subtiel naar het
familiebedrijf Hayberries.”

Ik wil de beleving
voortzetten’
Ceciel breidde het theehuis al snel uit.
Er werd een overkapping gebouwd, het terras
werd groter en ze bood diverse arrangementen
zoals rondleidingen, fietstochten en high teas
aan. “Ik wilde die beleving voortzetten”, vertelt
ze. “Mensen willen tegenwoordig weten hoe
hun product op hun bord terechtkomt, wat er
allemaal aan voorafgaat. Wij brengen ze bij
Blue Berrie Hill dichter bij de natuur en nemen
ze mee in het proces.”
Een vitaal product als de blauwe bes, die
‘an sich’ niet verandert, steeds op een nieuwe
manier promoten, is de uitdaging waar Ceciel
als ondernemer voor staat. “Ik houd er ook van
om geprikkeld te worden en daardoor anders
naar mijn eigen bedrijf te kijken. Dat gebeurde
dit jaar nog, toen ik gevraagd werd om een
groep mensen die blind of slechtziend waren
rond te leiden. Bij hen lag de nadruk veel meer
op het ruiken, luisteren en proeven. Zij beleven
zo’n rondleiding door het bedrijf namelijk heel
anders dan mensen die wel kunnen zien.”
Blue Berrie Hill zelf blijft in ontwikkeling.
“Ik heb heel veel toekomstplannen en kan niet
stilzitten”, vertelt Ceciel. “Ik zou een nieuw
theehuis en een uitgebreider concept willen.
Ik wil bezoekers meer laten beleven en zien
van wat we doen. Ik zoek graag het randje op,
houd niet van protocollen en doen zoals het
altijd is geweest. Maar de belangrijkste regel
daarbij is dat je met beide benen op de grond
moet blijven staan.”

Grote verrassing
Blauwe bessensap, -wijn, -likeur, -thee,
-gebak, -taart, -ijs en sinds kort ook een
blauwe bessenworstenbroodje met blauwe
bessenmayonaise. De blauwe bes noemen ze
bij Blue Berrie Hill niet voor niets ‘een multi
talent’. “Je kunt er echt van alles van maken”,
vertelt eigenaresse Ceciel Aerts. “Het worsten
broodje is onze nieuwste aanwinst. We zoeken
steeds naar nieuwe manieren om ons fruit te
gebruiken.”
Het theehuis Blue Berrie Hill begon
als Hayberries Stop, vernoemd naar het
naastgelegen blauwe bessenteeltbedrijf

Hayberries van Ceciels broer Wouter en
zijn vrouw Monika, die het overnamen van
ouders Hay en Ien. Het kwam echter door hun
Venrayse vrienden Gonnie en Willem Van Beek
van voormalig restaurant Buitenlust, dat ze op
het idee kwamen om een theehuis te openen.
“Mijn ouders vroegen hen in 1999 of ze een
handje wilden komen helpen op het blauwe
bessenbedrijf”, vertelt Ceciel. “Ze adviseerden
mijn ouders om op de fietsroutekruising
Genenberg-Hiepterweg een verkooppunt
te beginnen in de blauwe bessenvelden.
Gonnie en Willem zetten er hun camper

neer en verkochten er verse blauwe bessen,
boterhammen met blauwe bessenjam en
glazen blauwe bessensap aan voorbijkomende
fietsers. Dat was zo’n succes, dat mijn ouders
dit wilden blijven doen.”

Blauwe bessenvlaai
Vader Hay kocht een glazen serre,
zette die op 17 maart 2000 op een
ongebruikt landbouwveld naast zijn blauwe
bessenstruiken en noemde het Hayberries
Stop. Ien, Gonnie en Willem verkochten
er blauwe bessenvlaai van bakkerij Smits

De nominatie voor de Venrayse
Ondernemersprijzen (VOP) kwam voor Ceciel
als een grote verrassing. Het was voorzitter
MKB Grens en Maas Roger Smits, partner van
VOP, die Ceciel er graag bij wilde hebben.
“Ik mag dan niet in Venray zitten, maar hoorde
volgens hem wel bij de regio”, vertelt ze.
“We hebben een regio die rijk is aan mooie
bedrijven, dus ik vind het bijzonder dat ik
erbij mag horen. We mogen in de agrarische
sector soms wel wat trotser zijn op het product
dat we maken. Vitaal zijn is namelijk leven
en energie. En dat zit in ons, maar ook in ons
product.”

Flesjes bier

Lionsclub Venray lanceert bier voor het goede
Lionsclub Venray lanceert haar eigen merk bier, ‘Brul Bier’. Voor ieder verkocht flesje bier gaat minimaal
1 euro naar het goede doel.
“We zijn er trots op dat we aan
het Venrays publiek ons eigen merk
‘Brul Bier’ kunnen presenteren”, aldus
Lionsclub president Martin Houben.
De naam Brul is een verwijzing

naar de leeuw van de Lions, maar
staat ook voor de schreeuw om
aandacht voor de kleine en grote
noden in onze samenleving. Daar
wil de Lionsclub Venray onder het

motto ‘We serve’ iets aan doen.
Houben: “Van ieder verkocht flesje
Brul Bier gaat minimaal een euro
naar het goede doel, er blijft niets
aan de strijkstok hangen”. De Lions

introduceren eerst een Brul Blond en
Brul Tripel. Houben: “Beide bieren zijn
uniek voor Nederland, speciaal voor
ons gebrouwen in België. Het Blond
bier is niet te zwaar maar heeft een
stevig karakter, terwijl de Tripel wat
zwaarder maar gemakkelijk drinkbaar
is. In de loop van volgend jaar komt

daar nog een Bruin bij”. Vanaf 21
december is Brul Bier te proeven op
de Venrayse Kerstmarkt. Voor thuis
is Brul Bier het hele jaar door te
bestellen via een speciale website:
Brulbier.nu. “Het is de bedoeling dat
‘Brul Bier’ een vaste waarde wordt in
onze fondsenwerving”, zegt Houben.

13
12

winkel&bedrijf 09

Begeleiding kinderen met taalachterstand

Twee extra VVE-locaties

NA MENS DE VOLGENDE
BEDRIJVEN

Vanaf 1 januari 2019 komen er in de gemeente Venray twee locaties bij waar Voor- of Vroegschoolse Educatie
(VVE) wordt aangeboden. Peuters of kleuters met een taalachterstand krijgen bij zo’n locatie extra begeleiding
in het leren van de Nederlandse taal.

Anita Poels Straight-Line Coach
anita@slbs.nl
06-23078138
www.straightlineleadership.eu

Wij wensen alle genomineerden
veel succes
#kempencreeert

Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie en veel

succes!

In het nieuwe jaar wordt
deze begeleiding, naast de
Venrayse locaties van ‘t Nest
kinderopvang, ook aangeboden op de
kinderopvanglocaties De Speelhoeve
in Ysselsteyn en De Mukkenstal in
Leunen. Dit omdat de gemeente meer
wil inzetten op betere peuteropvang
op alle kinderdagverblijven waar

peuters worden opgevangen. Bij VVEpeuteropvang krijgen jonge kinderen
van 0 tot 4 jaar extra hulp wanneer
er sprake is van een taalachterstand.
Die extra begeleiding houdt in dat
het kind één tot twee dagdelen
extra naar de opvang gaat, in totaal
10,5 tot 14 uur, aldus gemeente
Venray. Daar leren de kinderen

spelenderwijs de Nederlandse taal.
Op het moment dat de kinderen
4 jaar worden en naar de basisschool
mogen, zijn ze beter voorbereid, stelt
de gemeente. De kosten worden
vergoed door de gemeente, maar
daarvoor moet er wel een VVEindicatie van het consultatiebureau
zijn afgegeven

Oh, zit dat zo!
Imkerij Cox feliciteert

Blue Berrie Hill
met hun nominatie
voor de Venrayse
Ondernemersprijzen 2019

Belastingplan 2019 niet
voor de MKB-ondernemer
(tenzij deze een Besloten Vennootschap heeft)

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Uitgangspunt van het Belastingplan 2019 was dat iedereen er in de
periode 2019 tot 2023 op vooruit zou gaan. Voor de MKB-ondernemer die
inkomstenbelasting betaalt is dat echter nauwelijks het geval.

doel
“We hopen dan ook dat het bier
aanslaat bij de Venrayse mensen en
dat de vraag snel gaat groeien”.
Naast de introductie van Brul
Bier op de kerstmarkt, verkoopt de
Lionsclub net als andere jaren in
december weer stroopwafels. Met
de opbrengsten daarvan wordt het

eindejaarsdiner gefinancierd voor
mensen voor wie Kerst en Oud en
Nieuw niet vanzelfsprekend een feest
zijn. De verkoop van stroopwafels
is bij de kerststal in het weekend
van vrijdag 14 tot en met zondag
16 december, en van vrijdag 21 tot en
met zondag 23 december.

De komende jaren worden namelijk de belangrijkste aftrekposten
voor de ondernemer in de inkomstenbelasting zoals de zelfstandigenaftrek
en de MKB-winstvrijstelling, beperkt
tot uiteindelijk het tarief van de eerste
belastingschijf. Dit raakt met name
de MKB-ondernemer met een wat
hogere winst (boven de 70.000 euro
per jaar per persoon). Het maximale
inkomstenbelastingtarief voor de
ondernemer blijft de komende jaren
zo rond de ruim 44 procent hangen.
Dat is nog steeds minder dan dat niet-

ondernemers aan belasting betalen.
Niet-ondernemers profiteren wel van
een daling van het toptarief van 52 naar
49,5 procent.
De ondernemer die zijn onderneming uitoefent in een Besloten
Vennootschap (BV) gaat de komende
jaren daarentegen aanzienlijk minder
belasting betalen. De ondernemer met
een BV betaalt twee keer belasting:
vennootschapsbelasting over de winst
en inkomstenbelasting (aanmerkelijk
belangheffing) als die winst vanuit
de BV naar het privévermogen van
de ondernemer gaat. Met het geld
dat vrijgekomen is door het niet
doorgaan van de afschaffing van de
dividendbelasting, is onder meer
de vennootschapsbelasting (verder)
verlaagd, waardoor het maximale
gecombineerde vennootschapsbelasting en inkomstenbelastingtarief
voor deze ondernemer uitkomt op
zo’n ruim 40 procent.

