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Jonge ‘zwerfafvalhelden’
van Venray
Eén keer in de maand gaan de zusjes Maud (7) en Lotte (9) van Dijk uit Venray met hun vriendinnetjes op pad met hun afvalknijpers en vuilniszakken om zwerfafval op
te ruimen. Ze krijgen veel positieve reacties uit de omgeving, maar hulp van andere leeftijdsgenoten blijft uit. Lees verder op pagina 02

‘Bieb niet koste wat kost overeind houden’
Er gaat nu nog geen extra geld naar het in zwaar weer verkerende BiblioNu. “We zijn er niet om een instituut overeind te houden”, aldus wethouder Anne Thielen van gemeente Venray. Wel wil de gemeente ervoor
zorgen dat de bibliotheek haar activiteiten kan blijven uitvoeren.
“Ik wil heel graag de bieb
overeind houden, maar om de
geldkraan al open te zetten terwijl
er nog afspraken gemaakt moeten
worden over welke diensten we af
gaan nemen, is niet verstandig”,
aldus wethouder Thielen. Zij had
grote moeite met het voorstel
van de gemeenteraad om als
gemeente ervoor te zorgen dat de
bibliotheek zeker niet failliet gaat.
“De bibliotheek staat zelf aan de lat
voor de financiën.” Mocht BiblioNu
failliet gaan, wat de wethouder
komend jaar nog niet aannemelijk

acht, dan is gemeente Venray niet
aansprakelijk. “Ik sta hier niet om
instituten overeind te houden. Ik wíl
wel graag de bibliotheek overeind
houden en daar ga ik alle zeilen voor
bijzetten. Maar nu al investeren gaat
te ver.”

‘Niet investeren in
overleven’
Het college wil eerste de
toekomstvisie afwachten die de
gemeente op aan het stellen is en
nog geen extra geld beschikbaar

stellen. “Er is nu nog geen probleem,
de prognose is dat BiblioNu 2019 nog
haalt”, aldus Thielen. “We werken aan
een visie. Als we de geldkraan nu al
openzetten, zouden we investeren
in overleven in plaats van investeren
in de toekomst.” De bibliotheek
in Venray koste wat kost overeind
houden gaat volgens de wethouder
te ver. “Natuurlijk zijn we wel bereid
om bij te dragen aan een bibliotheek
die past bij de huidige moderne
maatschappij en behoeftes. Ook als ze
naar een nieuwe plek gaan. Maar wel
pas als we een goed plan hebben.”

De visie van gemeente Venray is naar
verwachting in het voorjaar van 2019
gereed.

Verhuizing
Behalve gemeente Venray is
ook gemeente Horst aan de Maas
betrokken bij de discussie over
BiblioNu. In beide gemeenten heeft
BiblioNu een vestiging en in beide
gemeentes is een verhuizing gepland.
Een verhuizing die BiblioNu niet
zelf kan betalen, meldde directeurbestuurder Jimmy Hendriks al eerder.
Gemeente Venray wil dat BiblioNu
verhuist naar het leegstaande pand
van de Albert Heijn in het centrum van
Venray. Dat pand wordt, ondanks dat
de verhuizing nog niet zeker is, wel al

aangekocht door de gemeente om
zo subsidie van de provincie veilig te
stellen.
Ook in Horst aan de Maas krijgt
BiblioNu geen extra geld, omdat
er aan een toekomstvisie gewerkt
wordt. Wethouder Han Geurts:
“We willen niet dat BiblioNu failliet
gaat. Mocht dat wel gebeuren, dan
heeft dat geen gevolgen voor een
bibliotheekvoorziening in Horst aan
de Maas.” Er komt hoe dan ook een
bibliotheekfunctie in ‘t Gasthoês
in Horst.” De wethouder in Horst
aan de Maas geeft aan dat er ook
alternatieve manieren zijn om een
bibliotheek in te richten, zonder
BiblioNu. Concrete ideeën zijn er
echter nog niet.
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Jonge ‘zwerfafvalhelden’ van Venray
Blikjes, plastic flesjes, een waxinelichthouder, boterhamzakjes met hondenpoep, glas en een douchestang:
de meiden komen de gekste dingen tegen tijdens hun opruimacties.
“We doen het voor de dieren en voor
het milieu”, vertellen Maud, Lotte en
hun vriendinnetje Jolijn (9). “Het is
slecht voor de dieren, omdat ze rotzooi
op kunnen eten en er ziek van kunnen
worden. En het is slecht om dingen in
de natuur weg te gooien, omdat het
blijft liggen.”
Samen met twee vriendinnetjes gaan de drie meiden één keer in
de maand het dorp in om zwerfafval op te ruimen. Het idee komt van
de zevenjarige Maud, die in september samen met haar moeder Jenny
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Jenniskens meedeed aan de Keep It
Clean Day in Venray. Er waren in totaal
tien mensen die mee kwamen prikken, waarvan Maud het enige kind
was, vertelt Jenny. “Op de fiets naar
huis zei ze dat ze dit vaker wilde doen,
omdat ze het niet leuk vond dat overal
zoveel rotzooi lag. Dat was haar na
een dag opruimen wel opgevallen.
Ook onderweg naar huis zag ze op
verschillende plaatsen zwerfafval liggen.”

‘Het is ook gezellig’
Jenny zocht contact met gemeente
Venray. Die wilde wel helpen door
veiligheidshesjes, afvalknijpers,
handschoenen en vuilniszakken te
leveren. “De volle afvalzakken worden

thuis opgehaald door een bedrijf”,
aldus Jenny. “Zo zijn we nu twee keer
op pad geweest om 1,5 uur afval op
te halen. Dat is ook lang genoeg voor
die meiden.” Eerst gingen ze naar de
buurt Landweert en naar de omgeving
van Vincent van Gogh. “Pas als je er
rondloopt, zie je hoeveel afval er ligt”,
vertelt Lotte. “Tussen het opruimen
door is het ook gezellig. We kunnen
lekker kletsen en houden altijd even
pauze om iets te drinken en te eten.
We doen het ook samen: de één pakt
het afval, de ander houdt de afvalzak
vast. En als we klaar zijn, gaan we
thuis nog iets leuks knutselen.”
Tijdens het opruimen krijgen
de meiden veel reacties van
voorbijgangers. “Fietsers steken hun

duim op, ze roepen dat we goed
bezig zijn of ze vragen of ze hun
rommel in onze afvalzakken mogen
gooien”, aldus Maud. Maar hulp van
andere kinderen krijgen ze tot nu
toe niet. “Jammer genoeg heeft zich
verder niemand aangemeld om af
en toe mee te helpen”, vertelt Jenny.
“We kregen wel de vraag van iemand
of de kinderen ook een vergoeding
krijgen. Maar deze meiden doen het
omdat ze het belangrijk vinden, niet
omdat ze er iets voor krijgen.”
Maud, Lotte en Jolijn vinden het
opruimen niet erg, maar zijn wel
van mening dat mensen altijd hun
eigen rommel op moeten ruimen.
Daarvoor hebben ze nog wel een tip.
“Als je afval hebt, kun je dat het beste

Opnieuw vragen over gevaarlijke
rotondes
Politieke partij Venray Lokaal stelt opnieuw de gevaarlijke verkeerssituaties bij de rotondes aan de Oost- en
Zuidsingel en de Henri Dunantstraat in Venray aan de kaak. Eerder dit jaar pleitte de partij al voor meer markeringen, maar Venray Lokaal heeft het idee dat de gevaarlijke situatie nog steeds bestaat.
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even bewaren totdat je een prullenbak ziet waar je het weg kan gooien”,
vertelt Lotte. “En is een prullenbak vol,
dan loop of fiets je even door totdat je
een andere ziet. Of je gooit het thuis
weg.” Maud geeft ook het goede voorbeeld: “Als ik rommel zie liggen op
straat, pak ik het op en gooi ik het in
een prullenbak.”
Voorlopig blijven de meiden,
uitgerust met hun hesje en knijper,
zich inzetten om Venray een beetje
schoon te houden. Wie het leuk vindt
om de meiden te helpen, of ze op een
andere manier wil steunen, kan contact opnemen met Jenny Jenniskens
via 06 12 55 80 49. Op woensdag
28 november staat de volgende
‘prikmiddag’ gepland.

Sinds het afsluiten van één zijde
van het fietspad vanwege werkzaamheden is er op de drie opeenvolgende
rotondes aan de Oost- en Zuidsingel en
bij de Henri Dunantstraat in Venray

een gevaarlijke verkeerssituatie
ontstaan, constateerde Venray Lokaal
in april. Tino Zandbergen stelde
destijds dat de rotondes vooral voor
fietsers gevaarlijk zijn geworden.

Automobilisten verwachten, ondanks
de bebording, niet dat er fietsers van
twee kanten kunnen komen en zien ze
gemakkelijk over het hoofd. Vorige
week werd er weer een fietser aange-

reden op de rotonde tussen de
Henri Dunantstraat en de Zuidsingel.
Reden voor Venray Lokaal om de
situatie nogmaals onder de aandacht
te brengen. “Er ontstaan gevaarlijke
situaties. Zeker nu in de donkere en
natte wintertijd. Destijds zijn er extra
markeringen geplaatst, toch ontstaan
er nog steeds aanrijdingen en gaat het
vaak bijna mis. (...) Bovendien zijn de
geverfde markeringen al vervaagd en
werkt het bladafval ook niet mee aan
de duidelijkheid. Volgens het College
van B&W zou er gewenning optreden,
maar de signalen ontkennen dit.
Wij willen niet nog meer slachtoffers
en vragen de gemeente spoedig
opnieuw naar de situatie te kijken.”
Venray Lokaal-lid Laura Puts polste
via Facebook hoe vaak er ongelukken of bijna-ongelukken gebeuren op
de drie rotondes. Veel inwoners van
Venray reageerden op haar vraag.
Puts: “Je merkt gewoon dat mensen
het erover hebben en dat het speelt.
Ze maken zich zorgen over hun veiligheid, of die van hun kinderen.”
Ze stelt dat er heel veel onduidelijkheid is over bijvoorbeeld de rijrichting
voor fietsers bij de rotondes. “Daar
hebben we vragen over gesteld bij
de gemeente.” Wat de partij uiteindelijk wil bereiken is nog meer verduidelijkende maatregelen bij de
rotondes. Puts: “Stoplichten, zwaailichten, w
 hatever. Er moet iets worden
bedacht om het veiliger te maken.”

‘Weinig dialoog bij overleg c ollege
met dorps- en wijkraden’
Het voltallige College van B&W sprak maandag 1 oktober voor het eerst gezamenlijk met alle dorps- en wijkraden van Venray. Op maandag
5 november waren in het dorpsradenoverleg in Heide de meningen verdeeld over die bijeenkomst.
“Het gaf ons de mogelijkheid om
goed voorbereid vragen te stellen.
Daar hebben we gretig gebruik
van gemaakt”, zei voorzitter Jan
Nelissen van het dorpsradenoverleg.
“Alleen was de groep van zo’n
veertig personen te groot om een

goede dialoog te voeren. Dit kwam
niet echt van de grond. Het was
meer een vraag- en antwoordspel.”
De meeste dorpsraden vonden het
gesprek van toegevoegde waarde.
“De meeste inbreng moest wel van
de dorpen komen”, zei Theo Kooter

(Vredepeel). “Je zit met de juiste
mensen aan tafel”, stelde Bas Künen
(Oostrum). “Wij vertegenwoordigen
als dorpsraden zo’n 13.000 burgers.
We zijn een serieuze partner.”
De dorpsraden ervaren dat het
gemeentebestuur steeds meer

toenadering zoekt. Zoals bij de
huisvesting van arbeidsmigranten.
“Het gemeentebestuur is er nog
zoekende in”, vond Jan Nelissen.
“Ze zoeken naar een manier om in
een betere sfeer en harmonie meer
draagvlak te krijgen.”
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‘Ik zaai niet om te oogsten’
Het was een bewogen maand voor deken Harrie Smeets. Zo’n vier weken geleden kreeg hij het telefoontje
dat zijn leven op zijn kop zette. Of hij bisschop van Roermond wilde worden? Hij zei ja (“Dat heb ik altijd gedaan
op vragen van de kerk”) en zondag 11 november wordt er al afscheid van hem genomen in Venray. Smeets:
“Inmiddels ben ik bijna aan het idee gewend dat ik hier echt wegga. Maar moeilijk vind ik het zeker.”

mij niet eenvoudiger op worden.
Je verantwoordelijkheid wordt als
bisschop een stuk groter en de
nabijheid van de mensen wordt
kleiner. Dat zal niet altijd gemakkelijk
zijn.”

‘Een heel avontuur’

De langste week die hij in Venray
meemaakte, noemt hij de periode
waarin hij al wist dat hij wegging om
bisschop van Roermond te worden
maar waarin de rest van Venray nog
van niets wist. “Alsof ik in een achtbaan zat”, vergelijkt hij. “De beugel
gaat vast, het karretje beweegt
langzaam omhoog en je weet dat je

straks met een rotvaart naar beneden
stort.” Er kwam afgelopen weken dan
ook van alles over hem heen: mediaaandacht, reacties van vrienden,
bekenden en onbekenden. “Je merkt
dat het nieuws een enorme impact
heeft. Op mezelf, maar ook op anderen. Het stond hier helemaal vol met
bloemen.”