Tot nu toe betaalden MKBondernemers in de inkomstenbelasting uiteindelijk ongeveer evenveel
belasting als ondernemers met een
BV. Na invoering van het belastingplan 2019 is de ondernemer
met een BV aanzienlijk minder aan
belasting kwijt dan zijn collega die
geen BV heeft. De BV ondernemer is
spekkoper.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 48

Gemeente moet minder onderzoeken, meer doen
De gemeente moet meer doen en minder onderzoeken, is de mening
van de meeste stemmers op onze poll van twee weken geleden. Gemeente
Venray startte onlangs met het uitvoeren van een onderzoek naar de leef
baarheid in de dorpen en wijken.
Op basis van de resultaten daarvan wil ze met alle partners in de wijk
gezamenlijke doelen formuleren voor de toekomst. Zo komen ze erachter wat
er speelt in een dorp of wijk en waar de gemeente de komende jaren op in
gaat zetten. Op Facebook vindt 28 procent van de stemmers het goed dat er
eerst onderzoek wordt gedaan, in plaats van dat er meteen actie wordt onder

nomen. Op die manier kun je goed in kaart brengen welke behoeften er zijn
en kun je daarna een concreet plan van aanpak maken.
Toch vindt de grote meerderheid, 72 procent van de stemmers, dat
dat onderzoek helemaal niet nodig is. Is er echt een onderzoek nodig om
erachter te komen wat er speelt? Daar heb je immers dorps- en wijkraden
voor, stellen zij. Het geld dat nu wordt uitgetrokken voor het onderzoek,
kan beter worden besteed aan actie ondernemen. Zoals het neerzetten van
meer prullenbakken, de handhaving opschroeven en meer groen in het
straatbeeld brengen.

Alle onbewaakte spoorwegovergangen
moeten dicht
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Er zijn in Nederland nog 135 onbewaakte spoorwegenovergangen.
Dit jaar zijn er 25 verdwenen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van
Infrastructuur en Waterstaat wil dit aantal binnen nu en vijf jaar naar nul
brengen. Ze worden beveiligd of ze worden opgeheven. Mogelijk komen
er ook flitspalen bij overwegen om roekeloos gedrag van weggebruikers
terug te dringen. Elk jaar vallen er nog slachtoffers door onbewaakte
spoorwegovergangen. Afgelopen jaar waren het er drie, maar dat was in
de historie wel even anders. In 1980 waren er 152 aanrijdingen, waarbij
54 dodelijke slachtoffers vielen. Sinds 2000 is het aantal slachtoffers gedaald
met 70 procent. De staatssecretaris wil dus de hoeveelheid onbewaakte
overgangen naar nul brengen binnen nu en vijf jaar. Ze moeten óf opgeheven

KERSTBOMEN
KERSTBOMEN
KERSTBOMEN
•

worden, óf beveiligd, óf verbouwd met tunnels en bruggen. Bij het aanpassen
van deze onbewaakte spoorwegen, komt veel geld kijken. Centen die wij
moeten betalen aan veiligheid voor ongelukken waarbij mensen in principe zelf
moeten opletten. Overgangen sluiten is ook nog eens lastig voor bijvoorbeeld
boeren, die hun vee van de ene kant van het spoor naar de andere kant moeten
krijgen. Aan de andere kant: wat is een stukje omrijden als je er mensenlevens
mee redt? En als het dan te duur is, dan gooi de overgangen maar zoveel
mogelijk dicht: dan alleen oversteken op de bestaande, beveiligde plekken.
Scheelt geld en maakt alles veel veiliger: voor verkeer dat moet kruisen, maar
ook voor conducteurs en passagiers van de treinen.
Alle onbewaakte spoorwegovergangen moeten dicht. Wat vindt u?

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

7 verschillende soorten

•

dagelijks van 9.00 u - 18.00 u geopend

> 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

•

zondags geopend van 11.00 u - 17.00 u

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

•

wij gaan voor versheid en kwaliteit

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

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken
Stationsweg 66, Venray

KERSTOVERDENKING
Op zondagavond 16 december a.s. om 19.00 uur
wordt op Natuurbegraafplaats Venlo - Maasbree
voor de zevende maal de Kerstoverdenking
georganiseerd. Een avond waar ruimte is om in een
sfeervolle omgeving stil te staan bij het afgelopen
jaar en vooruit te denken aan het nieuwe jaar.

Muzikaal zal de avond opgeluisterd worden door
a-capella groep Quintella en door trompettiste
Louise van de Brandt- Hovens.

Dit doen we onder het genot van een glaasje
gluhwein in onze boskapel terwijl we luisteren naar
de woorden van ritueelbegeleider Lucie Geurts-Saris.

Locatie:
Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree,
Grote Blerickse Bergenweg 28, Venlo

Voor meer informatie:
www.natuurbegraafplaats.nl

NATUURBEGRAAFPLAATS VENLO- MAASBREE | Tel: 077 208 60 26 | venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl | www.natuurbegraafplaats.nl

Kerstboom
Zijn we nét over de piek
heen van het gedoe rondom
Sinterklaas en zwarte Piet, en
denk je dat we voorlopig klaar
zijn met deze voortslepende
‘traditie’, wordt er gelijk
alweer gepiekerd over iets
anders puurs en onschuldigs,
namelijk kerstboomversiering.
De trendwatchers hebben
het er maar druk mee.
Een klassieke piek is
tegenwoordig namelijk ‘Not
Done’. Waar is die nostalgische
kersttijd gebleven van warme
chocomel met kransjes in de
sfeer van Anton Pieck, gezellig
op de bank tv-kijken naar de
film van Ome Willem met Aart
Staartjes en Pieke Dassen,
wanneer het buiten hard
sneeuwt en vader thuiskomt
van zijn piketdienst, de
aannemer die nog snel
z’n laatste piketpaaltje in de
grond slaat voordat hij zich
huiswaarts spoedt voor het
kerstdiner, om samen met z’n
vrouw knus en intiem te
tafelen. De pikante details laat
ik maar even achterwege.
Neen, weg met de romantiek, de ‘kroon’ van de kerstboom mag dus tegenwoordig
niet meer zilver of goud, maar
moet anderskleurig zijn. Rood,
blauw, geel, zwart, dát is de
mode! Zwart ís overigens geen
kleur (en zeker niet voor in het
hoogste punt van onze
Nordmann spar) maar daar is
niet iedereen het over eens.
En wat krijg je dan, een zwartepieken-discussie! Vóór en
tegenstanders van deze nieuwe
rage vliegen elkaar in de haren,
snelwegen in Friesland worden
geblokkeerd, met altijd als
resultaat géén winnaars, enkel
gepikeerden. Ik vrees dat we in
2019 qua flauwekul helaas ook
weer gaan pieken. Ik hoop
echter dat de oliebollen wél de
eindstreep ongeschonden zullen
bereiken.
Prettige feestdagen!
Maarten

13
12

politiek 11

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.

Haal alles uit je afval
Gemeente Venray wil dat haar inwoners in 2020 nog maar 50 kilo
restafval per inwoner gaan inleveren. Dat gaat met het huidige afval
systeem in ieder geval niet lukken. Het afvalbeleid moet verbeterd en
vereenvoudigd worden en de blad (groen)-korven moeten terug.
De landelijke doelstelling is ove
rigens 100 kilo per inwoner per jaar.
Afval bevat veel waardevolle materia
len die opnieuw te gebruiken zijn. Dit
levert veel op: grondstoffen, energie
en een schoner milieu. Met afvalschei
ding bespaar je ook geld, omdat je
minder restafval hoeft aan te bieden.

Onze buurgemeente Horst aan de
Maas is Nederlands kampioen in afval
scheiden, zij hergebruiken 96 procent
van het afval en komen daarbij op
slechts 21,5 kilo per inwoner per jaar
wat er aan echt restafval overblijft.
Nu lijkt het voor hand liggend om
het afvalbeleid van Horst gewoon over

te nemen. Maar we moeten heel goed
kijken naar de Venrayse situatie. We
hebben natuurlijk verschillende wijken,
veel dorpen, veel vrijstaande wonin
gen, maar ook hoogbouw. In hoeverre
denken we ook aan het milieu bij de
facilitering van dit alles? Wordt er van
je verwacht dat je jouw afval brengt
naar een inzamelpunt, of komen ze het
bij je thuis ophalen? En hoe vaak dan?
Kan het milieustation ook verdwijnen?
Zal het zwerfafval ermee afnemen?
Ook moet er budget worden vrijge

maakt, wat hebben we hiervoor over?
Ter illustratie.
Meerpersoonshuishoudens, met meer
dan twee personen, betalen landelijk
gemiddeld 249,78 euro per jaar. Met
de getallen die donderdag 6 december
tijdens de raadsinformatie-avond
werden getoond, kunnen we daar flink
onder blijven.
Samenhang van milieu, kosten
en service staan centraal. Maar ook
bewustwording, samenwerken met
omliggende gemeenten en de ver

vuiler laten betalen, zijn belangrijke
aspecten bij het afvalbeleid.
Onze wethouder Carla Brugman
heeft een enthousiast en kundig
team achter zich dat dit alles tot de
bodem gaat uitzoeken om het voor
de inwoners van Venray gemakkelij
ker te maken mee te helpen aan het
recyclen van ons afval. Want… afval
scheiden is slim en helpt mee aan
een duurzaam milieu.
Laura Puts,
VENRAY Lokaal

Heldere en meetbare doelstellingen, ook in het sociaal domein
In Venray besteedt de gemeente jaarlijks 120 tot 130 miljoen euro.
Dat is een kleine 3.000 euro voor iedere inwoner van Venray. De helft
daarvan wordt uitgegeven aan het zogenaamde sociale domein, dit gaat
over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering
en sociale activering.
Vroeger viel dit onder de
verantwoordelijkheid van
de landelijke overheid, maar
sinds 2015 is de gemeente,
en dus de gemeenteraad,
eindverantwoordelijk. Dit wil zeggen
dat de gemeenteraad doelen

formuleert en hiervoor middelen
beschikbaar stelt in de begroting.
Om vervolgens, en dit is natuurlijk
net zo belangrijk, te controleren of
de doelen behaald zijn binnen het
budget. Om deze taak fatsoenlijk uit
te voeren is er echter één absolute

randvoorwaarde, namelijk dat je van
tevoren heldere doelen afspreekt.
Als je dit slechts vaag beschrijft,
dan kan je nooit controleren of
het college zich aan de afspraken
heeft gehouden. Onlangs heeft de
rekenkamercommissie van gemeente
Venray, die controleert of het handelen
van de gemeente rechtmatig is, voor
de burgers oplevert wat de bedoeling
is en niet te veel kost, al een keer
vernietigend uitgehaald in een
dossier waar heldere en meetbare

doelstellingen ontbraken. De kosten,
opbrengsten en resultaten van het
beleid waren niet vast te stellen. Voor
VVD Venray is het onbevredigend dat
de doelstellingen in de begroting op
het sociaal domein ook erg vaag zijn.
Wij zullen ons blijven inzetten voor
betere kwalitatieve beoordeling van
maatschappelijke uitkomsten, voor
een nóg mooier Venray.
Wim De Schryver,
VVD Venray

Emma Streeft naar... een inclusieve samenleving
Het is een veelgehoorde kreet in onze maatschappij... een inclusieve
samenleving… maar wat betekent dit dan precies? En is het alleen maar
een mooie kreet of doen we er ook echt iets mee?
Al in 2016 heeft het CDA zich
in de tweede kamer hard gemaakt
voor invoering van het Verdrag voor
de rechten van mensen met een
handicap. Vanaf 1 januari 2017 is de
invoering van het verdrag een feit en
mogen mensen met een handicap
vragen om een aanpassing om

voorzieningen en diensten voor hen
toegankelijk te maken. Ook in Venray
heeft het CDA zich hard gemaakt
om gehoor te geven aan dit verdrag
zodat ook mensen met een beperking
naar volle tevredenheid deel kunnen
nemen aan de Venrayse samenleving.
Maar een inclusieve samenleving

is meer dan alleen een verdrag...
en gaat verder dan alleen te kijken
naar mensen met een beperking.
Een inclusieve samenleving betekent
dat iedereen mag deelnemen aan
de samenleving. Niet alleen door
toegang te hebben tot diensten en
voorzieningen maar ook door een
zinvolle dagbesteding, door aandacht
van anderen, door meegenomen te
worden weg van eenzaamheid. Dit is
niet alleen een taak van de gemeente

of centrale overheid maar van ons
allemaal. Kijk eens om je heen of er
iemand hulp nodig heeft; wat kan
ík doen om het leven van een ander
wat mooier te maken? Een uurtje
van uw tijd kan héél waardevol zijn
voor de ander want een inclusieve
samenleving, dat doe je samen!

Emma Palmen, commissielid CDA,
kandidaat-Statenlid provincie Limburg

Tegengeluid: The B
In de politiek ben je als politicus vaak kritisch. Soms ontstaat hierdoor een beeld dat een onderwerp vooral imperfecties heeft, zoals bij de
discussie rondom jongerencentrum The B. Ik neem jullie vandaag graag
mee naar twee onbelichte, positieve kanten aan The B.
Toen The B in 2014 haar deuren
opende, was het moto ‘door
jongeren en voor jongeren’. De
laatste tijd hoor je vaak dat dit idee
op een mislukking is uitgelopen. Dit
ondanks dat diverse jongeren in The
B feesten hebben georganiseerd

en een enkeling zich hierbij zo heeft
ontwikkeld, dat die zijn eigen bedrijf is
gestart. Een bedrijf dat ondertussen de
jeugd van Venray vermaakt met grote
feesten buiten, maar ook zeker nog in
The B. Daarnaast heeft The B jongeren
zich laten ontwikkelen in licht- en

geluidtechniek en jongeren aan zich
gebonden die zich vol enthousiasme
inzetten voor The B. Jongeren die
ondertussen weer aan andere
jongeren hun talenten overbrengen,
voor en door jongeren dus.
In diverse gesprekken die ik
als gemeenteraadslid voerde met
de jeugd- en jongerenwerkers van
Synthese, heb ik daarnaast geleerd
hoe groot het belang is van een ruimte
als The B voor jongeren doordeweeks.

Jeugd- en jongerenwerkers gaan
dagelijks met jongeren op straat
in gesprek en bieden The B als
alternatief voor de straat aan. De
jeugd- en jongerenwerkers werken
hierbij actief samen met The B. Zij
gaan intensief met de jongeren in
gesprek, niet alleen om samen te
kijken naar activiteiten maar ook om
een luisterend oor te bieden. En dit
werkt! Jongeren die in aanraking zijn
geweest met The B en de jeugd- en

jongerenwerkers van Synthese zijn
vaak dankbaar voor het luisterend
oor dat zij in The B kunnen vinden.
The B heeft zeker zijn imperfec
ties die moeten worden verbeterd,
maar als inwoner van de gemeente
Venray ben ik nog steeds trots op het
goede werk dat The B in samenwer
king met vele partners verricht.
Bart Jilesen,
gemeenteraardslid D66 Venray
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Optreden voor kinderen in ziekenhuizen

‘Als de muziek start, valt de ziekte
even weg’
Stichting Passion uit Venray en omstreken ontstond in 2014 en zet zich in voor langdurig zieke kinderen door
het opvoeren van musicals en sing-alongoptredens in ziekenhuizen. Dit jaar wordt ook gestart met een nieuw
initiatief, waarbij muzikale optredens voor ouderen worden gegeven.

wel aanpassen aan de doelgroep”,
vertelt Wendy. “We zijn in het schrijf
proces dus ook in gesprek gegaan met
pedagogen en ziekenhuizen. Zieke
kinderen hebben vaak een wat kor
tere spanningsboog, dus daar moesten
we rekening mee houden. In de keuze
van de liedjes moet je daarnaast ook
letten op de ouders. Bepaalde num
mers komen gewoon heel hard binnen
bij ouders van zieke kinderen, terwijl
de kinderen ze zelf goed kunnen heb
ben.” Ook wilde de stichting graag
een interactieve voorstelling, dus ook
daarin moest worden gekeken wat
mogelijk was. “Dat is wel vrij goed
gelukt. De kinderen mogen bij een
nummer van De Kleine Zeemeermin
bijvoorbeeld bellenblazen en bij een
liedje over licht uit Rapunzel schijnen
ze met zaklampjes.” Ze voegt toe:
“Ook al zijn ze dan ziek en hebben ze
een infuus, stiekem kan er best veel.”

Langdurig
zieke kinderen

Wendy Smits en haar zus Danique
deden altijd al veel met muziek. “Dat
heeft een tijdje op een wat lager pitje
gestaan, maar een paar jaar gele
den wilden we het toch graag weer
oppakken. Ik liep op dat moment ook
met het idee om vrijwilligerswerk te

gaan doen voor zieke kinderen, dus zo
ontstond het idee voor de combina
tie”, legt Wendy uit. Stichting Passion
ontstond en uit het netwerk van
Wendy en Danique werden verschil
lende mensen bereid gevonden mee
te doen. Momenteel bestaat de groep

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray

Landweert €

Venray

Brukske €

7,50 - € 12,00

7,50 - € 12,00

uit zes personen, afkomstig uit de
gemeentes Venray, Boxmeer en Horst
aan de Maas.
Er werd gestart met het schrij
ven van een eigen musical, waarbij
er gekozen werd voor een Disneythema. “Natuurlijk moesten we ons

Momenteel treedt Stichting
Passion vooral op in academische
ziekenhuizen. “Daar liggen kinderen
die langdurig ziek zijn.” Dat kan soms
behoorlijk heftig zijn voor de spe
lers. “Toen we voor het eerst speel
den in het academisch ziekenhuis
in Utrecht, werd ons verteld dat ze
graag wilden dat we doorspeelden
als er zich een incident voordeed en
een ziek kindje medische hulp moest
krijgen. Gelukkig hebben we dat nog
nooit meegemaakt, maar je wordt
wel even met je neus op de feiten

gedrukt”, zegt Wendy. Toch lukt het
vrij goed om het allemaal los te laten.
“Het werkt eigenlijk heel relative
rend. Ik heb zelf drie kinderen en
door zo’n dingen besef je wel dat er
niets zo belangrijk is als de gezond
heid van je kinderen.” Ze voegt toe:
“We weten dat we de kinderen daar
niet beter kunnen maken, maar we
kunnen wel de pijn verlichten. We
zien heel zieke kindjes, maar zodra
de muziek start, beginnen hun ogen
te schitteren en valt de ziekte heel
even weg. Dat is wat dit zo mooi
maakt.”

Bejaarden
In december staat voor Stichting
Passion het eerste optreden voor
bejaarden gepland. “We wilden
eigenlijk wel wat meer gaan optre
den, maar in ziekenhuizen is die
mogelijkheid er vaak gewoon niet.
In Utrecht kunnen we bijvoorbeeld
alleen op woensdag spelen, maar
dan moeten wij als spelers allemaal
vrij vragen van het werk. Dat kan wel
af en toe, maar niet iedere week.”
Daarom werd er gekeken naar andere
mogelijkheden. “Zo kwamen we uit
bij optredens in bejaarden- en verzor
gingstehuizen. Ook aan hen kunnen
we door op te treden een soort uitje
bieden.” In de kennissenkring vroe
gen de spelers rond naar liedjes die
pasten bij de doelgroep. “Denk aan
Willeke Alberti en Wim Sonneveld”,
licht Wendy toe. “Ook dementerende
mensen krijgen bij muziek vaak nog
een gevoel van herkenning. Dat is het
mooie aan muziek, het blijft bij.”

Gezondheidsadvies in
bibliotheek
Platform Natuurlijk Gezond Noord-Limburg verzorgt maandelijks een gratis inloop in de bibliotheek. Leden
van het platform wijzen de weg op het gebied van natuurlijke gezondheid. De eerstvolgende keer is op
maandag 17 december van 13.00 tot 17.00 uur. Diezelfde dag zijn ook vrijwilligers van Alzheimer Venray
aanwezig in de bibliotheek.
Bezoekers kunnen zich laten
informeren en inspireren over de
mogelijkheden om op een natuurlijke
wijze de eigen gezondheid te optima
liseren. Platform Natuurlijk Gezond
Noord-Limburg: “In de gezondheids
zorg ligt de nadruk steeds meer op
preventie, het voorkómen van klach
ten en ziekten, zodat we minder

zorg nodig hebben en langer gezond
blijven.” Twee leden van Natuurlijk
Gezond Noord-Limburg zijn gedurende
de inloopuren aanwezig om infor
matie te geven over het aanbod van
de stichting en om belangstellenden
wegwijs te maken in de natuurlijke
weg naar een betere gezondheid. Ook
zijn op maandag 17 december vrijwil

ligers van Alzheimer Venray aanwezig
voor het beantwoorden van vragen
en verstrekken van informatie over
dementie. BiblioNu beschikt over
een dementheek met boeken over
vroeger, geheugenproblemen, de
zorg voor mensen met dementie en
boeken met onderwerpen die jeugd
herinneringen oproepen.