Zelf is hij bijna aan het idee
gewend dat hij uit Venray vertrekt
en aan een heel nieuw hoofdstuk in
zijn leven begint. Toch was bisschop
worden nooit zijn ambitie, geeft
hij toe. “Nee, helemaal niet. Ik kan
me niet voorstellen dat iemand
dit zou willen. Het wordt een heel
avontuur, maar het zal er voor

GehandicaptenPlatform Venray

Beslissing fietsen centrum
laat lang op zich wachten

Als bisschop zorg je minder zoals
een deken voor de parochianen,
de ‘gewone’ mensen, maar meer voor
de diaken en priesters. “Dat contact
met de parochianen ga ik zeker
missen.”
Hij ziet zijn benoeming tot bisschop als een grote uitdaging.
Wat voor bisschop hij wil zijn, blijkt
uit de spreuk op zijn nieuwe wapen.
“Die luidt: ‘In Godsnaam mensen liefhebben’. Dat vind ik heel belangrijk.
Heb elkaar lief, maar wel op de manier
zoals de evangelie, zoals Jezus, ons
dat voorhoudt.” Over wat hij als bisschop kan bereiken de komende jaren,
maakt hij zich geen illusies. “Ik weet
ook wel dat we de kerken nooit meer
helemaal vol gaan krijgen. Dat zou
prachtig zijn, maar ik vind het belangrijker dat mensen elkaar liefhebben.
Eigenlijk wil ik ook geen vooropgesteld doel hebben. In de bijbel staat
een verhaal over een zaaier. Hij ging
op weg om te zaaien. Sommige zaadjes kwamen goed terecht en bloeiden
uit en andere niet. Zo zie ik mijn rol.
Ik zaai Gods woord om te zaaien. Niet
om te oogsten, niet met een bepaalde
opbrengst voor ogen. Wat het wordt,
dat wordt het. ”

Komende zondag neemt hij na
vijftien jaar afscheid van Venray.
“Behalve in mijn ouderlijk huis, heb
ik nergens zo lang gewoond als hier.
Ik ben me heel erg thuis gaan voelen
in Venray. Weggaan hier vind ik moeilijk. Maar aan de andere kant is vijftien jaar ook wel een mooie tijd en is
het misschien goed dat er hier iemand
anders komt. Het is mooi geweest, en
nu ga ik weer verder.” Venraynaren
zijn volgens hem het beste te typeren
als nuchtere mensen die hun woord
waarmaken. “De mensen hier zijn
hartelijk en weten dat je moet werken
als je iets wilt bereiken. Daar heeft de
Peelgrond wel voor gezorgd. En toch is
het leven rustig hier. Je hebt lucht om
adem te halen. Dat ga ik missen als ik
naar Roermond ga.”

‘Nu ga ik weer verder’
Het afscheid van deken Smeets
is zondag 11 november. “Dan houd
ik mijn begrafenismis als pastoor en
daarna is het tijd voor de koffietafel”,
lacht hij. Serieuzer: “Maar ik vind het
echt lastig. Ik ben nooit goed geweest
in afscheid nemen. Je moet het doen
zoals je een pleister eraf trekt, is mij
gezegd. In één keer goed en niet
daarna nog overal langs gaan om
gedag te zeggen. En eigenlijk hoeft
dat ook helemaal niet, want ik ben de
wereld niet uit. Ik ben dan wel straks
niet meer de deken van de mensen in
Venray, maar wel de bisschop. Als je
het zo bekijkt, blijf ik toch nog een
beetje.”

Wie wordt de opvolger?
Als deken Smeets naar Roermond vertrekt, dan zit parochie Venray tijdelijk zonder deken. Een opvolger is nog niet bekend. “Maar ik zie nu al dat het
kerkbestuur dat heel goed oplost”, aldus Smeets. “Dat vind ik heel fijn om te
zien.” Degene die de opvolger voor deken Smeets gaat benoemen, is hij zelf.
“Dat is de taak van de bisschop, samen met een benoemingscommissie.”
De komende tijd wordt er druk gezocht naar een nieuwe deken voor Venray.
“En als we die gevonden denken te hebben, gaat hij eerst kennis maken met
het kerkbestuur. Klikt het? Dan gaat hij het ook echt worden.” Om het proces zo snel mogelijk te laten verlopen, verhuist Smeets al over twee weken
naar Roermond. “Dan kan het huis worden opgeknapt voor mijn opvolger.”
Hij schat dat die op zijn vroegst ongeveer eind januari benoemd zal worden.

GehandicaptenPlatform Venray vindt dat het College van B&W van gemeente Venray er erg lang over doet om
een definitief besluit te nemen over het al dan niet toestaan van fietsers in de Schoolstraat. Er geldt nog een
fietsverbod in de Venrayse centrumstraat, maar overtredingen worden al lange tijd gedoogd.
“Fietsen in het winkelgebied
komt al langere tijd veelvuldig voor
zonder dat daar handelend tegen
wordt opgetreden. Het is een bekend
en hardnekkig probleem”, stelt het
GehandicaptenPlatform Venray (GPV).
Het besluit over al dan niet toestaan
van fietsers in de Schoolstraat laat wel
erg lang op zich wachten, vindt het
GPV. In december en januari werd fietsen in het centrum al besproken in de
gemeenteraad en in maart deed het
College van B&W nog een onderzoek
naar de wensen van aanwonenden
en gebruikers. Officieel is fietsen in
de centrumstraat verboden, maar dit
weerhoudt fietsers er niet van de weg
te gebruiken. Handhaving is lastig,
stelde het college eerder. Voormalig
wethouder Ike Busser stelde toen dat
de daadwerkelijke problemen meeval-

len: “Het gaat vooral om ergernissen.
Dat kun je oplossen door fietsen toe
te staan. De gevolgen van dit besluit
zijn niet zo immens als men mogelijk denkt.” In maart werd bekend
dat het college de beslissingen over
de verkiezingen zou tillen, maar tot
nu toe is nog geen besluit genomen.
Vrijwilligers van het GPV spreken
fietsers naar eigen zeggen wel eens
aan op het fietsverbod, echter zonder
effect. “Handhaving in het voetgangersgebied is noodzakelijk”, stelt zij.

Toegankelijkheid
Het GPV wil de periode voor
Sinterklaas en kerst aangrijpen om
meer aandacht voor toegankelijkheid het centrum en in winkels te
genereren. “Sommige winkels worden in de aanloop naar Sinterklaas en

kerst minder bruikbaar omdat er dan
meer artikelen worden uitgestald die
de gangpaden minder toegankelijk
maken.” Daarnaast blijft ze aandacht
vragen voor toegankelijkheid in horeca
en natuurgebieden. Dat deed zij onder
andere tijdens de jaarlijkse week
van toegankelijkheid, begin oktober.
Dit jaar was het thema in deze week
‘Toegankelijke recreatie en vrijetijdsbesteding’ voor mensen met beperkingen. Zij hield daarbij onder andere
een enquête. “Tijdens de enquête
kwam nog een interessant gegeven
naar voren: in een tijdsbestek van een
half uur werden ongeveer twintig fietsers waargenomen in de Grotestraat,
waarbij voetgangers soms moesten
wijken voor de fietsers. Het GPV is van
mening dat hiertegen streng moet
worden opgetreden.”

elke
zondag
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STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

04

nieuws

08
11

Bedrijfsinbraken in Venray
In Venray vonden in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 november twee inbraken plaats op bedrijventerrein Keizersveld. In Oostrum werd een nacht eerder ingebroken op industrieterrein De Hulst.
Politie Venray is op zoek naar
meer informatie over een aantal
bedrijfsinbraken die plaatsvonden
tussen vrijdag 2 en zondag 4 november. In de nacht van vrijdag 2 op
zaterdag 3 november werd er in
Oostrum ingebroken op industrieterrein De Hulst. De inbraak vond rond
middernacht plaats. Een nacht later
vonden er twee inbraken plaats op

Keizersveld in Venray. Rond 01.30 uur
werd er ingebroken bij een autogaragebedrijf en kort daarvoor, rond 01.10
uur werd er ingebroken bij een bedrijf
in automaterialen, op hetzelfde
bedrijventerrein. In Boxmeer vonden
ook twee inbraken plaats bij garagebedrijven. De politie weet nog niet of
het hier om dezelfde daders gaat.
Politie Venray is bezig met onderzoek

naar de inbraken. Er is nog niet
helemaal duidelijk wat er allemaal
gestolen is. De politie is op zoek naar
beelden van beveiligingscamera’s
die mogelijk meer informatie kunnen
geven over de inbraken. Ook personen die andere informatie hebben,
kunnen zich melden bij de politie via
0900 88 44. Anoniem een tip geven
kan via 0900 70 00.

Meer spullen uit auto’s gestolen
Politie Venray constateerde afgelopen week een toename in het aantal diefstallen uit auto’s in Venray.
Woensdag 31 oktober en donderdag 1 november vonden er vijf diefstallen plaats.
De diefstallen van woensdag
en donderdag vonden plaats in
de Mambostraat, Foxtrotstraat,
Burggraaf en twee keer aan de
Zuidsingel. De buit bestond onder
andere uit navigatiesystemen,
een laptop, zonnebril en kleding.
De inbraken vonden voornamelijk
aan het eind van de middag
plaats. De politie is op zoek naar
tips, informatie of camerabeelden
over de inbraken. Daarvoor kan

HALLO in Polen
Mien Jenniskens en Mia Jeuken uit Leunen waren onlangs in
Polen. In de geboorteplaats van Paus Johannes Paulus II,
Wadowice, lazen zij samen HALLO Venray. Natuurlijk gingen ze
ook even op de foto.

Excursie
glasvezel voor
gemeentebestuur

contact opgenomen worden via
0900 88 44. De politie geeft in een
bericht op Facebook tips om diefstal
uit je auto te voorkomen. “Laat geen
geld, laptops of andere waardevolle
spullen in je auto liggen. Kun je niet
anders? Zorg dan dat ze van buitenaf
niet te zien zijn”, aldus de politie.
Een andere tip is om dure spullen uit
het handschoenenkastje te halen en
dit open te laten staan. Zo zien dieven
dat er niets te halen valt. “Daarnaast

moet je navigatiesystemen nooit
in je auto laten zitten. Denk ook
aan het wissen van de afdruk van
de zuignap. Laat je toch apparaten
in je auto liggen? Zet dan de
Bluetooth-functie uit. Die signalen
kunnen dieven namelijk buiten de
auto oppikken.” Tenslotte is het
verstandig om je auto op een plek
met veel licht en waar veel mensen
komen te parkeren, daar houden
dieven niet van.

Deelname aan proef met
elektrisch deelvervoer
Gemeente Venray maakt deel uit van het project ‘Mobie: duurzaam deelvervoer Noord-Limburg’. Er rijden
vanaf nu acht elektrische auto’s en zestien elektrische deelfietsen rond in Noord-Limburg die medewerkers van
de acht deelnemende gemeentes kunnen gebruiken. In 2020 moet iedereen in Noord-Limburg een elektrische
deelauto of -fiets kunnen boeken. Donderdag 1 november werd het startsein gegeven voor het project op
Raceway Venray.

Op woensdag 28 november organiseert GlasWeb Venray een excursie voor het College van B&W, gemeenteraadsleden en leden van het
dorpsradenoverleg.
Projectleider Anita Emonts van
GlasWeb Venray meldde maandag
5 november in het dorpsradenoverleg dat er een bustoer wordt
gehouden. Die begint bij de werklocatie van het bedrijf Spitters in
Ysselsteyn. Spitters verzorgt de
graafwerkzaamheden en de aanleg
van de glasvezelkabel. Daarna wordt
het verdeelstation (POP) in Leunen
bezocht en de aanleg van het glasvezelnetwerk in Oirlo en Castenray
waar Spitters momenteel met zes
ploegen aan het werk is. Bij terug-

keer in Ysselsteyn wordt er nog meer
informatie verstrekt.
In de eerste drie dorpen Merselo,
Vredepeel en Ysselsteyn zijn alle
huisaansluitingen gereed. Op vrijdag
23 november is er in deze dorpen
een zogeheten veegronde waarbij
de bewoners, die zich later hebben
aangemeld, alsnog hun aansluiting
krijgen. In Heide, Leunen en Veulen
worden momenteel de huisaansluitingen uitgevoerd. “Vanwege de
grotere aantallen is er een kleine
vertraging opgetreden”, zei Emonts.

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

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

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

Eric Beurskens, voorzitter
Trendsportal gaf donderdag samen
met de wethouders van de acht
deelnemende gemeenten en
Eric Geurts, gedeputeerde provincie
Limburg het startsein aan ‘Mobie:
duurzaam deelvervoer NoordLimburg’. Doel van het project is
kennis opdoen zodat in 2020 iedereen
in Noord-Limburg een elektrische
deelauto of -fiets kan boeken.
De acht elektrische BMWi3’s en
zestien elektrische deelfietsen zijn nu
alleen nog beschikbaar voor medewerkers van de acht gemeenten in
Noord-Limburg die meedoen aan het
project. Op deze manier wordt kennis vergaard over het gebruik en kan
uiteindelijk opgeschaald worden. Eind
2020 moeten er vijftig tot honderd

duurzame deelvoertuigen beschikbaar
komen voor heel Noord-Limburg.