Brukske got Talent
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

Speelcoach Henk organiseert op woensdagmiddag 19 december in wijkcentrum Brukske in Venray de
talentenshow Brukske got Talent. Kinderen uit de wijk kunnen dan hun talent laten zien.
“Wij weten het zeker. Een
muzikale wijk als Brukske moet
barsten van het talent”, stelt speel
coach Henk. En woensdagmiddag
19 december krijgen alle kinderen
in Brukske de kans om te laten zien
welk talent ze hebben. “Dat hoeft
niet alleen zingen of dansen te

zijn, misschien kun je een bijzondere
move, een goocheltruc, buikspreken,
op één hand staan, verzin het maar.”
Acts mogen ongeveer 1 tot 2 minu
ten duren.
Het optreden is woensdag
middag 19 december in het
Wijkcentrum Brukske en start om

13.00 uur. Deelnemers kunnen
zich voor 15 december inschrijven.
Formulieren liggen bij de Jumbo of
bij Speelcoach Henk op Griegstraat
22 in Venray en of bij Karima op
Wagnerstraat 9 in Venray.
De grote finale is gepland op
woensdag 9 januari.
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Opkomen voor jezelf

Sociale vaardigheidstraining
in Venray
Welzijnsorganisatie Synthese uit Venray houdt in januari en februari zes bijeenkomsten over sociale vaardigheidstraining voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Deze hebben het thema ‘Opkomen voor jezelf, (ge)een
kunst!’ en vinden plaats bij Synthese in Venray.
Volgens Synthese is het voor
kinderen en jongeren niet altijd
eenvoudig om goed om te gaan met
anderen. “Zeker zonder zichzelf weg
te cijferen, ondergesneeuwd te raken,
vaak ruzie te krijgen of last te hebben
van verlegenheid.”
Daarom organiseert de organisatie
zes bijeenkomsten in het kader van
sociale weerbaarheid. De kinderen die
hieraan deelnemen, leren zelfbewust
om te gaan met anderen, steviger in
de schoenen te staan en gemakkelijker
contact te maken. “Door middel van
verschillende oefeningen en uitleg van

theorie krijgt het kind handvatten om
beter voor zichzelf op te komen”, aldus
Synthese. De training bestaat uit zes
bijeenkomsten van anderhalf uur en
een ouderavond.

Oefeningen
en uitleg
De bijeenkomst is bedoeld voor
kinderen uit de gemeente Venray,
maar ook kinderen uit Horst aan de
Maas, Beesel en Mook en Middelaar
kunnen hieraan deelnemen. Alle
bijeenkomsten vinden plaats bij

Synthese op de Leunseweg 51 in
Venray, duren van 18.00 tot 19.30 uur
en zijn gratis.
Op maandag 7 januari vindt de
eerste avond plaats. Daarna volgen
bijeenkomsten op maandag 14, 21
en 28 januari en op dinsdag 5 en
12 februari. Neem voor meer infor
matie en om aan te melden contact
op met Jessica de Jong via j.dejong@
synthese.nl of Daisy Tijssen via
d.tijssen@synthese.nl of kijk op
www.synthese.nl bij het kopje
‘aanbod en inschrijving’. Aanmelden
kan tot 21 december.

Kerstlichtjeswandeling
in Vredepeel
Kreaclub Uit de Knutseldoos organiseert dit jaar op zondag 23 december in samenwerking met de
verenigingen van Vredepeel een kerstlichtjeswandeling door de Vredepeelse bossen. De wandeling start tussen
17.30 en 18.30 uur vanaf gemeenschapshuis De Kleine Loef.
Na afloop staat er in het
gemeenschapshuis De Kleine Loef
voor iedere deelnemer warme
chocolademelk, koffie, thee of
glühwein met een wafel klaar.
Het startpunt is in gemeenschaps

Inloopspreekuur
schrijven en uitgeven
BiblioNu organiseert op woensdag 12 december van 14.00 tot 16.00
uur een inloopspreekuur over schrijven en uitgeven voor schrijvers of
aanstaande schrijvers.
BiblioNu: “Tientallen mensen
beleven veel plezier aan het
schrijven van verhalen. Sommigen
hebben een verhaal in hun hoofd
en krijgen het niet op papier
zoals ze dat graag zouden willen.
Misschien ligt ergens in een lade
een geweldig manuscript te wachten
om uitgegeven te worden.” Daarom

organiseert BiblioNu een gratis
inloopspreekuur voor schrijvers.
Uitgeverij Bullseye Publishing uit
Weert geeft antwoord op alle vragen
die te maken hebben met schrijven
en uitgeven. Het maakt niet uit of
deelnemers al ervaring hebben
of startende zijn, iedereen is van
harte welkom.

Kerstwandeling
Odapark en Vlakwater
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdagmiddag 22 december
haar jaarlijkse kerst- en oudejaarswandeling. Deze wandeling begint
om 14.00 uur bij het Odapark in Venray en duurt tot uiterlijk 16.30 uur.

Kreaclub Uit de Knutseldoos

De bospaden zijn tijdens de
wandeling gehuld in kaarslicht en
langs de route branden meer dan
duizend kaarsjes. Onderweg beleven
deelnemers het kerstverhaal en
worden er kerstliederen gezongen.

verenigingen 13

huis De Kleine Loef. Er kan gestart
worden tussen 17.30 en 18.30 uur.
De wandeling duurt ongeveer een uur.
Kijk voor meer informatie op
www.Facebook.com/
kreaclubuitdeknutseldoos

Groepsreis

Stichting Lourdeswerk gaat twee
keer naar Lourdes

Het Odapark in Venray sluit in
het oosten aan op het stadsbos
Vlakwater. Het park van 19 hec
tare was vroeger eigendom van de
Zusters Ursulinen, die er meisjesin
ternaat Jerusalem beheerden. Het
park kwam in 1981 in bezit van de
gemeente en werd toen een open
baar park. Het ligt op voormalig
glooiend stuifzandgebied, waar ook
een aantal oude bomen en lanen zijn

te vinden. In het Odapark worden
eigentijdse beelden tentoongesteld.
Ook is er een tentoonstellingsruimte
voor eigentijdse kunst, het Theehuis
genaamd.
De IVN-gidsen zorgen
voor een rondwandeling, die
wordt afgesloten met een kop
erwtensoep. Aanmelden kan tot
uiterlijk 18 december via
info@ivn-geysteren-venray.nl

Potlood, stift, krijt en verf

Expositie schildergroep
Seniorservice Venray
Werken van de schildergroepen van Seniorservice Gilde Venray zijn
de hele maand december te zien in de Bibliotheek Venray. Het gaat om
onder meer werk dat met potlood, stift, inkt, verf of pastelkrijt is
gemaakt.

Stichting Lourdeswerk Venray e.o. organiseert volgend jaar twee keer een groepsreis naar Lourdes. De reizen
vinden plaats in mei en september.
De reizen die de stichting maakt
zijn de vertrouwde bedevaarten. Zij
gaat met het vliegtuig van 21 tot en
met 26 mei 2019 en van 6 tot en met
11 september 2019. Parallel aan de
vliegreis van september is er een
busreis. Deze busreis is (onder voor
behoud) van 4 september tot en met
12 september 2019. In Lourdes vormen
de reizigers één groep en sluiten ze
zich aan bij het programma van de

Limburgse bedevaart organisatie
oftewel Het huis voor de pelgrim.

Zorg verlenen
Stichting Lourdeswerk Venray e.o.:
“Wij vinden dat een ieder die graag
naar Lourdes wil, deze mogelijkheid
ook moet kunnen krijgen. Zo gaan
er zowel vanuit de reisorganisatie
Huis voor de pelgrim als vanuit onze
organisatie vrijwilligers mee die zorg

kunnen verlenen die eventueel nodig
is of rolstoelen kunnen duwen. Als de
reiskosten voor u bezwaarlijk zijn
kunnen wij als Stichting Lourdeswerk
Venray e.o. u hier mogelijk in tege
moet komen.”
Voor meer informatie over
deze reizen, bel na 18.00 uur met
Maria via 06 15 14 17 26, Sjaak via
06 22 52 93 74, Leo via 06 39 08 14 16
of Jacqueline via 06 11 58 51 47.

Optredens en muziek uit het dorp

Kerst Inn bij gemeenschapshuis
Wanssum
Het Wanssumse Gemengd Koor De Wanssumse fanfares, majorettes en drie koren uit het dorp verzorgen
zondag 16 december samen een Kerst Inn in gemeenschapshuis De Zandhoek in Wanssum. De muziek die wordt
gespeeld en het gemeenschapshuis zelf zijn dan geheel in kerstsfeer.
Tijdens de Kerst Inn zijn er diverse
optredens van verenigingen en inwo
ners van het dorp zelf. Zo staat fanfare
Concordia en opleidingsorkest Da Capo,
onder leiding van Joost van Wichen, op
het podium. Ook zijn er voordrachten

van de majorettes, het St. Leonardus
koor onder leiding van Piet Kuijpers,
Dameskoor Wanssum en Gemengd
Koor Wanssum onder leiding van
dirigent Marco Mariën. Wim, Rob, Bart
en Stan Gielen, Kyra Zegers en Silvia

Hendrikx staan tijdens de Kerst Inn ook
op de planken.
De middag wordt georganiseerd
door Gemengd Koor Wanssum en
begint om 15.00 uur. De zaal van
De Zandhoek gaat om 14.30 uur open.