‘Klein beginnen’
Gemeenten hebben de opdracht
om te verduurzamen. De auto is één
van de middelen die duurzamer ingezet kunnen worden. Eric Beurskens
verteld: “Bij de meeste mensen staat
de auto 90 procent van de tijd stil en
dat voor zo’n kostbaar middel. Kiezen
voor een elektrische auto die je ook
nog kan delen, is dan een betere
optie. Ik begrijp dat het een hele stap
is. Iets in eigendom hebben voelt vaak
vertrouwder. Vandaar ook dat we klein
beginnen en ervaringen mee willen
nemen in de vervolgstappen.”
Tijdens het evenement konden
deelnemers kennis maken met het

project, de auto’s, elektrische fietsen en GoodMoovs (het programma
dat zorgt voor de reservering en het
automatisch openen en sluiten van
de voertuigen). De kennis en ervaring
die gedurende het project worden
opgedaan, wordt ook weer gedeeld
met geïnteresseerde organisaties en
verenigingen. Voorzitter wijkplatform
Landweert Wim Vievermanns v ertelt:
“Ik vind het een goed initiatief en zie
het ook voor me dat inwoners van
onze wijk in Venray hier gebruik van
gaan maken. Mobie is een project
dat in samenwerking met Stichting
Limburg Elektrisch (GoodMoovs),
HetEnergieBureau en de Provincie
Limburg is ontwikkeld. Samen tekenden de partijen de intentieverklaring
om Mobie tot een succes te maken.
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Venray wordt regenbooggemeente
Venray moet een Regenbooggemeente worden en zich nog meer
inzetten voor de LHBTI-gemeenschap. Daarvoor pleitte politieke partij
Samenwerking Venray tijdens de behandeling van de begroting van 2019
op dinsdag 6 november. Het voorstel kon op steun rekenen van de gehele
gemeenteraad en verantwoordelijk wethouder Anne Thielen.
Met het ondertekenen van de
intentieverklaring samen met het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap om een regenboogstad
te worden, kan Venray aangeven een
gezamenlijk beleid te willen ontwikkelen voor het bevorderen van de sociale
veiligheid, weerbaarheid en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. LHBTI
staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.
“Het College van B&W heeft vaker
uitgesproken werk te willen maken
van het diversiteitsbeleid”, stelt Theo
Mulders van Samenwerking Venray.
“En onderzoek heeft aangetoond
dat regenboogsteden het duidelijk
beter doen op het gebied van LHBTIacceptatie dan andere gemeenten.”
Daarnaast wijst Samenwerking Venray

Vorig jaar werd al de regenboogvlag gehesen in Venray

In het zonnetje gezet

Jeanne Jansen
25 jaar in dorpsraad
Smakt-Holthees
Jeanne Jansen uit Holthees werd maandag 5 november verrast
door haar familie tijdens het dorpsradenoverleg in Heide. Vlak na
aanvang van de vergadering in gemeenschapshuis De Gelderkoel werd
ze in het zonnetje gezet omdat ze 25 jaar lid is van de dorpsraad van
Smakt-Holthees.
In november 1993 waren er
dorpsraadverkiezingen. Jeanne
Jansen meldde zich uit interesse aan
als kandidaat. Omdat er slechts twee
aanmeldingen waren, kwam ze
zonder verkiezingen in de dorpsraad.

op het feit dat de rijksoverheid tot
2022 ruim 6 miljoen euro beschikbaar
stelt voor samenwerking met en voor
regenbooggemeenten.
De oproep van Samenwerking
Venray wordt ondersteund door de
gehele gemeenteraad. Bart Jilisen
(D66): “We hechten er belang aan
dat iedereen zich hier in Venray thuis
voelt en zich geaccepteerd voelt.
Het is belangrijk dat daar een specifiek beleid voor ligt.” Jan Hendriks van
SP: “Maar dan hopen we wel dat het
niet alleen bij de ondertekening van
het convenant en het ophangen van
een bordje blijft. Dan moet er wel echt
wat gaan gebeuren.” Verantwoordelijk
wethouder Anne Thielen ziet het ook
zitten om regenbooggemeente te worden. “Ik vlieg graag met u mee naar
de regenboog”, reageerde ze.

Bruisend jongerencentrum

Gemeente bezig
met meerjarig plan The B
Gemeente Venray wil samen met jongerencentrum The B in Venray komen tot een meerjarenplan dat gaat
leiden tot een bruisend jongerencentra. Op dinsdag 4 december organiseert de gemeente daarom een mini
conferentie waarin de toekomst van jongerencentrum in Venray wordt besproken.

Inmiddels is ze het langstzittende
dorpsraadlid van Smakt-Holthees.
Vanaf haar start bij de dorpsraad is
ze redacteur van dorpsblad ’t Krèntje.
Sinds 2001 heeft ze tevens zitting in
het Venrayse dorpsradenoverleg.

Toegankelijke uitstraling

Venray Lokaal pleit
voor openbaar toilet
Venray Lokaal wil een openbaar toilet in het centrum van Venray.
Daar is behoefte aan, stelt fractievoorzitter Tino Zandbergen. Tijdens de
behandeling van de begroting van 2019 op dinsdag 6 november stonden alle andere partijen achter dit voorstel van Venray Lokaal.
“De samenleving vergrijst”,
stelt Zandbergen. “Er is steeds
meer behoefte om in het openbaar
gebied naar het toilet te kunnen
gaan. Veel winkels stellen daarbij
geen toiletvoorziening beschikbaar.”
Zandbergen verwijst ook naar de
vele buik- en blaaspatiënten in
Nederland en diabetici, 65-plussers,
kinderen onder de tien en zwangere
vrouwen die vaak en dringend naar
het toilet moeten.

Onderzoek
“Het ontbreken van een
openbaar toilet komt niet overeen
met de gastvrije en toegankelijke

uitstraling van Venray.”
Het voorstel van Venray Lokaal
wordt door de hele gemeenteraad
gesteund. Martin Leenders van
Samenwerking Venray wil zelfs nog
wat verder gaan. “Waarom stellen
winkeliers geen wc’s beschikbaar
als dat nodig is? Winkeliers,
ben eens niet zo flauw. Stel
gewoon een toilet beschikbaar.”
Wethouder Martijn van der
Putten (D66) geeft aan te willen
onderzoeken of zo’n openbaar
toilet mogelijk is, of dat er
samenwerking gezocht kan worden
met winkels in het centrum voor
een toiletvoorziening.

Jongerencentrum The B in Venray
houdt de gemoederen in de gemeente
Venray al lange tijd flink bezig.
Het centrum kende een moeilijke
start in 2014, bedacht uiteindelijk in
2017 een toekomstplan om verder te
professionaliseren, maar kreeg van
de gemeente niet het gevraagde
subsidiebedrag hiervoor. In plaats van
voor de komende drie jaar jaarlijks
een subsidie van 60.000 euro, moest
The B het doen met 30.000 euro
voor 2018. Samen met het
jongerencentrum wil de gemeente nu
gaan kijken hoe The B doorontwikkeld
moet worden.
The B moet met een meerjarig
toekomstplan komen, met als eind

resultaat een gefaciliteerd netwerk
van bruisende jongerencentra, waarbij
de jongerencentra in de dorpen en The
B gelijkwaardige partners zijn, samenwerken, elkaar aanvullen en ondersteunen waar nodig.
Op dinsdag 4 december vindt
er een miniconferentie plaats over
jongerencentra in Venray. Daarna
wil de gemeente kaders vaststellen
voor het toekomstplan, dat The B
vanaf voorjaar 2019 op gaat stellen.
Zo zou in september 2019 een plan
van aanpak voor de doorontwikkeling
vastgesteld kunnen worden door de
gemeenteraad van Venray.
Tijdens de behandeling van de
begroting van 2019 werd de aanpak

van gemeente Venray van The B
besproken. De partijen onderstrepen
het belang dat er niet alleen over,
maar ook mét jongeren gesproken
moet worden. Bart Jilisen (D66):
“Het moet niet van bovenaf komen,
maar vanuit de jongeren. Ik vertrouw
erop dat de miniconferentie het traject
van ontwikkeling van The B in gang
gaat zetten. Maar als het aan ons had
gelegen, had zo’n plan er vorig jaar al
gelegen.”
In de begroting voor 2019 staat
dat The B, totdat er definitief is
beslist over de toekomst van het
jongerencentrum, ook in 2019 nog
een overbruggingssubsidie van 30.000
euro ontvangt.
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Telefonische bereikbaarheid gemeente
terug naar 17.00 uur
De telefonische bereikbaarheid van het gemeentehuis van Venray was in een proef de afgelopen maanden
uitgebreid met een uur, tot 18.00 uur. Dat was niet nuttig, concludeert de gemeente nu. In de proef was de
gemeente tijdelijk op vrijdagmiddag wel telefonisch bereikbaar, in tegenstelling tot vroeger. Dat wil het college
wel doorzetten.
Samenwerking Venray en VVD
droegen het College van B&W juli
DSV in Venlo zoekt orderpickers en
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
vorig jaar op om te onderzoeken of de
packers in 3 ploegen. Salaris: € 10,61
Ga naar www.kempen-media.nl/
gemeente telefonisch beter bereikbaar
+ toeslagen. Bel: 077 355 27 11.
hallo-uitgaven.php en klik links op de
kon worden. De gemeente was toen
werving.zuidoost@nl.randstad.com
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
telefonisch bereikbaar op maandag tot
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
Zojuist garen gekocht...ik voel me
opgeven en meteen de kosten voldoen. super. Breimode en handwerken
en met donderdag van 09.00 tot
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
17.00 uur. Op vrijdag was dat tot
Kerstsfeerdagen! Bloemsierkunst
tel. 077 398 19 75.
De Kogeldistel 15 &16 nov 9-18
13.00 uur. Bij wijze van proef kon de
uur, 17 nov 9-17 uur Kogelstraat 62
Nelipak Venray is op zoek naar
gemeente tussen april en oktober
parttime productiemedewerkers.
Hegelsom.
iedere dag een uur langer gebeld
Meer info? Bel 077 355 27 11 of mail
Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
naar werving.zuidoost@nl.randstad.com worden. Daarbij is bijgehouden hoe
goede sociale vaardigheden. Coaching/
vaak er gebruik is gemaakt van dat
Te koop particuliere bouwkavel In
advisering Bel 06 53 19 00 67
extra uur telefonische bereikbaarheid.
Veulen, rustig gelegen. Perc 525 m2.
Buxusvervangers 12 soorten
Tel. 06 12 23 44 28.
De gemeente stelt nu dat de extra
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
T.k.gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.

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

openstelling van maandag tot en met
donderdag niet nuttig was. Er kwamen
gemiddeld slechts drie gesprekken
binnen. Het extra uurtje bereikbaarheid op vrijdag was “beperkt nuttig”.
Het college stelt dan ook voor om de
proef niet voort te zetten en terug te
gaan naar de oorspronkelijke telefonische bereikbaarheid. Het is aan de
gemeenteraad om hierover te beslissen. Vorig jaar vroeg het college zich
al af of de extra telefonische bereikbaarheid wel nodig was. “Uit een
raadpleging van het burgerpanel is
gebleken dat 60 procent van de
inwoners de huidige openstellingstijden goed vindt en 34 procent beoordeelt dit als ruim voldoende”, stelde
het college destijds. “Voor inwoners is

de wachttijd problematischer dan de
openstellingstijden.” Daarnaast stelt
het college nu dat het regionaal
gezien ook gemakkelijker is om terug
te gaan naar telefonische bereikbaarheid van 09.00 tot 17.00 uur, omdat
buurgemeenten waarmee wordt
samengewerkt op het gebied van
dienstverlening deze tijden ook
hanteren. Op vrijdagmiddag wil de
gemeente wel telefonisch bereikbaar
blijven. De structurele verandering van
de openingstijden naar 09.00 tot
17.00 uur voor iedere werkdag gaat
ruim 50.000 euro kosten. Dat wordt
onder andere veroorzaakt doordat er
nu op vrijdagmiddag ook ICT’ers
aanwezig moeten zijn, wat voorheen
niet het geval was.

Raad: ‘Behoud
ziekenhuis in Venray’
De voltallige gemeenteraad van Venray wil zich inzetten voor het behoud van ziekenhuis VieCuri in Venray.
Zij riep het College van B&W dinsdagavond 6 november tijdens de behandeling van de begroting van 2019 op om
daarom in gesprek te gaan met de directie van VieCuri. Ook de dorpsraden maken zich zorgen over de ongewisse
toekomst van het ziekenhuis.

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

www.hallo-venray.nl

De raad is het er unaniem over
eens: er moet een ziekenhuis blijven
in Venray. De vraag of dat ziekenhuis
blijft en wat voor ziekenhuis dat
wordt, is al een tijdje een hot item in
de politiek en in de Venrayse
gemeenschap. Ziekenhuis VieCuri wil
haar vestiging in Venray verbouwen
en ook zijn er plannen voor een
mogelijke fusie van VieCuri (Venray en
Venlo) met het Laurentius Ziekenhuis
in Roermond. Wat dit betekent voor de
ziekenhuiszorg die in Venray geboden
blijft, is nog niet duidelijk. Mensen
maken zich zorgen dat het ziekenhuis
hier verdwijnt of verder uitgekleed
wordt.
Wethouder Anne Thielen geeft
meteen dat ook het College van B&W
zich inzet voor het behoud van het ziekenhuis. “En ik ben blij dat de raad ons
ondersteunt in onze gang naar VieCuri
om aan te geven hoe belangrijk we
het vinden dat het ziekenhuis hier in
Venray blijft bestaan. Samen gaan we

VieCuri aanjagen om te komen tot de
ziekenhuisvoorziening die voldoet aan
de behoeften van onze inwoners.”

Dorpsraden maken
zich zorgen
De ongewisse toekomst van
het Venrayse ziekenhuis houdt ook
de dorpsraden bezig. Het dorpsradenoverleg schaart zich achter het
plan van aanpak van Kerngroep
Gezondheidszorg Venray 2.0. Tijdens
de laatste bijeenkomst van 26 oktober
kreeg de nieuwe kerngroep het mandaat van veel verenigingen en organisaties uit Venray. Penningmeester Jac
Derikx stemde namens het dorpsradenoverleg in met het plan van aanpak. Op donderdag 6 december zit de
kerngroep aan tafel met de Raad van
Bestuur van VieCuri en de wethouders
Jan Loonen en Anne Thielen. “De kerngroep heeft het plan rond. Het doel
is zo veel mogelijk zorg te behouden

voor Venray”, zei Jac Derikx maandag
5 november in het dorpsradenoverleg. “Er wordt zelfs meer gevraagd
dan er nu is. Zoals de terugkeer van de
spoedeisende eerste hulp.”
Jan-Hein de Wit is voorzitter
van Kerngroep Gezondheidszorg
Venray 2.0 die verder bestaat uit
Ton Ederveen, Jeanne Hendrix,
Lilian Keijzer en Paul Spronken. Jac
Derikx hoort ook de geluiden dat de
gemeente en de dorpsraden weinig
of niets te vertellen hebben over het
ziekenhuis. “We hebben veel meer
te zeggen dan we denken”, stelde
Derikx. “We kunnen de publieke
opinie beïnvloeden. Door bijvoorbeeld
burgers naar het ziekenhuis in
Boxmeer te verwijzen. Dat maakt het
voor VieCuri een heel stuk moeilijker.”
Bas Künen (Oostrum) vindt dat het
dorpsradenoverleg zich sterk moet
maken voor behoud. “Het ziekenhuis
is een heel belangrijke pijler voor
Venray.”

08
11

nieuws 07

Nieuwe speel- en ontmoetingsplek

Moeders missen goede speelplek
in Ysselsteyn
Een speeltuin voor zowel jonge als wat oudere kinderen. Dat is wat een groepje moeders uit Ysselsteyn mist
in het dorp. Hun plan? De speelplek aan de Veenbes opknappen en er een ontmoetingsplek van maken. Dat de
dames nog een gat van 20.000 euro moeten gaan dichten, is nog een uitdaging. “Maar Ysselsteyn is een ondernemend dorp. We doen dingen graag zelf”, aldus Linda Custers.

der en onze wensen worden steeds
groter. We willen een vierpersoonswip, een duikelrek, een mandschommel en een klimtoestel voor kinderen
tussen de 1 en 5 jaar. Dat zorgt voor
aantrekkingskracht voor jonge gezinnen. Een gedeeltelijk groene omheining met bomen, waardoor er meer
schaduw op het veld ontstaat, maakt
het toegankelijker in de warme zomermaanden.” Ook wordt er gedacht aan
de mindervalide mensen. Het terrein
wordt vlak gemaakt er en komt nieuw
gras. In totaal gaat het plan ongeveer
30.000 euro kosten.

‘Ysselsteyn is een
pioniersdorp’
Het financiële gat van 20.000
euro gaat het dorp zelf dichten, hoopt
Custers. “Dat klinkt natuurlijk als een
heel groot bedrag. Maar we kunnen
verschillende fondsen aanschrijven,
we hopen op sponsoring van ondernemers en organiseren zelf bijvoorbeeld een benefietavond om geld op
te halen.” Linda heeft er vertrouwen in
dat het gaat lukken. ”Ysselsteyn is een
pioniersdorp. Wij krijgen hier dingen
Van de vier speelplekken die er
in Ysselsteyn zijn, is er eigenlijk geen
één geschikt voor zowel jongere als
wat oudere kinderen, constateerde
het groepje moeders. “Zoiets missen we echt in het dorp”, legt Linda
Custers uit. “In mijn eigen straat heeft
de buurt het speelveld opgeknapt,
maar daar is geen ruimte voor toestellen.” Met drie andere vrouwen uit
het dorp benaderde ze de dorpsraad
en legde hun wens uit: een speeltuin
voor meerdere leeftijden waar mensen uit het dorp bij elkaar konden
komen. “We willen niet in de auto
hoeven stappen naar Roeffen Mart
in Grubbenvorst. Zo’n grote speeltuin
hoeft het niet te worden, maar het zou
wel fijn zijn om een plek in de buurt te
hebben om naartoe te gaan.”
De speelplek aan de Veenbes was

volgens het viertal het meest geschikt
om een upgrade te geven.

Meer toestellen,
picknickbanken en
groen
“Daar is veel ruimte, maar de
toestellen zijn verouderd. Het ligt er
nu een beetje verloren bij.” Behalve
nieuwe speeltoestellen, wil de speeltuincommissie er ook meer groen
realiseren. Daarnaast moet het een
echte ontmoetingsplek worden met
picknickbanken (ook voor rolstoelers
te gebruiken) en een watertappunt.
Linda: “Zo’n plek waar je met je kinderen naartoe gaat en dan ook echt even
kan blijven zitten. De locatie ligt in
een nieuwbouwwijk, dus er zijn veel

voor elkaar. Ik denk dat het wel goed
gaat komen. Maar we moeten wel nog
even flink doorwerken.”
De komende tijd wil de commissie zoveel mogelijk bekendheid
geven aan haar plan. “We ontvangen enthousiaste reacties, maar nog
niet het hele dorp is op de hoogte.”
Bij de eerste inloopavond over het
plan kwamen slechts acht mensen
opdagen. “Dat aantal was jammer,
maar we hebben wel hele goede tips
en versterking voor onze commissie
gekregen. Komende maanden gaan
we ervoor zorgen dat het plan nog
beter landt in het dorp. We hebben
meer draagvlak nodig. Want wij kunnen het wel een heel goed idee vinden, als niemand anders enthousiast
is, dan heeft het weinig zin om er heel
veel energie in te steken.”
Linda hoopt de upgrade van de
speeltuin voor de zomer van 2019
gereed te hebben. “Als dat lukt, ben ik
superblij. Dan kunnen de kinderen er
de hele zomer spelen. Misschien dat
het aanpakken van het groen op het
terrein nog niet lukt vóór de zomer
vanwege de nieuwbouw, maar dat
komt dan nog in het najaar.”

jonge gezinnen. Maar er staan ook
seniorenwoningen in de buurt. Het zou
heel mooi zijn als iedereen elkaar in
de speeltuin zou kunnen ontmoeten.”
Dorpsraad, dorpsforum en ook
gemeente Venray zijn enthousiast
over het plan. “Maar de gemeente
heeft ons wel op het hart gedrukt
dat er bezuinigd moet worden op
speeltoestellen. Ze kunnen ons wel
financieel helpen, omdat er drie
toestellen staan die afgeschreven
zijn in 2019 en vervangen moeten
worden.” Voor de waarde van de oude
wip, korfbalpaal en speelhuisje mag
de commissie nieuwe speeltoestellen
uitzoeken. In totaal draagt de
gemeente hierdoor zo’n 8.000 euro bij.
De plannen van de commissie
gaan echter verder dan drie nieuwe
toestellen. “We dromen steeds ver-

Trends en ontwikkelingen

Gemeente bezig met toekomstvisie 2030
Gemeente Venray is bezig met een toekomstvisie om zo haar koers te bepalen waarmee zij omgaat met
trends en ontwikkelingen binnen de gemeenschap van Venray en hoe de gemeente er in 2030 uit moet zien.
De vorige toekomstvisie stamt
uit 2013. De nieuwe visie wordt
de komende tijd tot aan de zomer
van 2019 tot stand gebracht. In die
visie worden onder andere de grote
ontwikkelingen die op Venray af
komen behandeld en hierbij wordt
aangegeven wat zo’n ontwikkeling
betekent voor de de gemeente en
haar beleid. Hier wordt onder andere
op zoek gegaan naar kernwaarden
en kernkwaliteiten van Venray.
“Waar staan wij voor als gemeente?

Deze kernwaarden geven richting aan
de keuzes die de gemeenschap wil
maken”, aldus gemeente Venray.
De gemeente gaat daarnaast ook
een SWOT-analyse maken van Venray,
waarin gekeken wordt naar sterktes,
zwakten, kansen en bedreigingen
voor de gemeente. Uiteindelijk wordt
er een toekomstbeeld geformuleerd
die de eindsituatie weergeeft waar
Venray de komende jaar naartoe wil
leven. “Zo’n toekomstbeeld geeft
energie, omdat de mensen erdoor

geïnspireerd worden”, aldus de
gemeente. “En omdat velen mee
willen doen, ontstaat er teamgeest
en gezamenlijkheid. Het uitdagende
doel kan vervolgens vertaald
worden in de nodige acties en
strategische keuzes om het doel te
bereiken.” De komende maanden
gaan de voorbereidingsfase en de
verkenningsfase van het opstellen
van de toekomstvisie van start.
De gemeente wil de visie voor de
zomer van 2019 klaar hebben.

HALLO in Polen II
Een groepje van de personeelsverenigingen van Vincent van
Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg uit Venray was onlangs
op reis naar Polen. In de Zuid-Poolse stad Wadowice ging Jean Bos
met HALLO Venray op de foto bij een bronzen beeld van de in 2005
overleden paus Johannes Paulus II. De paus werd in 1920 geboren
als Karol Józef Wojtyła en in 1978 verkozen tot 264e paus.
Om hem te eren werd er een bronzen beeld van hem gerealiseerd
in Wadowice.
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D’n Oesterham
in Oostrum bijna klaar
De verbouwing van gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum komt tot een einde. Na ruim vier maanden
van werkzaamheden is het gebouw bijna klaar om weer in gebruik te worden genomen. Op vrijdag 9 november
wordt D’n Oesterham officieel heropend.

Ruim 1 miljoen euro

Subsidie voor gezins
coaches Venray
Stichting Synthese in Venray krijgt in 2019 en 2020 in totaal
1.403.710 euro subsidie van gemeente Venray om gezinscoaches te
kunnen blijven inzetten in de gemeente. Dat maakte het College van
B&W van gemeente Venray op donderdag 1 november bekend.
Nederlandse gemeenten zijn
sinds 2015 verantwoordelijk voor alle
vormen van jeugdhulp. In 2014 werd
in de Venrayse wijken Centrum-West,
Brukske en Landweert een proef
gedaan met gezinscoaches. De
burgemeester en wethouders waren
enthousiast en vonden dat er in de
hele gemeente gebruik van gemaakt
moest kunnen worden.

Mee doorgaan

Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de verbouwing van het
gemeenschapshuis, waarmee in juni
werd gestart. Er is veel veranderd
ten opzichte van hoe het eerst was.
Zo is onder andere de dakbedekking
vernieuwd, zijn er zonnepanelen
geplaatst, is het voegwerk vervangen,
het schilderwerk zowel buiten als
binnen opnieuw gedaan, zijn er
nieuwe plafonds en is er zowel
vloerverwarming als airco geplaatst in
het gebouw.
“Zo’n 25 procent van de
verbouwing werd gedaan vanwege

het gedateerde gebouw”, vertelt Joris
Roth, die nauw betrokken was bij de
verbouwing. “Dat houdt in dat het
zo’n tien tot vijftien jaar hetzelfde
is geweest. 50 procent bestond uit
het vertalen van de wensen van
alle gebruikers voor D’n Oesterham.
De overige 25 procent betrof de
energiebesparende maatregelen die
we hebben genomen.”
Roth is tevreden met hoe de verbouwing verlopen is. “Er zijn bij zo’n
verbouwing natuurlijk altijd wel wat
dingen die van tevoren niet voorzien
waren, maar grote problemen hebben

we niet gehad.” De verbouwing heeft
in totaal 240.000 euro gekost. Daarvan
droeg gemeente Venray 140.000 euro
bij. De overige 100.000 kwam vanuit
fondsen en vanuit de Stichting
Gemeenschapshuis Oostrum zelf.
Op vrijdag 9 november wordt
D’n Oesterham feestelijk heropend.
Tussen 17.00 en 19.00 uur is er een
inloop voor de gemeenschap van
Oostrum. Vanaf 19.00 tot 20.30 uur
is het officiële gedeelte. Wethouder
Anne Thielen is dan aanwezig voor
de opening. Daarna vindt er vanaf
20.30 uur een feestavond plaats.