Seniorservice Gilde Venray
bestaat sinds 1991 en is een vereni
ging waarvan de leden hun kennis,
kunde en ervaring op het gebied van
een beroep, vakmanschap of hobby
overdragen aan anderen. Dit kunnen
activiteiten als schilderen, hout en
glas bewerken, talen leren, compu
tervaardigheden, handwerken en
kaarten maken, zijn. De Venrayse
afdeling hoort bij de overkoepelende
Nederlandse organisatie Stichting
Gilde Nederland.
De werken die bij de BiblioNubieb tentoon worden gesteld, zijn

gemaakt door de schildergroep van
Seniorservice. Ze zijn gemaakt met
potlood, stiften, pen en inkt, pas
telkrijt, aquarel- acryl- of olieverf.
Op de expositie zijn verschillende
soorten werken te zien: van kleurig
abstract tot zwartgrijze tinten, fleurig
gebloemd in zachte aquareltinten,
inspirerende mandala’s en allerlei
landschappen.
De expositie is de hele maand
december te zien in de bieb tijdens
de openingstijden. Kijk voor meer
informatie op www.seniorservice
venray.nl of op www.biblionu.nl
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The Challenge

Hard gewerkt

ActiveRooy vecht
voor overwinning
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste damesteam van ActiveRooy uit Venray won zaterdag
8 december met 3-1 van Skunk uit Veghel. Het team werkte hard en dat
boekte resultaat.
In de eerste set kwamen de
dames van ActiveRooy snel tot een
voorsprong door de goede servi
cereeksen van Kirsten Lomme. De
thuisploeg was actief en gefocust
en liep hierdoor 7 punten uit. Door
verschillende onnodige fouten kwam
Skunk echter dichterbij. Active Rooy
wist zich te herpakken en won de
eerste set met een stand van 25-19.
In het begin van de tweede
set liep het erg gelijk op. Door
de sterke servicedruk van Skunk
kwam ActiveRooy achter te staan.
Halverwege de set herpakte
ActiveRooy zich opnieuw en vocht
voor elk punt. Door verschillende slor
digheidsfouten mocht dit niet baten,
waarop de winst naar Skunk ging.
In de derde set lieten de dames
weer zien wat ze konden. Ze vochten

weer voor elke bal en maakten er
een mooi spel van. Door het goede
verdedigende werk in het achterveld
kon spelverdeler Ellen Ruhe goed
variëren waardoor het aanvallend
sterker en met meer controle ging
bij ActiveRooy. Het Venrayse team
haalde de set binnen met 25-17.
De dames waren vastbesloten
om het niveau van de vorige set vast
te houden. Dit resulteerde in een
voorsprong voor ActiveRooy in het
begin van de vierde set. De dames
wilden de 4 punten binnenslepen
dus vochten ze er hard voor. Door het
harde werk heeft de thuisploeg de
set gewonnen met 25-20.
Zaterdag 15 december spelen
de dames een uitwedstrijd tegen
VCP DS1. De wedstrijd is om
19.00 uur in Oploo.

Genomineerden
sportgala bekend
De genomineerden voor de Venrayse sportprijzen zijn donderdag 29 november bekendgemaakt door de jury
van Peel en Maas TV Sportgala Venray. Het thema dit jaar is ‘The Challenge’.
Voor de titel sportman van
het jaar 2018 zijn genomineerd:
wielrenner Mike Teunissen (tweede
plaats Dwars door Vlaanderen, elfde
plaats Parijs-Roubaix, achttiende in
de Ronde van Vlaanderen, vijfde op
NK), wielrenner Wout Poels (tweede in
eindklassement Ronde van Valencia,
Ronde van Groot-Brittannië en Ruta
del Sol, etappewinst in Ruta del Sol
en Ronde van Groot-Brittannië, winst
in individuele tijdrit in Parijs Nice,
behaalde met de ploeg de winst in de
Ronde van Italië en de Tour de France),
Jos Ploegmakers (wereldkampioen
deadlift en bankdrukken in zijn
leeftijdsklasse 50-60), voetballer
Stijn van Gassel (beleefde afgelopen
seizoen als keeper zijn doorbraak
in het profvoetbal) en springruiter
Leopold van Asten (eerste plaats
in Verona CSI5*-W, winst Grote
Prijs Peelbergen in Kronenberg en
Longines Ranking proef, tweede en

eerste plek CSI3* Eindhoven).
Voetbalster Myrthe Moorrees
(tweede met FC Twente), handbalster
Harma van Kreij (vaste waarde in de
handbal Bundesliga bij BVB Dortmund
en deelnemer aan de Europacup),
zwemster Lisa Dreesens (winnares
NK 25 kilometer open water en
42 kilometer zwemmarathon in
Duitsland) en turnster Amy van
Broekhoven (Limburgs kampioene
meerkamp, tweede plaats bij
sprong, deelname aan de Ahoy
Cup op meerkamp en twee
toestelfinales) kunnen sportvrouw
van 2018 van Venray worden.
Er zijn drie genomineerden voor
de titel sportploeg: Lake Valley -19
(Nederlands kampioen zaalvoetbal),
handbalheren Manual (kampioen in
de tweede klasse) en de hoofdmacht
van BVV’27 (na 24 jaar na promotie
terug in de vierde klasse).
In de categorie sporttalent zijn

veel jeugdige sporters genomineerd.
De lijst bestaat uit volleybalster
Dagmar Boom, tafeltennister Emma
van der Zanden, zaalvoetballer
Fabian Hendriks, motorcrosser Juup
Taks, motorcrosser Britt Jans-Beken,
voetbalster Amber van Heeswijck,
thaibokser Quinn Gerlach en amazone
Lotte Hendriks.
In de categorie sporters met
een beperking zijn drie judoka’s
genomineerd: Jasper Holtackers,
Ifeanyi Oguejiofor en Jurgen van der
Heijden. In de categorie Breedtesport
zijn het meerdaags wandelevenement,
Stichting Winterpret en de X-triatlon
genomineerd.
Voor de categorie trainer en
vrijwilliger zijn geen genomineerden,
die wijst de jury zelf meteen aan.
Stemmen op de genomineerden kan
van donderdag 13 december 12.00 uur
tot zondag 16 december 12.00 uur via
www.sportforumvenray.nl

Goed eten is
samen eten

AFHAALDAGEN

vrijdag 14 en zaterdag 15 december
tegen inlevering van de tegoedbon

Eerste én
tweede
kerstdag
zijn wij
geopend!

INSPIRATIE NODIG?

in december presenteren wij de meest
feestelijke ingrediënten en recepten
Goed eten. Daar houden we van.
Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900 | www.plus.nl/venray
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Jumping Indoor Leunen 2019
In het weekend van vrijdag 4 tot en met zondag 6 januari vindt de tiende editie van Jumping Indoor Leunen
plaats. De organiserende vereniging Rijvereniging Ons Genot pakt naar eigen zeggen nog groter uit dan voorgaande jaren.

er ieder jaar voor dat de prijswin
naars mooie extra prijzen ontvangen
zoals dekens, hoofdstellen, singels en
andere gebruiksvoorwerpen. Dit jaar
krijgen alle eerste prijswinnaars ook
nog een taart, zodat ze hun overwin
ning en ons jubileum kunnen vieren.”

Paarden en pony’s
Tijdens de driedaagse wedstrijd
verschijnen dagelijks zeshonderd
deelnemers aan de start. Er zijn het
hele weekend springrubrieken in
alle klassen voor de paarden en op
zondag ook alle springrubrieken voor

pony’s. De organisatie had binnen
een dag al meer dan 1.200 inschrij
vingen binnen.
Jumping Indoor Leunen 2019
biedt van vrijdag 4 tot en met zon
dag 6 januari van 8.00 uur tot 21.00
uur een programma met spring- en
selectiewedstrijden voor pony’s en
paarden. Op vrijdagavond volgt aan
sluitend ‘manegevoetbal’. Mélanie:
“En op zaterdagavond een showru
briek sponsorteamspringen. Op zater
dagavond bedanken we ook onze
sponsoren tijdens de vip-avond.“
De toegang voor publiek is gratis.

SVOC’01 pakt de
overwinning
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelde zondag
9 december om 16.00 uur tegen DAKOS 1 uit Someren, in sporthal De
Wetteling in Venray. De dames sleepten een overwinning in de wacht.

De locatie van dit jaarlijks
terugkerend evenement is Equestrian
Centre De Peelbergen in Kronenberg.
Tijdens de editie van vorig jaar week
de organisatie voor het eerst uit
naar een locatie buiten de gemeente

Venray. Kim Verstappen en Mélanie
Gommans uit Venray zorgen al een
aantal jaren voor de werkzaamheden
op het secretariaat. Kim: “Ons doel
is dat alle deelnemers na een fijne
wedstrijd weer tevreden huiswaarts

keren. En dat is tijdens de negende
editie goed gelukt. Daardoor hebben
we besloten om onze jubileumeditie
van Jumping Indoor Leunen 2019
weer te organiseren in Kronenberg.”
Mélanie vervolgt: “We zorgen

Dubbel verlies voor
Venray
Vijf dagen na de bekeruitschakeling bij Avanti’31 in Schijndel (2-1) leed het eerste team van voetbalvereniging SV Venray voor de competitie op zondag 9 december een 3-0 nederlaag op bezoek bij Schaesberg in
Landgraaf.
Op het kunstgrasveld in ZuidLimburg begon Venray bijna in dezelfde
opstelling als een week eerder, toen
thuis Veritas werd verslagen (3-2).
De enige mutatie was dat Bram
Vievermans terugkeerde in de basis
in plaats van Danny Pelzer. De roodwitten beleefden een hoopvolle start
bij laagvlieger Schaesberg. Toch nam
de thuisploeg met 1-0 de leiding.
Halverwege keek Venray tegen een 2-0
achterstand aan. In de tweede helft
probeerden de Venraynaren tever

geefs iets terug te doen. Uit een vrije
trap liepen de Zuid-Limburgers vlak
voor tijd uit naar een 3-0 overwinning.
Het was de grootste competitieneder
laag van dit seizoen voor de teleurstel
lende Venrayse ploeg. Voor het eerst
sinds twintig competitieduels scoor
den de rood-witten geen enkel doel
punt. De laatste keer was op 11 maart
2018. Ook toen speelde Venray uit
tegen Schaesberg (2-0). Het met enkele
invallers aantredende Venray sneu
velde dinsdag 4 december in Schijndel

in de derde ronde van het bekertoer
nooi (2-1). Thuisclub Avanti ’31 nam uit
een vrije trap de leiding, 1-0. Robert
Willemse scoorde uit een strafschop
nog voor rust de 1-1. Die stand bleef
lang op het scorebord staan. Het leek
erop dat penalty’s de beslissing zouden
brengen, maar vlak voor het eind
signaal werd Venray-keeper Dirk van
Enckevort opnieuw verrast door een
vrije trap, 2-1. Voor het vijfde jaar op
rij slaagde Venray er niet in te over
winteren in het bekertoernooi.