Werkgroep voor i ntegratie
arbeidsmigranten
De gemeenteraad van Venray wil een lokale werkgroep oprichten die zich bezig gaat houden met de integratie van arbeidsmigranten. Het CDA pleitte hiervoor tijdens de behandeling van de begroting op dinsdag 6
november en kon op steun van de hele raad rekenen.
“Er blijven steeds meer arbeidsmigranten in Venray”, stelt CDA-lid Leo
Philipsen. “En we zien dat slechts een
klein gedeelte hier volledig integreert.
Dat baart ons zorgen.” De oplossing
zoekt het CDA in een lokale werkgroep, waarin verschillende partijen
waaronder ook de arbeidsmigranten
zelf zitting nemen. “Het is goed om dit

onderwerp lokaal op te pakken”, aldus
Philipsen. “Dan sta je dichter bij de
mensen en kun je slagvaardiger zijn.”
De werkgroep moet zich gaan
richten op allerlei onderwerpen die
over integratie gaan. Deelnemers kunnen behalve arbeidsmigranten zelf
ook gemeente Venray, het bedrijfsleven, dorps- en wijkraden en Wonen

Limburg zijn. Volgens Philipsen is er
vanuit de arbeidsmigranten zelf zeker
interesse. “Ik ben daarvoor al een paar
keer benaderd”, geeft hij aan. Ook wil
hij toenadering zoeken tot stichting
ARKA voor ondersteuning. Deze stichting zet zich in voor activiteiten, recreatie, cultuur en advies voor de Poolse
gemeenschap.

‘Vredepeel slechtst bereikbaar
met openbaar vervoer’
Van de dertien Venrayse dorpen is Vredepeel het slechtst bereikbaar met het openbaar vervoer. De werkgroep Vervoer van het dorpsradenoverleg hield maandag 5 november een presentatie.
De werkgroep heeft alle vormen
van openbaar vervoer (belbus, lijntaxi,
ov-shuttle, buurtbus, wensbus en
reguliere bus) in kaart gebracht.
“Vredepeel komt als slechtste uit de
bus”, zei werkgroeplid Bas Künen. Er is
een matrix opgesteld van alle dorpen
met hun onderlinge bereikbaarheid.
“In 17 procent van de gevallen zijn
dorpen moeilijk bereikbaar en bij

21 procent iets minder moeilijk.
Bij 62 procent is het reizen tussen de
dorpen goed te doen.” Ook de reistijden zijn in kaart gebracht. Daarbij is er
geen rekening meegehouden als een
rit een uur van tevoren moet worden
gereserveerd. Er zijn twee knelpunten.
In Ysselsteyn is het tien minuten lopen
vanaf de bushalte aan de
Deurneseweg naar de dorpskern.

De bus naar Blitterswijck heeft vaak
geen goede aansluiting. “Als je van
Geijsteren naar Blitterswijck wilt kun
je beter lopen dan met de bus gaan”,
merkte Jac Derikx (Geijsteren) op.
De werkgroep stelt een notitie op die
op de agenda komt van de commissie
Leven. “Er volgt een gesprek met de
verkeerswethouder om de volgende
stap te bepalen”, zei Bas Künen.

In 2017 en 2018 hebben de
vier samenwerkende organisaties Synthese, Bureau Jeugdzorg,
MEE en Vincent van Gogh de diensten van gezinscoaches aangeboden in gemeente Venray. Dat deden
ze onder het project Gezinscoach
Venray. Gemeente Venray was tevreden met hoe de partijen dit hadden opgepakt en wilde er daarom
in 2019 en 2020 mee door gaan.
Synthese krijgt hiervoor 701.855 euro
subsidie per jaar.
Een gezinscoach is iemand
die binnen een wijk of dorp in de
gemeente, bij een school, huisarts, kinderopvang, gemeentehuis
of wijkteam werkzaam is. Hij of zij
helpt ouders die vragen hebben over

bijvoorbeeld de opvoeding van hun
kind of kinderen. Zo’n professional
is gespecialiseerd in onderwerpen
als opgroeien en opvoeden, financiën, werk of gezondheid, kinder- en
jeugdpsychiatrie en jongeren met
een licht verstandelijke beperking.
Gezinscoaches hebben een preventieve werking, bieden ondersteuning aan gezinnen en zorgen ervoor
dat ouders weten waar ze met vragen geholpen kunnen worden, stelt
de gemeente. “Gemeente Venray
vindt het belangrijk dat alle kinderen
gezond en veilig op kunnen groeien,
hun talenten kunnen ontwikkelen
en naar vermogen participeren in de
samenleving”, aldus het college.
De 1.403.710 euro die de
gemeente wil toekennen, is een
voorschot, aldus het college. Na
afloop van het subsidiejaar wordt op
basis van het resultaat en de subsidie vastgesteld. Ook moet er dan
voldaan zijn aan alle verplichtingen
waaraan subsidieaanvragen moeten
voldoen.
De subsidie is opgenomen in de
begroting voor 2019. De gemeenteraad moet hier nog officieel goedkeuring voor geven.

Onduidelijkheid

Vragen over toekomst wandelroutes
Alle dertien dorpen in de gemeente Venray hebben een eigen
wandelroute die samen een knooppuntenroute vormt. De paden zijn
eigendom van de dorpsraad en ze worden onderhouden door vrijwilligers. Maandag 5 november in het dorpsradenoverleg bleek er onduidelijkheid te zijn over financiën, het gebruik van de routes en de vraag
wie de routes onderhoudt.
“Moeten we er nog wel in
investeren als we niet eens weten of
de wandelpaden worden gebruikt”,
vroeg Theo Kooter (Vredepeel)
zich af. Oud-voorzitter Theo Zegers
van het dorpsradenoverleg
was vanaf het begin betrokken
bij de totstandkoming van de
wandelroutes. Hij gaf maandagavond
tekst en uitleg. De wandelpaden
vallen sinds enige tijd onder de vlag
van promotieorganisatie Venray
Boeit. Zegers vertelde dat in 2005 de
eerste vijf dorpen (Castenray, Heide,
Leunen, Vredepeel en Ysselsteyn)
een wandelroute kregen met steun
van Europees en provinciaal geld.
“In het kader van de reconstructie
van het platteland was een budget
van 50.000 euro beschikbaar”, zei hij.
In 2009 sloten de andere dorpen aan
en in 2014 ook de ‘nieuwe’ dorpen
Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum.
“Dat gebeurde deels met geld van
de gemeente en deels met geld
van de dorpen zelf”, aldus Zegers.

“Er zijn steeds minder vrijwilligers.
Een of twee per dorp. We moeten
bekijken of we het op deze manier
vol te houden is. We kunnen het
nog verder onderbrengen bij Venray
Bloeit, maar ik vind de lokale
betrokkenheid ook van belang.”

Geldpotje over
Het dorpsradenoverleg heeft
uit het verleden nog een geldpotje
over. Volgens Zegers is er verder
geen budget. Dorpen die materialen zoals paaltjes, infobordjes en
wegwijzers nodig hebben, k unnen
zich melden bij Venray Boeit,
die de vraag doorspeelt naar de
gemeente. De materialen liggen
opgeslagen bij het bedrijf Gunhoek
in Oirlo. Op donderdag 29 november is er een bijeenkomst voor alle
dorpsraden. Daarbij zijn ook Venray
Boeit en de uitvoerder aanwezig om met de dorpsraadleden te
praten over de toekomst van de
wandelpaden.

08
11

Koopzondag Venray

winkel&bedrijf 09
Landelijk ranglijst

Prijsuitreiking
Venrays
Halloween-verkleedpartij restaurant in
LEKKER 500
De vriendinnen Lucie Hendrix en Naomi van de Kamp hebben zaterdag 3 november de eerste prijs gewonnen
voor de meest ‘gruwelijke’ schmink- en verkleedpartij tijdens koopzondag Halloween in Venray. De meiden
mochten als prijs een drone met camera in ontvangst nemen.

Restaurant De Beejekurf uit Venray staat op de LEKKER 500, een ranglijst van de lekkerste Nederlandse restaurants volgens het gelijknamige
culinaire blad. De lijst werd dinsdag 30 oktober bekendgemaakt.

De prijswinnaars van de kleurplaten- en verkleedwedstrijd
Stichting Venray Bloeit en ondernemersvereniging Venray Centraal
organiseerden op zondag 28 oktober
een koopzondag in Halloween-stijl.
Naast optredens van de dansers van
Bruce Dance Factory, de trommelaars
van Volle Petaj en rondtrekkende enge
beesten, werd er ook een verkleedpartij en kleurplatenwedstrijd georga-

niseerd. Kinderen konden kans maken
op een prijs als ze het griezeligst verkleed waren of het mooiste konden
kleuren.
Lizzi Veldpaus werd door Harrie
Rongen, voorzitter van Venray
Centraal, verkozen tot winnaar van
de kleurplatenwedstrijd en kreeg een
cadeautjespakket. Bij de verkleed- en

schminkwedstrijd eindigde Isnadia
Rizzo op de derde plaats en Bente
op het Veld op de tweede plaats.
Het vriendinnenduo Lucie Hendrix en
Naomi van de Kamp werd verkozen
tot winnaar. “Zij rolden de afgelopen
koopzondag het meest bloeddorstig
geschminkt rond”, aldus het oordeel
van de jury.

Alleen de eerste honderd restaurants op de lijst krijgen een plaats toegewezen. De Beejekurf uit Venray, van
chef-kok en eigenaar Mathijs Jacobs
en gastvrouw-sommelier Hanneke
Verstappen, is dit jaar opgenomen in
de volledige ranglijst, maar viel niet
binnen de top 100. “De kunsten van
Mathijs in de keuken worden door
het blad geroemd en de wijnen die
Hanneke daarbij uitkiest, sluiten volgens de jury verrassend en naadloos
aan”, aldus De Beejekurf. “We zijn
heel blij met iedereen die dit samen
met ons mogelijk maakt”, laten Jacobs
en Verstappen weten. “Zonder ons
team, de gasten, onze familie en twee

kinderen zou dit op deze manier niet
mogelijk zijn. Het is hard knokken om
bij te blijven en toch te doen waar je
als bedrijf voor staat. Mooi dat we zo
hebben kunnen laten zien dat we ons
mannetje staan.”
Sinds 1977 wordt elk jaar een top
500 van de beste en lekkerste restaurants samengesteld door de redactie van het culinaire blad LEKKER 500.
Alle restaurants worden opgenomen
in het blad en de top 100 wordt op de
website van het blad gepubliceerd.
In totaal staan er tien restaurants uit
Limburg in de top 100. Da Vinci uit
Maasbracht staat met een elfde plaats
het hoogst van Limburg.

Word jij onze
nieuwe collega?
Wil jij samen met ons gezellige team onze ambachtelijke Keurslagerij
draaiende houden? Ben je klantvriendelijk, enthousiast, een teamspeler en
bereid je handen uit de mouwen te steken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Verkoopmedewerker(ster)
voor 22½ uur per week

Aldi Venray heropend
Het vernieuwde filiaal van supermarkt Aldi aan de Veltumse Kleffen in Venray is vrijdag 2 november heropend. Met het doorknippen van een blauw lintje door filiaalleidster Stephanie Michiels was
de opening een feit. Voor de aanwezige klanten stond er een foodtruck waar diverse proefhapjes
verkrijgbaar waren. De eerste vierhonderd klanten konden daarnaast diverse prijzen winnen met
een kraskaart die ze bij hun aankopen ontvingen. “Wij zijn als team bijzonder trots om in dit mooie
vernieuwde filiaal te mogen werken”, aldus Michiels.

Stuur dan je CV + motivatie naar info@biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann-Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl
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Theater Test Team

Släpstick van Wëreldbänd
Testers Jozua (15 jaar) en Jarno (14 jaar) trapten op vrijdagavond 2 november het nieuwe Theater Test Teamseizoen af. Zij namen de Wëreldbänd met hun voorstelling Släpstick flink onder de loep.

“Afgelopen vrijdag was de eerste
voorstelling waarbij we in een duo
gingen vloggen namens het Theater
Test Team. De Wëreldbänd trad op
met hun voorstelling ‘Släpstick’. In het
begin hadden we nog niet echt een
idee wat we moesten verwachten van
Släpstick. Maar we hebben vooraf wel
dingen opgezocht over de Wëreldbänd.
We zijn begonnen met het filmen van
een opening, natuurlijk in Släpstickstijl. Daarna mochten we backstage
filmen tijdens de soundcheck.
Hier hebben we zelfs een aantal
instrumenten bespeelt, namelijk de
trombone en de piano. Dit vonden
wij interessant om te zien en te doen,
we waren beide benieuwd hoe de
voorbereidingen achter de schermen
eruit zagen. Daar hebben we nu
een duidelijk beeld van gekregen.
Uiteindelijk vond het hoofdinterview
plaats, hiervoor kwam Omroep
Venray met een grote professionele
camera. Het hoofdinterview was
erg spannend, maar we hadden
de vragen goed voorbereid en de
antwoorden van bandlid Willem
van Baarsen waren leuk om te

horen.” De jongeren vonden de
voorstelling heel vermakend. “Het is
een zeer komische voorstelling met
veel instrumenten, vooral omdat
elk bandlid zoveel verschillende
instrumenten kan bespelen.
De muziek tijdens de voorstelling was
ook heel variërend, zodat iedereen
van elke leeftijdscategorie er van kon
genieten. Na de voorstelling hebben
we nog wat mensen geïnterviewd
over de voorstelling en hebben we
nog een afsluitend gesprek gehad
met bandleden Willem van Baarsen
en Rogier Bosman. Kortom: Jarno
en Jozua waren positief verrast door
de Wëreldbänd en de volgens hen
“verbazingwekkende, ontroerende,
muzikale en vooral lachwekkende
voorstelling.”
Ben je benieuwd hoe het er
allemaal uitzag achter de schermen,
en wat de testers hebben beleefd?
Kijk dan naar het filmpje van het
Theater Test Team via Omroep Venray,
Schouwburg Venray of Cultura Venray.
Jozua en Jarno gaan dit theaterseizoen
nog een keer aan de slag voor het
Theater Test Team.