Oranje Wit wint
belangrijke wedstrijd
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van korfbalvereniging Oranje Wit uit Leunen speelde zondag 9 december tegen Melderslo.
Het team uit Leunen won met 13-6.
Voor Oranje Wit stond weer een
belangrijke wedstrijd op het pro
gramma in de hoofdklasse. Oranje Wit
moest winnen om een eerste plek in
de poule te behouden. Beide ploe
gen hadden zich goed voorbereid en
dat was in de eerste fase ook goed te
zien. Verdedigend werd er niet veel
weggeven. Aanvallend was het echter
Oranje Wit dat de meeste kansen kon
creëren, waar Melderslo toch moeite
had met de schotklok. Dit zorgde voor

een klein gaatje voor Oranje Wit in de
rust, 7-4.
Na rust duurde het even voordat
de ploegen weer op gang kwamen.
Met enkel afstandsschoten van beide
kanten werd de stand 10-6. Het spel
werd fysieker, waardoor er aan beide
kanten ook strafworpen en vrije wor
pen werden gegeven. De winst voor
Oranje Wit kwam echter niet meer in
gevaar, ook in de eindfase werd de
korf nog enkel keren gevonden waar

door er een eindstand van 13-6 op
het scorebord stond. Volgende week
mag Oranje Wit naar Heumen, deze
ploeg kreeg een flinke nederlaag te
verduren van de andere koploper,
De Stormvogels.
Aniek Drabbels maakte vijf doel
punten, Maureen Drabbels drie,
Anne Weijs maakte er twee en Kim
Hendrix, Dionne Drabbels en Jessica
Klaassens waren ieder goed voor één
doelpunt.

Tijdens de voorbespreking werd
duidelijk meegegeven, dat deze
wedstrijd gewonnen moest wor
den om bovenaan mee te blijven
draaien. Na een uitstekende afge
maakte doorloopbal van pupil Ellen
Versteegen ging de wedstrijd van
start. Echter startte het team niet
zoals was afgesproken in de bespre
king. SVOC’01 was niet scherp
genoeg rondom de korf en aanval
lend kwam het niet tot z’n recht. Ze
liepen dus al snel tegen een ach
terstand aan van 1-4. Na een timeout kwam SVOC’01 sterker terug en
werden er steeds betere aanvallen
neergezet. Verdedigend stond het als

een huis. De rust werd ingegaan met
een voorsprong van 8-5.
In de tweede helft slaagde
SVOC’01 er maar niet in om de voor
sprong uit te breiden tot een verschil
van vier doelpunten. Ze lieten DAKOS
door onnodige verdedigingsfoutjes
elke keer terugkomen op gelijke stand.
Uiteindelijk trok SVOC aan het langste
eind door de wedstrijd te winnen met
een verdiende zege van 18-16. Tien
doelpunten kwamen op naam van
Rian. Marloes scoorde drie keer, Elien
twee keer en ook Kelly, Femke en
Linda scoorden een punt.
Volgende week staat de uitwed
strijd tegen MKV op het programma.

Ter versterking van ons team
is Bosbad de Meander op zoek
naar een enthousiaste

Zwemdocent

(m/v)

• Heb jij een spontane, open en vriendelijke omgang
met kinderen, klanten en collega’s?
• Ben je gediplomeerd zwemdocent (m/v) of heb je een
andere passende opleiding?
• Vind je het leuk om met kinderen te werken?
• Werk je graag zelfstandig en sta je open voor coaching?
Dan hebben we een interessante baan voor jou!
Bij Bosbad de Meander wordt zwemles gegeven aan
groepjes van max. 6 kinderen. Er worden ook andere
lessen gegeven zoals zwangerschapszwemmen en
aquapilates. Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een uitdagende baan in een gezellige en
informele sfeer. Het betreft een parttime functie tussen
10 en 16 uur, door de weeks en soms in het weekend.
De uren zijn in overleg.
Heb je interesse?
Neem dan contact op met Bosbad de meander, telefoonnummer 077 - 398 81 61 of stuur je sollicitatiebrief met
CV via e-mail naar info@bosbaddemeander.nl

Bosbad de Meander, St. Maartensweg 16, 5964 NH Meterik

www.bosbaddemeander.nl
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Quinty Jeuken

Het is nog
geen kerst
In Engeland begint kerst al
vrij vroeg. Al drie weken staat
de kerstmarkt op het plein,
wordt er kerstmuziek
gedraaid en geniet iedereen
van de glühwein.
De kerstlampjes hangen
overal en mensen denken
erover na wat voor cadeautjes
ze gaan schenken dit jaar.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Quinty Jeuken
14 jaar
Venray
Raayland College

Wat is je droombaan?
Na het Raayland College zou ik erg
graag geneeskunde of dierengenees
kunde willen studeren. Al van jongs af
aan wilde ik niets liever dan dieren
arts worden, maar de laatste tijd ben
ik nogal aan het twijfelen. Het zou mij
ook enorm leuk lijken om bijvoorbeeld
dokter of chirurg te worden. Gelukkig
is dit allemaal dezelfde richting op, dus
ik weet wel ongeveer wat ik later wil
worden.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb eigenlijk niet echt een voor
beeld. Natuurlijk kijk ik op naar mijn
hele familie en vrienden. Ze zijn erg
belangrijk voor mij en ik volg in veel
dingen hun voorbeeld. Je kan dus
zeggen dat ik niet echt één specifiek
voorbeeld heb, maar een hele groep
mensen die mij inspireert.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Natuurlijk zou allebei wel erg han
dig zijn, maar als ik er dan toch eentje
moest kiezen, zou ik toch gaan voor
twee keer zo slim. Dat is vooral omdat
je veel meer kunt bereiken in het leven
wanneer je meer kennis hebt, dan als
je eruitziet als een fotomodel. Voor mij
is kennis veel belangrijker dan uiterlijk.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben altijd wel nerveus voor een
toets, omdat ik altijd goede punten
wil hebben. Maar ik was vooral erg
zenuwachtig bij het gesprek op de
basisschool toen ik te horen kreeg
welke richting ik op zou kunnen op de
middelbare school.
Ben je bijgelovig?
Ja, eigenlijk best wel. Bijvoorbeeld
wanneer iemand zegt dat hij of zij
bijna nooit ziek is. Dan moet ik drie
keer op hout kloppen. Ik ben anders
bang dat diegene juist ziek wordt. Ook
hebben een vriendin en ik een soort
geluksmuur. Wanneer we naar school
gaan, moeten we die muur aanraken,
anders krijgen we ongeluk. Het slaat
eigenlijk helemaal nergens op!
Wat ligt er onder jouw bed?
Op dit moment? Het boek over
Pennywise, de clown uit IT.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben een beetje van allemaal. Bij
bepaalde dingen zeg ik altijd dat het
slecht ging, zodat de uitslag alleen
maar mee kan vallen. Tegen ande
ren zeg ik altijd dat het goed komt en
bekijk ik het meestal wel positief. Bij
sommige momenten moet je het ook
realistisch kunnen bekijken.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Momenteel ben ik aan het lezen in het
boek IT. Dit is het boek van de nieuwe

versie van deze horrorfilm. Ik hou erg
van horrorfilms en omdat ik te jong
was om naar de film te mogen, heb
ik het boek maar gekocht. Er gebeurt
altijd wel wat en het is nooit saai.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Mijn biografie zou de titel ‘Volg je dro
men’ krijgen. Van jongs af aan wilde
ik niets liever dan dierenarts worden.
In het begin van de basisschool had ik
veel moeite met rekenen, maar ik wil
koste wat het kost mijn droom waar
maken!
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb verschillende hobby’s, zoals
bakken en lezen. Maar vooral hou ik
van dansen. Ik zit al op dansen vanaf
mijn zesde. Ik heb het altijd al leuk
gevonden en wil het ook nog veel lan
ger blijven doen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst ga ik lekker op de bank lig
gen en een film of serie kijken om
even bij te komen van de drukke
schoolweek. Ook vind ik het bijvoor
beeld erg leuk om samen met vrien
dinnen te gaan shoppen of om met
hen af te spreken. Dan gaan we samen
naar de bios of iets anders gezelligs
doen.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak op school vind ik
Latijn. Bij de talen vind ik het vooral

leuk dat je het niet elke dag hoort en
je andere dingen in het dagelijks leven
hiervan kunt afleiden. Het stomste vak
voor mij is levensbeschouwing. Het is
altijd hetzelfde en een beetje lang
dradig. Alles wat je daar hoort, weet
je eigenlijk al. Vandaar dat het ook
saai is.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Als ik iemand zou moeten kiezen,
denk ik dat ik Hermelien Griffel uit de
Harry Potter-reeks zou willen zijn. Ze
is een aardig en erg slim meisje. Ze
heeft op bijna alles wel een oplossing
en is erg behulpzaam naar haar vrien
den. En natuurlijk kan ze goed toveren.
Dat wil denk ik iedereen wel kunnen!
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Italië vind ik een erg mooi land. Het
heeft een interessante cultuur en taal
en een heerlijke keuken. Ik wilde altijd
al Italiaans leren en naar Italië op
vakantie gaan. Vroeger droomde ik er
zelfs van om een vakantiehuis in Italië
te hebben of er zelfs te gaan wonen.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn fotoboek. Het zijn allemaal
herinneringen en het zou zo zonde
zijn als die allemaal verloren gingen.
Ik vind het ook erg leuk om te zien
hoe alles en iedereen veranderd is
in de loop van de jaren.