OJC Jera

Dj Academy in Ysselsteyn
In Ysselsteyn organiseerde OJC Jera zondagmiddag 4 november de Jera Dj Academy in het dorp. Een groep
jeugd leerde er alle kneepjes van het dj-vak.

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray
Oostrum
Leunen

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

Een groep jeugd uit Ysselsteyn
en omstreken in de Jera kwam deze
zondagmiddag bij elkaar. Zij hadden
met zijn allen één ding gemeen:
ze willen allemaal dj worden. De Jera
is al tientallen jaren een organisatie
die activiteiten voor de jeugd en door
jeugd organiseert. “De DJ academy is
daar een goed voorbeeld van. Met een
groep enthousiaste vrijwilligers werd
deze middag opgezet. De jeugd kreeg
alle fijne kneepjes van het dj-vak

geleerd door drie ervaren mannen”,
aldus OJC Jera.
De deelnemers kregen les van
dj Guus (Guus de Mulder), dj Lex
(Lex van Els) en Saint Jack (Jop
Franssen). “Alle drie deze mannen
hebben al menig zaal plat gespeeld
en ze stonden te springen om de
jeugd net zo enthousiast te maken
als zijzelf. Tijdens de middag werd er
veel gelachen, gesproken maar vooral
veel muziek gemaakt”, aldus OJC Jera.

Jera kijkt terug op een zeer geslaagde
middag met positieve uitkomsten.
“Het was de eerste DJ Academy,
maar een vervolg zit er zeker in.
De jongens gaan nu thuis flink aan de
slag en ze zullen binnenkort de kans
krijgen om ook op een zaterdagavond
in de Jera te draaien. Wij als Jera
kijken terug op een zeer geslaagde
middag en wie weet wordt een van
deze jongens misschien wel een
hele grote.”
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aan
Noa Janssen

Laat jij
jezelf
ook zien?
De klok is verzet en dat
betekent dat het weer vroeg
donker is. Daarom gaat de
politie de aankomende
weken weer extra veel
controleren of iedereen de
fietsverlichting aan heeft. Ik
denk dat we het allemaal wel
eens doen, fietsen zonder
licht...

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Noa Janssen
18 jaar
Venray
Sportkunde Coach
(HAN Nijmegen)

Wat is je grootste hobby?
Mijn grootste hobby is ongetwijfeld
golfen. Ik word er erg vrolijk van
wanneer ik het doe en kan mijn
energie er goed in kwijt. Ik steek er
dan ook ontzettend veel tijd in.
Waar ben je het meest trots op wat
je bereikt hebt met golf?
Ik heb al een aantal nationale
jeugdwedstrijden op het hoogste
niveau gewonnen en ik ben Limburgs
jeugdkampioen geweest. Ook heb ik
al negen keer de titel clubkampioen
gewonnen bij de volwassenen, bij
twee verschillende clubs. Verder ben ik
met het jeugdteam van De Peelse Golf
in Evertsoord dit jaar gepromoveerd
naar de hoofdklasse in de competitie,
dus mogen wij volgend jaar Eredivisie
gaan spelen.
Vanaf welke leeftijd speel je golf en
hoe ben je op het idee gekomen om
te gaan golfen?
Ik golf vanaf mijn 9e. Voordat ik
begon met golf vond ik minigolf het

meest geweldige spel dat er is. Elke
minigolfbaan die mijn ouders en ik
op vakantie tegen kwamen, moest ik
wel uitproberen. Later, toen wij op een
camping in Frankrijk zaten, was daar
een afslagplek (driving range) voor het
echte, grote golfspel. Daar was mijn
eerste echte aanraking met het echte
golfspel.
Hoe vaak train je en waarin zou je
jezelf nog in willen verbeteren?
In de zomer train ik drie of vier keer
per week. Daarnaast heb ik nog een
of twee wedstrijden in het weekend,
daar reis ik ook samen met mijn vader
het hele land voor door. Het minst
goede onderdeel in mijn spel is het
putten. Als ik hier een stuk stabieler
en constanter in word dan kan ik nog
beter worden dan dat ik nu al ben.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Naast dat ik mezelf al een topsporter
vind in het golfen (Ik heb ook een
NOC*NSF-status) lijkt het mij erg gaaf
om heel goed te zijn in autoracen
en dan in de Formule 1 te belanden.
Geweldige sport is dat.
Heb je een verborgen talent?
Nee, ik zou het niet weten.
Wat is je droombaan?

Mijn droombaan is toch echt om
zo goed te worden in golf dat ik de
professionele Amerikaanse Tour kan
spelen. Dan hoor je toch echt bij
de beste spelers van de wereld en
verdien je ook nog eens erg veel geld.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik ben een erg grote
carnavalsliefhebber. Dus als er maar
iets is wat met carnaval te maken
heeft, word ik meteen erg enthousiast.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Jordan Spieth,
een Amerikaanse golfer uit de staat
Texas. Hij is zo ontzettend goed en
geweldig om naar te kijken. Ik heb
Jordan dit jaar ook mogen zien golfen
tijdens De Rydercup. Daar heb ik ook
de allerbeste golfer ooit kunnen zien
spelen, Tiger Woods.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Thuis op de bank hangen of in bed
liggen en een serie kijken of een
beetje door mijn telefoon heen
scrollen. Een beetje ontspanning kan
nooit kwaad.
Wat doe je het liefst op een vrije
vrijdag of zaterdagavond?
Het liefst ga ik dan wat doen met mijn
vrienden. Of we nou met z´n allen op

de bank hangen of gezellig uitgaan
naar een kroeg of café, ik vind het
altijd hartstikke leuk.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Ik had ooit een date met een meisje.
Vlak voor de date was ik mijn
wenkbrauwen aan het bijwerken en
toen nam ik per ongeluk een deel van
mijn wenkbrauw mee...
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Dat ik aan golfen doe, omdat het op
zich geen bekende sport is onder
jongeren.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben dit jaar naar het grootste
golfevenement ter wereld geweest, de
Rydercup, dat plaatsvond in Parijs. Dit
was echt een onvergetelijke ervaring.
In 2022 vindt de Rydercup in Rome
plaats, graag ga ik hier dan nog eens
een keer heen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Een dag met mijn sporthelden
doorbrengen. Ben wel benieuwd naar
hoe zij tegen topsport aankijken en
hoe zij er dagelijks mee bezig zijn.

Nu de klok is verzet, wordt
het tussen 17.00 en 17.30 uur
donker en dus moet de
fietsverlichting weer aan.
Er gebeuren jaarlijks veel
ongelukken omdat mensen
geen fietsverlichting hebben.
De verlichting kapot is of ze
zetten hun verlichting gewoon
niet aan. Daarom wordt er nu
reclame gemaakt om te
controleren of je fiets wel in
orde is.
Niet alleen je verlichting is
belangrijk, maar ook de rest
van je fiets. Is jouw fiets wel in
orde? Doet jouw verlichting
het? Doet je bel het? Heb je
goede reflectors? Zit je stuur
goed vast? Er is een hele
checklist. Ook op veel scholen
worden fietsen gecontroleerd.
Ook bij ons op het Raayland
College worden volgende week
alle fietsen van de leerlingen
van het eerste en het derde
jaar gecontroleerd.
De politie heeft onlangs een
schokkende oproep in het
nieuws geplaatst. “Aan alle
fietsers die in het donker
zonder licht rijden… zorg dat
uw donorregistratie in orde is,
u redt er levens mee.’’ Dit is
inderdaad een schokkende
oproep maar het geeft wel het
gevaar weer van het fietsen
zonder licht! Dus, laat jij jezelf
ook zien?
Anne Jeuken
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 43

De wintertijd moet worden afgeschaft
De afgelopen weken was het onderwerp van stevige discussie: de mogelijke afschaffing van de zomertijd, het verzetten van de klok. De Tweede
Kamer in Nederland komt er maar niet uit. Politici twijfelen, maar er moet wel
een knoop worden doorgehakt. Van onze stemmers wild 57 procent de wintertijd afschaffen, terwijl 43 procent dat niet ziet zitten.
J. Hartman uit Ysselsteyn is tegen afschaffing van de wintertijd. “Wat mij
stoort, is dat de politieke argumenten zeer eenzijdig, onvolledig en manipulerend zijn. Hetzelfde geldt voor de kop boven uw artikel. De wintertijd was
er voor de invoering van de zomertijd dus had er moeten staan ‘Moeten we
de zomertijd afschaffen?’” De inwoner van Ysselsteyn is dan ook tegen het

afschaffen van de wintertijd, zoals de stelling luidde. “Reden: in de winter
is het ‘s morgens langer donker. Als gevolg hangt er langer mist en ontstaat
gladheid, dus meer kans op ongelukken. Voor de boeren is het ook een ramp,
het vee reageert op ochtendlicht en de werkzaamheden kunnen pas later
aanvangen. Zij moeten dan ook ‘s avonds langer doorwerken.” Meggie Valckx
stelt dat we ook de zomertijd kunnen afschaffen en Monique Smeitink stelt
voor om het gewoon te laten zoals het nu is.
Dat laatste nemen politici voorlopig ter harte: voorlopig is de beslissing
een aantal jaren uitgesteld, zodat alle landen een weloverwogen beslissing
kunnen nemen.

Stoplichten bij rotondes zijn dé
oplossing eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Politieke partij Venray Lokaal stelt opnieuw de gevaarlijke verkeerssituaties
bij de rotondes aan de Oost- en Zuidsingel en de Henri Dunantstraat in Venray
aan de kaak. Eerder dit jaar pleitte de partij al voor meer markeringen, maar de
partij heeft het idee dat de gevaarlijke situatie nog steeds bestaat.
Sinds het afsluiten van één zijde van het fietspad vanwege werkzaamheden
is er op de drie opeenvolgende rotondes een gevaarlijke verkeerssituatie
ontstaan, vooral voor fietsers. Automobilisten verwachten, ondanks de
bebording, niet dat er fietsers van twee kanten kunnen komen en zien ze
gemakkelijk over het hoofd. Wat de partij uiteindelijk wil bereiken, is nog

meer verduidelijkende maatregelen bij de rotondes. Zij noemt bijvoorbeeld
stoplichten als een oplossing om het veiliger te maken.
Prima idee! Wat er ook nodig is om het veiliger te maken, moeten we
doen. Stoplichten of zwaailichten, alles is geoorloofd om nog meer ongelukken
te voorkomen. Daarentegen kun je ook zeggen dat er een stuk eigen
verantwoordelijkheid bij komt kijken en dat nóg meer verkeersmaatregelen de
zaak er niet duidelijker op maken. Dadelijk zie je door de stoplichten de weg
niet meer.
Stoplichten bij rotondes zijn dé oplossing. Wat vindt u?

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.

Tennisverenigingen en subsidie
Er zijn drie tennisclubs die geld vragen aan de gemeente voor renovatie en verbetering van hun parken. De gemeente heeft daar (nog)
geen geld voor gereserveerd en heeft dat verzoek afgewezen. Nu is er
door de tennisverenigingen een procedure aangespannen tegen de
gemeente. Wij willen dat de gemeente in gesprek gaat met de tennisverenigingen en dan gelijk behandeld worden als andere verenigingen.
Bij de behandeling van het subsidieverzoek is er door de gemeente
(terecht) gekeken naar het bestaand
beleid en tennisverenigingen kwamen niet voor in de recente beleidsregels, dus zouden die regels voor de

tennisverenigingen aangepast moeten worden. Deze aanpassingen staan
voor volgend jaar op de rol.
De verenigingen zijn echter
in tijdsnood want de velden zijn
in een dusdanige toestand dat de

tennisbond de velden misschien wel
niet meer goedkeurt en dan hebben
de tennisverenigingen een groot
probleem. Wij hebben vragen gesteld
en gelukkig heeft onze wethouder
meteen toegezegd te gaan praten met
de tennisverenigingen. Wij streven
naar een gezonde en vitale gemeente
en daar speelt bewegen, goede
voeding, sport en dus ook tennis een
belangrijke rol bij.
Jac Derikx,
raadslid CDA Venray

Industriële ontwikkelingen buitengebied
In de HALLO Venray van vorige week werd verslag gedaan van de
uitbreiding van champignonbedrijf Sikes in Ysselsteyn en de discussie
daarover in de gemeenteraad op 30 oktober. Graag willen we toelichten
waarom VENRAY Lokaal een motie heeft voorbereid, die mede is ingediend door de andere coalitiepartijen CDA en D66. De motie werd door de
hele gemeenteraad gesteund.
We hebben in de raads
vergadering uiteengezet waarom
we ons zorgen maken over de situatie bij bovengenoemd bedrijf. In
feite is hier sprake van een industriële agrarische ontwikkeling, want
het bedrijf wordt uitgebreid met de
verwerking van champignons en er
wordt een houtverbrandingsinstallatie gebouwd voor het drogen van

mest. Zorgen heeft VENRAY Lokaal
over de verkeersveiligheid, lucht- en
bodemkwaliteit en de handhaving
op deze punten. We hebben ook bij
de wethouder aangedrongen om
te kijken of een van de te plaatsen
meetpunten hier terecht zou kunnen
komen. Uiteindelijk hebben we toch
ingestemd, omdat er ook compenserende maatregelen zijn getroffen,

zoals de sloop van twee varkensstallen. Met deze motie gaat het college
nu aan de slag. In de afgelopen jaren
hebben we vaker voorbeelden gezien
in het buitengebied, waarbij door
gedogen en geleidelijke uitbreiding
de situatie onwenselijk werd, maar
niet meer terug te dringen. Naar onze
mening horen deze ontwikkelingen
plaats te vinden op passende locaties.
Daarom de oproep aan het college om
vóór 1 april 2019 met een startnotitie
te komen en vóór de begroting van
2020 met de raad de discussie hierover aan te gaan.
Toon Kerkhoff,
raadslid VENRAY Lokaal

Delen!
Zo’n dertig jaar geleden
gingen we allemaal het internet op. Een wereld aan
beschikbare informatie ging
open. Dat die enorme bron
ook zijn keerzijdes heeft,
blijkt uit de vele onjuiste
berichten die via het web
gedeeld worden.
Fake news is van alle tijden.
Ook in vroeger tijden werden
valse berichten verspreid, vaak
voor politiek gewin. Maar in de
huidige tijd heeft het verspreiden van nepnieuws een nieuwe
dimensie gekregen. Door het
net verspreidt nieuws zich veel
sneller, is het bereik vele malen
groter en komt het steeds weer
terug op je scherm. Voor velen
is daardoor nep niet meer te
onderscheiden van echt. En er
zijn mensen die met nep
berichten de waarheid afdoen
als fake news. Kijk naar Trump.
Zeer irritant zijn de posts op
Facebook in de categorie hoaxberichten. Ja, ik zei al dat de
waarheid moeilijk te onderscheiden is van nepnieuws.
Maar afgaande op de inhoud
van de hoax-berichten vraag ik
me af of de delers de berichten
wel goed lezen. “Dit kind krijgt
een euro voor elke keer dat het
bericht gedeeld wordt.”
Hup, daar gaat iedereen, delen
als een tierelier. Vraagt niemand zich dan af: “Hoe dan?” Of
wordt door de makers van de
berichten ingespeeld op het
idee van baat het niet, dan
schaadt het niet? Maar schaden
doet het helaas wel. Niet alleen
worden er veel onwaarheden
de wereld in geslingerd, de
makers hebben vaak ook hele
andere intenties. Laten we
allemaal eerst wat beter lezen
voordat we alles klakkeloos
delen.
O ja, willen jullie dit bericht
flink liken en delen? Ik krijg
voor elke click een euro!
Willy
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10.000 euro voor belevingscentrum

verenigingen 13
Apartheid

SOS Meerlo-Wanssum steunt Lezing over
Wereldpaviljoen Steyl
Zuid-Afrika in
Vrijwilligersorganisatie SOS Meerlo-Wanssum schenkt 10.000 euro aan de culturele attractie Wereldpaviljoen
in Steyl. Daarmee wordt de bouw van een belevingscentrum over Afrika en Ghana gesteund. Wereldpaviljoen
Steyl is een initiatief van SOS Meerlo-Wanssum.

Odapark

Adelbert Venray houdt op maandag 12 november voor de derde
keer dit seizoen een lezing in het Odapark in Venray. Spreker Ad van Hout
vertelt dan waarom Zuid-Afrika in zijn ogen een spannend en heftig
land is.

Het belevingscentrum over Nicaragua
Het Wereldpaviljoen wil rond de
jaarwisseling uitbreiden met de bouw
van een belevingscentrum over Afrika
en Ghana. In dat deel wordt gewerkt
met virtual reality om bezoekers te
laten ervaren hoe het in dat deel van
de wereld is en hen kennis te laten
maken met andere culturen. “Het
project van het Wereldpaviljoen past
precies in onze visie en uitgangspunten”, aldus SOS-voorzitter Dionne Boks
uit Geijsteren. Momenteel heeft het

Wereldpaviljoen één belevingscentrum
met als thema Nicaragua, dat is gevestigd in een oud vliegtuig. Bezoekers
zien en beleven er het Nicaraguaanse
stadje San Pedro.
De mondiale groep SOS-MeerloWanssum kiest elk jaar een project
uit dat zij ondersteunt. De afgelopen 25 jaar werd steeds voor kind
gerichte projecten in de Derde Wereld
gekozen om kinderen elders in de
wereld te helpen en tegelijk bewust-

wordingsactiviteiten op touw te zetten. Dit jaar werd gekozen voor het
Wereldpaviljoen in Steyl. Dit centrum werd, twee jaar na de Venlose
Floriade in 2012, opgericht op initiatief
van SOS Meerlo-Wanssum en werkt
met vrijwilligers. Het Wereldpaviljoen
heeft een permanent onderkomen
in de voormalige drukkerij van het
Missiehuis in Steyl.
Het nieuwe belevingscentrum over
Ghana wordt begin 2019 geopend.

Ad van Hout is geograaf. Hij
werkte van 1990 tot 2014 als docent
en beleidsmedewerker onderwijs op
de Radboud Universiteit in Nijmegen
en was leraar aardrijkskunde op
havo-vwo en docent geografie
en planologie aan de School voor
Journalistiek in Utrecht.
In 2004 en 2008 was hij werkzaam
aan de Universiteit van Stellenbosch,
vlakbij Kaapstad in Zuid-Afrika. Na zijn
pensioen in 2014 werkte hij, samen
met zijn vrouw, een jaar als vrijwilliger bij de universiteit. Ze hielpen
analfabete volwassenen leren lezen
en schrijven, maakten een boek met
daarin de levensverhalen van bejaarde
‘farmworkers’ en organiseerden sport

en spel voor kinderen in townships.
Hij publiceerde diverse artikelen in het
blad Geografie over de Zuid-Afrikaanse
landhervormingen, de wijnsector en
alternatief toerisme. Ook schreef hij de
serie Apartheid van Boven over hoe de
apartheid nog altijd zichtbaar is in de
grote verschillen tussen zwarte townships en blanke villawijken.
Tijdens de lezing in het Odapark
wordt aandacht besteed aan de apartheid in het land, zowel van vroeger,
als de erfenis van de partheid anno
nu.
De lezing ‘Zuid-Afrika, een spannend en heftig land’ begint om
20.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.adelbertvenray.nl

We zijn op zoek naar een

medewerker
bediening

(fulltime)

Oliebollen voor de Zonnebloem
Gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem-afdelingen Leunen, Veulen, Heide, Maasbloemen
(Wanssum, Blitterswijck, Geijsteren) en Oicastrum (Oirlo, Castenray, Oostrum) worden tussen maandag 12 en zaterdag 17 november getrakteerd op een oliebol. Dit krijgen ze in het kader van de actie
De week van De Echte Oliebol, waarachter enkele bakkers van het Echte Bakkersgilde zitten, waaronder Verdeuzeldonk De Echte Bakker uit Wanssum. De oliebollen worden gratis aan huis gebracht.

Ben je 18 jaar of ouder?
Ben jij die horeca tijger(in)?
Ga je graag met mensen om?
En ben je een teamspeler?

Ja, dan hebben wij een mooie vacature voor jou!
Werktijden: maandag t/m zondag in een vast rooster
Heb je interesse?
Mail of bel dan naar pelgrimshuis@hetnet.nl
Pelgrimshuis | Sint Jozeﬂaan 52 | 5817 AD Smakt
T 06 51 27 78 40 | www.pelgrimshuis.nl
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Thema-avond

Dementie en
je relatie
Alzheimer Café Venray is op maandag 12 november weer open.
Het thema van deze avond is de invloed van dementie op je relatie.
Gastspreker is Patty Broekman, basispsycholoog van Poli Ouderen van
Vincent van Gogh.
Tijdens het verloop van de
dementie moet je steeds meer
taken overnemen en verdwijnt de
gelijkwaardigheid. Wat doet dat
met je relatie? Dit thema wordt
besproken met mantelzorgers.
Het Alzheimer Café Venray
is een maandelijkse informele
bijeenkomst waar mensen
met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere
belangstellenden elkaar in een

ongedwongen sfeer kunnen
ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen en te leren over dementie
en aanverwante thema’s.
Het Alzheimer Café Venray vindt
plaats in De Kemphaan in Venray.
Het programma begint om 19.30 uur
en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.
De toegang is gratis. Bel voor meer
informatie met de avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray, Joke
Halmans, op 06 53 73 05 15.

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

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

Jeugdclub De Springplank uit Venray organiseerde zaterdag 3 november een Spooky Spooktocht.
De kinderen en ouders die hieraan meededen, kregen voordat ze de tocht gingen lopen een
spannend verhaal te horen. Daarna gingen ze in groepjes het bos in. Onderweg kwamen ze allerlei
spoken tegen, liepen ze de boze wolf met roodkapje tegen het lijf, ontmoetten ze heksen, enge
zusters, een boself, skelet en Gandalf van The Lord of the Rings. Ook werd iemand voor hun ogen
‘opgegeten’ door zombies. “Gelukkig heeft iedereen het overleefd en hebben we er verder een
leuke avond van gemaakt”, aldus de organiserende jeugdclub. Kijk voor foto’s van de spooktocht
op www.springplankvenray.nl

Toekomst

Bijeenkomst gezondheidszorg
Venray
Wethouders Jan Loonen en Anne Thielen en 24 gezondheidsorganisaties uit Venray kwamen vrijdag
26 oktober bij elkaar in het Venrayse gemeentehuis om met elkaar te praten over de gezondheidszorg in de
gemeente.
Het initiatief voor de
bijeenkomst kwam van de kerngroep
Gezondheidszorg Venray 2.0, die
zich er hard voor maakt dat de
gemeente ook in de toekomst goede

gezondheidszorg kan bieden aan
haar inwoners. Dat wil zij samen
met de verschillende zorginstanties
uit de gemeente doen. “We hopen
dat de hele gemeenschap met

ideeën blijft komen”, aldus de
kerngroep. De komende tijd gaan de
verschillende partijen met elkaar in
overleg over hoe ze haar plannen aan
moet pakken.

Interactieve workshop
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray

centrum €

7,50 - € 12,00

Bewegend leren bij BiblioNu
Sanne Kuijpers van Praktijk Ik Leer en Suzanne Strijbosch van ’Just see me’ verzorgen op dinsdag 13 november een interactieve workshop bij de bibliotheek in Venray. Centraal staat bewegend leren.
Steeds meer wordt er aangetoond
dat bewegen en leren niet zonder
elkaar kunnen. Door beweging in te
zetten, worden er betere leerresulta-

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

ten behaald, zijn kinderen fitter, kunnen kinderen hun (motorische) onrust
beter uiten, is er een betere concentratie en verloopt het plannen en auto-

matiseren beter.
Aanmelden via aanmelden@
puur-opgroeien.nl De workshop begint
om 20.00 uur.