Velen zeggen dat kerst
gevierd mag worden vanaf
december. Daar ben ik, en ik
ben niet de enige, het niet
helemaal mee eens. Het is niet
dat ik de Grinch ben en een
hekel heb aan kerst, maar ik
snap het gewoon niet. Ieder
jaar wordt dezelfde muziek
gedraaid, komen dezelfde
lampjes weer uit de kast en
wordt de boom hetzelfde
gedecoreerd. Natuurlijk, het ziet
er allemaal heel mooi uit en ga
ik er met alle liefde naar kijken.
Ieder jaar kijk ik mijn ogen uit
naar de creaties die mensen
ophangen.
Voor mij draait het feest
alleen niet om de lampjes. Het
draait om familie en
gezelligheid tijdens de
kerstdagen zelf. Om samen zijn,
samen eten en drinken. Ik kijk
uit naar kerst omdat dan even
helemaal niets moet en alles
mag. We zetten dan weer onze
tradities voort zoals het eten
van worstenbroodjes veel te
vroeg in de morgen en het
spelen van een quizspel tijdens
het diner. Daarom vind ik de
kerstdagen zelf zoveel leuker
dan de tijd die ervoor komt.
Anne Jacobs
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Golden Oldies X Mas Party
In De Witte Hoeve in Venray vindt op zondagmiddag 16 december de Golden Oldies X Mas Party plaats.
De zaal is open vanaf 15.00 uur en de party start om 15.30 uur.

Adventsmarkt
in Geijsteren
Het Kemmerekoor Geijsteren organiseert in samenwerking met
Eetcafé ’t Trefpunt en B&B De Lindenhof op zaterdag 15 december een
adventsmarkt in de schuur van De Lindenhof, gelegen aan het dorpsplein in Geijsteren. De markt duurt van 13.00 tot 16.30 uur.

Eén van de bands die optreden is
The Class Of 58 uit Wales. Deze band
bestaat uit de familie Coleman: vader,
moeder en twee zoons die al vanaf
2002 samen deze band vormen.
In hun repertoire zit rock’n roll,
rockabilly , doowop en jive. Ze toe
ren ze door heel Europa en zijn nu
net terug van een tour door Australië.
Ze spelen nummers van Ricky Nelson,
Elvis, Jerry Lee, Carl Perkins, Wanda

Jackson, Brenda Lee, doowop van
Franky Lymon and the teenagers en
nog veel meer. De laatste drie jaar
zijn ze hier in Nederland al een aantal
keren te bewonderen geweest en heb
ben ook al een aantal fans.
De Witte Hoeve: “Na de vele reac
ties die we kregen over The Runaways
in 2017 hebben we besloten dat deze
echte Sixties band dit jaar wederom
op het podium zal staan in de Witte

Hoeve.” The Runaways spelen the
Beatles, Rolling Stones, Searchers,
Tremeloes, Monkees, Beach Boys,
Dave Dee D B M T, Herman Hermits,
Elo, The Lords en meer. “Kortom:
even terug naar onze jeugdjaren The
Swinging Sixties.” Ook is de Boogie
Woogie Dansclub The Thunderbirds
weer aanwezig. Kijk voor meer infor
matie op www.timeswitchjohan.jimbo.
com of www.dewittehoeve.com

Kerststal op Schouwburgplein
In Venray is op het Schouwburgplein traditiegetrouw de kerststal weer opgebouwd. Vanaf vrijdag 14 december is deze opengesteld voor het publiek.
Op vrijdag 14 december wordt de
kerststal samen met de kerstboom
om 19.15 uur officieel ingezegend
en geopend door assistent-Diaken
Marthoma Alexander. Bernie van Lierop
verricht namens het bestuur het ope
ningswoord. In 2017 is de kerststal
geplunderd en is de beschermengel
vernield. Tijdens de openingsavond
hoopt het bestuur de nieuwe Knikengel
te kunnen presenteren. Joekskapel Rats
d’r Neve zorgt voor de muziek.
Op zondag 23 december keert
een bekende zanggroep terug naar
de Grote Markt. Just for Fun gaat van
13.30 tot 15.30 uur optreden. Op de
zaterdag 22 en 29 december en zon
dagen 23 en 30 december lopen de
pony’s weer rond op het plein en kun
nen kinderen op de rug van de pony’s

over de Grote Markt lopen. Tijdens
de openingstijden van de kerststal
staat ook de draaimolen er weer.
“Deze opbrengsten zijn essentieel
om de komende jaren deze kerststal
haar plek op de Grote Markt te laten
behouden. Ter ondersteuning kunnen
bezoekers hun gaven in de bussen of
de nieuwe knikengel stoppen”, aldus
de organisatie.

Muziek tijdens
de Kerstmarkt
Op de kerstmarkt op het
Schouwburgplein en het Hensenius
plein van vrijdag 21 december tot
en met zondag 23 december zijn
verschillende muziekoptredens te
horen. De Kerstmarkt wordt op vrij

dag 21 december om 13.00 uur
geopend door burgemeester Hans
Gilissen, in samenwerking met de
schutterij ’t Zandakker Gilde Sint
Jan Venray. De markt is geopend tot
21.00 uur, op zaterdag 22 december
van 12.00 tot 21.00 uur en op zondag
23 december van 12.00 tot 18.00 uur
en er wordt opgetreden op het podium
op het Schouwburgplein.
Er zijn optredens van Ca-Va,
Joekskapel Rats d’r Neve, Golden
D-Light, Noavenant, Rubensammler,
jeugdfanfare Cecilia, Happy Sound
Merselo, Joekskapel Ut Got Oostrum en
GZN (subgroep van het Mannenkoor).
Op de Grote Markt treedt tussen 13.30
en 15.30 uur de zanggroep Just-4-Fun
op. Bij de kerststal zingen zij diverse
kerstliederen.

Thema Music by Light

Kerstconcert fanfare Castenray
Fanfare Dorpsklank uit Castenray houdt op zondag 16 december haar jaarlijkse kerstconcert. Deze vindt
plaats in de Sint-Matthiaskerk van Castenray en begint om 19.00 uur.
Een concert in de kerstperiode is
voor de Castenrayse fanfare vaste prik.
Elk jaar wordt er ook een thema aan
het optreden gekoppeld en op basis
daarvan wordt de muziek die wordt
gespeeld, uitgekozen.

Dit jaar luidt het thema Music by
Light. De fanfare speelt verschillende
muzikale stukken en de kerk wordt
voor deze gelegenheid speciaal
uitgelicht. “We willen zo aan
iedereen een warm kerstgevoel

overbrengen”, aldus de optredende
harmonie.
De kerk is geopend vanaf
18.30 uur, waarna om 19.00 uur het
kerstconcert begint. De toegang is
gratis.

Op de markt worden verschil
lende producten verkocht die door de
koorleden gemaakt zijn, waaronder
een geschilderd icoon, borduurwerk,
diverse viltproducten, quiltwerk,
sierdoosjes, kaasplanken, textiele
werkvormen, breiwerk, schilderijen
en bloemsierkunst. “Onder het genot
van een glaasje glühwein en het

smullen van heerlijke vers gebak
ken crêpes, en met begeleiding van
leuke kerstmuziek zal het heerlijk
snuffelen zijn in de veelheid van
prachtige creaties, en ongetwijfeld
weet de bezoeker een mooie aan
koop op deze markt te veroveren.
Wees er op tijd bij, verkocht is ver
kocht”, aldus het Kemmerekoor.

Kerstconcert
door Rangel Silaev
De 18-jarige pianist Rangel Silaev speelt op zondag 16 december zijn
nieuwe kerstconcert, De Kus, in Venray. Rode draad van het concert is de
invloed van kunst op de wereldmuziek. Het concert begint om 13.00 uur.
Naast een klassiek reper
toire speelt Rangel bij concerten
ook zelf gecomponeerde muziek.
Geïnspireerd door de Russische com
ponist Sergei Rachmaninof, die vaker
voor schilderijen zijn muziekstuk
ken maakte, ging Rangel op zoek
naar een nieuwe uitdaging, name
lijk een zoektocht naar een verbin
ding tussen muziek en kunst. Toeval
bestaat niet: hij kreeg een bijzondere
opdracht van Classic Young Masters
om een compositie te maken voor
het kunstwerk De Kus van Jeroen
Henneman. “De Kus is een eindeloos
thema van vele kunstenaars, van de
Italiaanse kunstschilder Francesco

Hayez, de Noorse kunstschilder
Edvard Munch, de Oostenrijkse
kunstschilder Gustav Klimt. En nu
heb ik een bijzonder eer om een
moderne kunstwerk in mijn muziek
te vertalen. Ik ging vrij snel compo
neren, zonder lang na te denken.
Geen noten, maar gevoelens, geen
pianotoetsen, maar beeldende kunst.
Ik dacht toen aan dit kunstwerk:
Moderne tijd, drukte, stress… Maar
wat is eigenlijk voor ons allemaal het
allerbelangrijkste? Mensen waarvan
wij houden.” Het concert is tegelijk
de première van het stuk.
Kijk voor meer informatie op
www.rangel.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray
Oostrum
Leunen

Kerstconcert Smakt
Muziekvereniging O.L.Vrouwe Gilde Holthees-Smakt geeft in samenwerking met zanggroep Relight uit
Stevensbeek en gitarist Jan Noordijk haar jaarlijkse kerstconcert op zaterdag 15 december.
Zanggroep Relight bestaat uit
27 leden onder leiding van dirigent
Steven Gerrits. Gitarist Jan Noordijk
treedt regelmatig op met de rock ’n roll
band The Ladyshavers. Tijdens het
kerstconcert ondersteunt hij de muziek
vereniging muzikaal.
De muziekvereniging brengt tijdens

het concert gezamenlijk en afwisselend
zowel kerstliederen als andere stem
mige muziek ten gehore. Daarnaast
draagt dichteres Ans van Kessel uit
Stevensbeek zelfgeschreven gedichten
voor. Ans schrijft gedichten die seri
eus zijn, maar ook die lichter van toon
zijn en in dialect van Meierij. Ans heeft

diverse prijzen bij poëziewedstrijden
gewonnen en behaalde eervolle ver
meldingen die geplaatst zijn in verza
melbundels.
Het concert vindt om 19.30 uur
plaats in de St. Jozefkerk in Smakt. Bel
voor meer informatie en reserveringen
naar 0478 63 67 73.

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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Expositie schildergroep
Seniorservice
(hele maand december)

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: fanfare Dorpsklank
Locatie: kerk Castenray

Grenscafé: Guilty Pleasures

Voorstelling Memories with Flavour

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Schijt aan de Grens
Locatie: Venrays Museum

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Venrays Mannenkoor
Locatie: Schouwburg Venray

Dorpsraadsvergadering

Pentagon reünie

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Vredepeel
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Tijd: 21.00-01.00 uur
Organisatie: Anno’54/Brasserie’54
Locatie: Anno’54 Venray
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Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Dementheek Café
Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: BiblioNu en Alzheimer Venray
Locatie: bibliotheek Venray

Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Peuterschaatsen met mini-disco
(zondagen t/m 6 januari)

Kerstdiner voor ouderen en
alleenstaanden

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Winterpret Venray
Locatie: ijsbaan centrum Venray

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Landweert Leeft
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Stekske Venray
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Openstelling kerststal
(dagelijks t/m 6 januari)

Kerstconcert De Kus - Rangel
Silaev

Tijd: 10.00-18.00 uur
Organisatie: Stichting Kerststal
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Stichting Stemvork
Locatie: Dr. Kortmannweg 21, Venray

Bijeenkomst computerclub

Voorstelling Ernst, Bobbie en de
rest

Brainstorm gemeenschapshuis/
MFC Oirlo

Tijd: 13.30 en 16.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Oirlo
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 18.00-22.00 uur
Organisatie: Computer Club Venray
Locatie: wijkcentrum ‘t Schopke Venray

Voorstelling Kom nou maar
gewoon - Thijs van Meeberg

Top250 Aller Tijden
Tijd: 14.00-23.30 uur
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Top250 Aller Tijden

Kerst met Tea for Two

Tijd: 20.00-23.30 uur
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: Muziek voor Jong en Oud
Locatie: Rooyhof Venray

Adventsmarkt

Kerst Inn met optredens

Tijd: 13.00-16.30 uur
Organisatie: Kemmerekoor Geijsteren
Locatie: schuur De Lindenhof, dorpsplein Geijsteren

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Gemengd Koor Wanssum
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Kerstconcert

Golden Oldies X Mas Party

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging OLVrouwe
Gilde Holthees-Smakt, zanggroep Relight en
gitarist Jan Noordijk
Locatie: St. Jozefkerk Smakt

Tijd: 15.30-21.30 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray
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Kerstconcert Music by Light

Tijd: 20.00-23.30 uur
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 13.00-17.30 uur (tijdens openingstijden BiblioNu)
Organisatie: Seniorservice Gilde Venray
Locatie: bibliotheek Venray

Theaterconcert Uiteen - Tangerine
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Top250 Aller Tijden

KER

V

Gebraden
4 kipschnitzels
+Gehaktballen
4 gehaktballen
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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Schrijfcafé
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Trefpunt Geijsteren

Kerst-inn met workshops
Tijd: 17.30-19.30 uur
Organisatie: daltonschool De Hommel
Locatie: daltonschool De Hommel Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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cultuur 19

Winterevenement met schaatsbaan

Peuterschaatsen en kerstmarkt op
Winterpret Venray
Het winterevenement Winterpret Venray wordt vrijdag 14 december weer geopend op het Schouwburgplein
in Venray Tot en met zondag 6 januari kan er in het centrum weer geschaatst worden. Nieuw dit jaar zijn de
kerstmarkt, het peuterschaatsen en ‘moonlight skating’.

avond extra geopend van 19.00 tot
23.00 uur.
Nieuw op Winterpret Venray
dit jaar is het peuterschaatsen. Elke
zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur kunnen peuters kennismaken
met de schaatssport op een speciaal
daarvoor afgebakende schaatspiste.
Er zijn ijspinguïns aanwezig op de
baan en er is muziek van minidisco-dj
Stefan. Ook is er voor het eerst een
kerstmarkt, waar verschillende
Venrayse ondernemingen aan
meedoen. Er is muziek van
muziekverenigingen en joekskapellen.
De markt wordt op vrijdag 21
december geopend om 12.00 uur
door burgemeester Hans Gilissen van
gemeente Venray en is op zaterdag 22
en zondag 23 december geopend.

Online leren
De Winterpret Venray-ijsbaan in 2017
Stichting Winterpret Venray werkt
al een paar maanden aan de voor
bereidingen. Op basis van evalua

ties van de afgelopen vier jaar heeft
de organisatie een aantal nieuwe
elementen toegevoegd aan het

programma, dat vrijdag 14 decem
ber om 17.00 uur officieel van start
gaat. Daarnaast is de ijsbaan die

Het landelijke initiatief IJSTIJD! laat
kinderen tot en met twaalf jaar ken
nismaken met schaatsen door ze met
hun klas te laten schaatsen en hen
online meer te leren over de sport.
Op maandag 17, dinsdag 18, donder
dag 20 en vrijdag 21 december maken
1.739 leerlingen van het speciaal

We adviseren niet alleen
hypotheken van onszelf
Natuurlijk wil je dat je de juiste keuze maakt als je een huis koopt. Het is tenslotte een van
de grootste uitgaven in je leven. En een verbintenis die je aangaat voor een lange tijd.
Maar hoe zorg je dat je de juiste keuze maakt in al het aanbod van hypotheken?
We weten uit ervaring dat het best een puzzel is om de
juiste hypotheek te vinden. Want wat voor de één een
goede hypotheek is, hoeft dat voor de ander zeker niet te
zijn. Dat hangt af van je situatie en wensen. Bij ons valt
er wat te kiezen. Je kunt niet alleen een SNS Hypotheek
bij ons afsluiten, maar ook hypotheken van bijvoorbeeld
Aegon, Nationale-Nederlanden en diverse andere
hypotheekaanbieders.
Handig van zoveel keuze onder 1 dak: Je kunt hypotheken
en hypotheekrentes makkelijk vergelijken. Misschien heeft
een van de aanbieders op dit moment een lagere rente dan
de ander. Of heeft een aanbieder voorwaarden die in jouw
situatie gunstig zijn. Of je nu gaat voor nieuwbouw, een
opknapper, in loondienst bent of zzp’er.

Venray, De Bleek 7

WIL JIJ OOK VERZEKERD ZIJN VAN EEN GOED
HYPOTHEEKADVIES?
En heb je geen zin om zelf eindeloos te vergelijken tussen de
verschillende aanbieders, voorwaarden en mogelijkheden?
Maak nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvend
oriëntatiegesprek. Bel: 030 - 633 30 00
of loop onze winkel even binnen.

Goed om te weten: Ons advies is 100% onafhankelijk.
We krijgen hiervoor geen provisie van de verschillende
aanbieders. We rekenen alleen een gebruikelijke vergoeding
voor het hypotheekadvies, zoals je die overal betaalt.

onderwijs gebruik van de ijsbaan van
09.00 tot 15.00 uur. Voor de kinderen
is er ook een Rooyse Klunentocht,
waarbij stempels verzameld moeten
worden om kans te maken op prijzen.
Op Winterpret Venray is ook dit
jaar weer een horecapaviljoen, waar
warme dranken verkrijgbaar zijn en
waar de zitplaatsen zicht bieden op
de schaatsbaan. Dit jaar is er weer
discoschaatsen, en wel op zaterdag
15 en zaterdag 5 januari van 19.00
tot 22.00 uur, onder leiding van dj
Stefan. Van maandag 17 tot en met
donderdag 20 december is Winterpret
Venray vanaf 18.00 uur gesloten voor
de curlingwedstrijden.
Ten slotte wordt op zondag 6
januari het Rabo Ice-Bike kampioen
schap gehouden. Verschillende teams
moeten hierbij zo snel mogelijk over
een parcours op de ijsbaan racen op
speciale fietsen en hierbij zo veel
mogelijk vragen goed beantwoorden.
Om 18.00 uur is de afsluiting van het
winterevenement. Daarna is de ijs
baan nog even gratis geopend.
Kijk voor meer informatie en
voor de precieze openingstijden op
www.winterpretvenray.nl

26,99

199,-
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79,-

99,95

85,-

129,95

99,-

• Overal in huis snel WiFi
• Fast Ethernet poort
• Eenvoudige installatie

DLAN500 9094

Netwerkkit

* Na €50,- cashback via Tefal.

249,-

*

• 7,2 bar
• Stoomstoot tot 480 gram per minuut
• Afneembaar waterreservoir 1,9 L

GV9568

Stoomgenerator

649,-

299,-

849,-

• 50 liter inhoud
• 9 ovenfuncties
• Gezond stoomprogramma

MAC696RVS

Inbouw oven

GEOPEND

24 DECEMBER

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

• Afdrukken op hoge kwaliteit
• Afzonderlijke inktpatronen
• Draadloos afdrukken

XP-6005

All-in-One Printer

249,-

• De Airbelt beschermt uw meubels
• Incl. parketborstel
• Actieradius 10 meter

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

99,-

19,-

• Inbouw dimmer
• Met draai/drukbediening
• 2-draads aansluittechniek

6523-U102

Led dimmer

179,-

• Zeer krachtig; 550 W
• Actieradius 10 meter
• Veelzijdig met geïntegreerde accessoires

EP:TUMMERS PARKET

COMPLETE C2 JUBILEE ECOLINE

* Na €15,- cashback via Braun.

*

59,-

Sledestofzuiger

59,94,95

• 21 snelheden
• Krachtige 750 watt motor
• Incl. blender, garde,
maatbeker en 2 hakmolens

MQ5045WH

Staafmixer

Wij wensen u fijne feestdagen!

Sledestofzuiger

85,-

199,-

• DECT-technologie
• Speelt slaapliedjes
• 100% storingsvrij

DBX88ECO

Babyfoon

MET GRATIS
NACHTLAMPJE

149,-

Tummers

• Set van 2 schakelaars
• Bereik tot 30 meter
• Werkt met alle lampen tot 2300 watt

APC2-2300R

Schakelaarset

49,-

• Draadloos en zakloos
• Geschikt voor alle ondergronden
• Oplaadbaar; gaat tot wel 30 min. mee

CX-7-2-30GM

2-in-1 stofzuiger

69,-

• Telefoon voor senioren
• Luid gespreks- en beltoonvolume
• Met geïntegreerd antwoordapparaat

FX5525

Senioren telefoonset

Tummers
Alle EP:Tummers
winkels zijn