Handwerk- en
hobbytentoonstelling Oirlo
De dames van Handwerkclub uit Oirlo organiseren op zaterdag 10 november de jaarlijkse handwerk- en
hobbytentoonstelling. Deze vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur in basisschool Eigenwijs in Oirlo.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Tijdens de tentoonstelling zijn
er onder andere veel kerstspullen
aanwezig. Ook is er een cadeautafel
en zijn er loterijen georganiseerd,

waarmee prijzen te winnen zijn. De
trekkingen van de loterijen zijn direct
na afloop van de tentoonstelling,
om 16.00 uur. Kapelaan Marthoma

Alexander is hierbij aanwezig.
De entree van de tentoonstelling is
gratis en ook dit jaar is er voor iedere
bezoeker een attentie.

en zo 15
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GEPLUKT Ties Dinghs

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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varkensonderzoekscentrum Nieuw
Dalland. Daar heb ik twintig jaar
met veel plezier gewerkt. Eerst
intern. Later ging ik echt op bezoek
bij de varkensboeren om de zeugen
te insemineren. Ook ben ik nog
verkoper van fokmaterialen geweest.”
Na twintig jaar vond Ties het tijd
voor een nieuwe uitdaging. Die
vond hij in Sevenum bij het bedrijf
Landbouwbelang. “Ook daar was ik
verkoper, maar toen van materialen
voor de varkensstal-inrichting”, vertelt
hij. “Het mooie aan de sector van de
intensieve veehouderij vind ik om
te zien dat de boeren echt het beste
willen voor de varkens. Ze proberen
hun dieren zo goed mogelijk te
verzorgen.”
Toen Ties 60 jaar was, ging hij
met pensioen, maar de belangstelling
voor het buitenleven en de landbouw
is altijd gebleven. “Ik ben het liefst
buiten, in de natuur en in het veld.
Mijn vrouw en ik fietsen regelmatig
en toen de kinderen wat ouder waren,
hebben we ook een motor gekocht.
Daarmee gingen we dan op zondag
toertochten maken door de omgeving. Dan zie en ruik je de natuur.”
Inmiddels toert Ties niet alleen meer
op de motor. “Ik heb ook een oldtimerauto, een Austin Healey uit 1962. Dat
is een cabriolet en ook daarmee trekken we dan langs de velden en door
de natuur. Afgelopen zomer zijn we
met een vriendengroep van de Austin
Healeyclub naar Oostenrijk gereden
en ik heb laatst met mijn kleindochter meegedaan aan de Halloweenrit in

Zuid-Limburg.” Naast de oldtimerauto,
staat er ook nog een oldtimermotor in
de garage van Ties. “Een BSA uit 1952.
Daarmee rijd ik niet zo’n lange afstanden, maar trek ik door de kerkdorpen
van Noord-Limburg om gewoon te
genieten van de landerijen.”
Ties trouwde in 1970 met zijn
vrouw Nell. Samen kreeg het stel drie
kinderen en inmiddels zijn er zelfs
zes kleinkinderen. In eerste instantie
gingen Ties en Nell in Venray wonen,
maar in 1977 kwamen ze terug naar
Castenray om op de boerderij van de

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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Castenrayse Berg.” Hij ging in
Castenray naar de basisschool, waarna
hij in Venray op de Landbouwschool
belandde. Toen hij die afgerond had,
was de volgende stap de Middelbare
Landbouwschool in Horst.
“Toen ik klaar was met school,
ging ik aan het werk in Merselo bij

LE

Ties groeide op als boerenzoon
met één broer en vier zussen. Hij had
een fijne jeugd en was destijds al veel
buiten. “Op de boerderij van mijn
ouders was veel ruimte, dus de andere
kinderen uit het dorp kwamen vaak
naar ons om te spelen. Ook waren we
veel te vinden in de bossen op de

VER
S

Hij is geboren en getogen in Castenray en dat dorp noemt hij na 69 jaar nog steeds zijn thuis. In het dorpsleven is hij erg actief. Momenteel onder
andere als penningmeester van de dorpsraad. Het liefst is hij buiten in de natuur, toerend op de motor, in de oldtimer of gewoon op de fiets.
Deze week wordt Ties Dinghs uit Castenray geplukt.

ouders van Ties te gaan wonen. “Mijn
ouders gingen toen naar bejaardenwoningen en wij hebben de boerderij
toen omgebouwd tot woonboerderij.”
Inmiddels wonen Ties en Nell samen
in een nieuwe, in 2017 gebouwde
woning aan de rand van het dorp.
“Nu woont mijn zoon met zijn gezin in
de boerderij, waardoor we er toch nog
regelmatig komen. Dat vind ik fijn.”
Vanaf het moment dat Ties in
1977 weer terugkwam in Castenray,
werd hij ook erg actief in het
dorpsleven. “Eerst heb ik twintig jaar in het bestuur van Stichting
Gemeenschapshuis De Wis gezeten.
Het gemeenschapshuis is een verzamelplaats voor de inwoners van
Castenray en het kloppend hart van
het dorp”, aldus Ties. In 1981 werd
hij prins van carnavalsvereniging
De Schanseknuppels en toen zijn prinsenjaar voorbij was, besloot hij het
bestuur van de vereniging te gaan versterken. “Ook dat heb ik twintig jaar
gedaan. Op dit moment zit ik alweer
tien jaar in de dorpsraad als penningmeester”, vertelt Ties. “Het contact
met de mensen, werken aan de leefbaarheid van Castenray en zien hoe de
mensen hier genieten van het leven in
het dorp: dat is mijn drijfveer.”
Voor de toekomst hoopt Ties nog
lang te mogen genieten. “We hebben
al veel genoten”, zegt hij. “Zo hebben we veel gereisd vroeger. Toen
we 50 waren hebben we een grote
reis naar Amerika gemaakt, waar
we op een Harley Davidson door het
Wilde Westen hebben getoerd. Op ons
65e zijn we drie weken naar China
geweest en misschien maken we als
we 70 worden wel weer een grote
reis. Dit jaar hebben we al een aantal vakanties binnen Europa gehad.
Zo waren we dus in Oostenrijk en
zijn we in Roemenië en op Madeira
geweest. Het mooie aan reizen vind
ik vooral de natuur en het zien hoe
de mensen in andere delen van de
wereld leven en werken.” Ondanks de
reislust, blijft Castenray het thuis voor
Ties. “Het voornaamste wat ik nog wil
is hier blijven wonen en genieten.”

KER

V

Gebraden
Shoarmapakket
Gehaktballen
500g
vlees, saus
en broodjes

4 HALEN
Samen
€ 6,95
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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Merselo vloert Holthees-Smakt in derby
Het eerste elftal van voetbalvereniging SV Merselo klopte op zondag
4 november Holthees-Smakt met 3-0 in de Venrayse voetbalderby in de
vijfde klasse F. In de eerste helft kon Holthees-Smakt nog goede tegenstand bieden. Na de 1-0 ruststand trok Merselo overtuigend de winst naar
zich toe.
Trainer John Klaassens van
Holthees-Smakt baalde voor de aftrap
dat zijn steunpilaar Ruud Janssen
tijdens de warming-up afhaakte
met een hamstringblessure. Op de
vrijdagtraining liep topscorer Ser van
Es al een voetblessure op. “Met Ruud
missen we de leider in het veld en een
brok ervaring. Als kleine club zijn we
kwetsbaar”, zei Klaassens. “Met Ruud
wil ik geen risico’s nemen. Want de
competitie is nog lang.” Door het
wegvallen van Ser van Es maakte Boy
Janssen na twee jaar blessureleed
(knie) zijn rentree in de blauw-witte
hoofdmacht.
Merselo opende sterk en was in

de beginfase via spits Tim Philipsen
twee keer dicht bij de openingstreffer. Holthees-Smakt knokte zich terug
in de wedstrijd. Een gevaarlijke kopbal van Niels Ingenpas werd door
Merselo-verdediger Tom Michels op
het nippertje van de doellijn weggekopt. Michels kreeg even later geel
toen hij Stef Janssen neerlegde. In de
37e minuut brak Daan Hendriks de
score open, 1-0. “Dat was een prima
goal”, vond Merselo-trainer Stef van
Asten. “Na rust verwachtte ik dat
Holthees zou komen. Maar verdedigend stond het goed bij ons en op
het middenveld konden we het prima
belopen.” Merselo-doelman Bram van
Merselo-verdediger Jord de Keijzer (rechts) onderbreekt een Holthese aanval

John Klaassens blijft
bij Holthees-Smakt
Trainer John Klaassens heeft zijn contract bij vv Holthees-Smakt met
een jaar verlengd. De voetbaltrainer uit Leunen is bezig aan zijn
tweede seizoen bij de blauw-witten.
Klaassens meldt door twee
andere clubs te zijn benaderd om er
als trainer aan de slag te gaan. Toch
blijft hij Holthees-Smakt trouw. “Ik

kan en wil dit team niet in de steek
laten. Het is een perfecte groep en
de sfeer is prima. De jongens willen
ook graag dat ik hier blijf.”

Venray verslaat
De Valk in eigen huis

Soest hoefde na de pauze nauwelijks
in actie te komen. Holthees-Smakt
kon offensief geen vuist maken. “Onze
spits Stef Janssen stond te veel op een
eiland. We misten aanvallende kwaliteit”, zei John Klaassens.
Halverwege de tweede helft

rondde Tim Philipsen een diepe bal
doeltreffend af, 2-0. “Dat doelpunt
betekende onze doodsteek”, bekende
Klaassens. “We zaten in een stijgende
lijn maar vandaag zat er niet meer
in.” Daan Hendriks is de laatste weken
goed op schot en hij bracht vlak voor

tijd de eindstand op 3-0. Merselo
heeft met Bas Litjens, Daan Hendriks
en Tim Philipsen een gevaarlijk aanvalstrio. Stef van Asten: “We hebben
spitsen die allemaal makkelijk scoren.
In het begin hebben we wat tegenslag
gehad. Er zit nog groei in deze groep.”

Leunse Klompen Carel Penalty
Wissel Trofee uitgereikt
Bij de opening van de vernieuwde sportkantine van SV Leunen werd op zondag 4 november door het
vijfde team van SV Leunen gestreden om de jaarlijkse Leunse Klompen Carel Penalty Wissel Trofee. De speler die
het best op houten klompen een penalty kan nemen, wint. Dat was dit jaar Thomas Brok.

Het eerste elftal van voetbalvereniging SV Venray heeft zich zondag
4 november in de uitwedstrijd tegen De Valk (2-3 zege) hersteld van
het 2-3 thuisverlies tegen Geldrop in de eerste klasse D. Bram Viever
mans had met twee treffers en een assist een groot aandeel in de zege.
Trainer Frans Koenen had in
Valkenswaard zijn elftal op één
positie gewijzigd. De 19-jarige Julian
Rommen, afkomstig uit de eigen
jeugd, maakte zijn debuut in de
hoofdmacht. Hij nam achterin de
plaats in van Roel Cornelissen.
Na twintig minuten nam
Venray de leiding via een treffer
van Bram Vievermans, 0-1. De
jonge aanvaller is zijn vormdipje
weer helemaal te boven, want

even later zette Vievermans de
Venraynaren op een 0-2 voorsprong.
Vlak voor rust scoorde De Valk de
aansluitingstreffer, 1-2. Tien minuten
na de pauze brak Bram Vievermans
door. Hij bediende Armend Shala
op maat, 1-3. Het nog puntloze De
Valk gaf de strijd niet op. In de 80e
minuut kwamen de Brabanders terug
tot 2-3. Venray hield in de slotfase
stand en klom door de zege op naar
de derde plaats op de ranglijst.
Het vijfde elftal van Leunen
heeft al jaren de traditie om
houten klompen aan te komen
en te vertrekken bij hun
voetbalwedstrijden. Deze traditie
werd geboren door teamleider en

klompenmaker Carel Jeuken. Voor
het derde jaar werd er nu gestreden
om de houten klompen wisseltrofee.
Het team schiet penalty’s op
klompen en wie dat het beste
doet, wint de trofee. De wedstrijd

is een afvalrace. “Het duurde deze
keer vijf beurten voordat er één
winnaar overbleef”, aldus Carel
Jeuken. “Daarna hebben we nog
verschillende uren gefeest op de
klompen in de vernieuwde kantine.”

Eendracht succesvol tijdens
selectiewedstrijd Merselo
Door: Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Eendracht
Ruiters van De Eendracht uit Castenray streden op zaterdag 3 november mee tijdens een indoor selectiewedstrijd dressuur in manege Hermkus Hof in Merselo. De wedstrijd werd georganiseerd door De IJsvogel uit Swolgen.
Door het rijden van deze wedstrijden kunnen ruiters en amazones zich
kwalificeren voor de Limburgse Indoor
Kampioenschappen. Van De Eendracht

verschenen ook enkele leden aan de
start en zij waren ook succesvol. In de
klasse L1 behaalde Michèle van den
Bekerom met haar paard Zandor H met

193 punten een vijfde prijs. Xander
van Lit kwam met zijn paard Carwin
uit in de klasse B en behaalde een
tweede prijs met 206 punten.
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Schrijfster Hanna
Bervoets in Venray

Open Atelierdag Venray
Meer dan vierhonderd kunstenaars openen hun deuren tijdens het Landelijk Atelierweekend op zaterdag
17 en zondag 18 november. In Venray doen vier ateliers mee: IEP Kunst en Koffie, Atelier Cultura Venray, Bliss
Kunst Training Coaching en het atelier van Jolanda Nabben.

Hanna Bervoets, een Nederlandse schrijfster, journaliste en columniste uit Amsterdam, bezoekt op zondag 11 november het Literair Café
in Venray in het Theehuis van het Odapark. Tijdens haar bezoek wordt
Bervoets geïnterviewd door Victor Elfring.

Beeldend kunstenaars in heel
Nederland openen hun deuren voor
het publiek, waardoor belangstellenden een kijkje achter de schermen
krijgen bij het creëren van een kunstwerk. Ook worden extra activiteiten georganiseerd zoals workshops,

01

exposities en demonstraties. Dit evenement wordt dit jaar voor de derde
keer georganiseerd door Stichting
Kunstweek en het is inmiddels uitgegroeid tot het grootste atelierweekend
00
van Nederland. In Venray kunnen
00
geïnteresseerden een kijkje nemen in

nieuws

het keramiekatlier van Jolanda Nabben
in Smakt, bij Bliss Kunst Training
Coaching in Wanssum, bij atelier
Cultura Venray en IEP Kunst en Koffie
in Venray. Het complete overzicht van
de deelnemende locaties staat op
www.landelijkatelierweekend.nl

Adver torial

Bervoets is een jonge schrijfster
die zichzelf en haar lezers wil
confronteren met het hedendaagse
leven en maatschappij. Ze studeerde
Media en Cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam met als specialisatie
Televisie en Populaire Cultuur.
Daarna volgde Bervoets aan dezelfde
universiteit de duale master
Journalistiek en Research. Ze heeft
voor haar werk al een heel aantal
literaire prijzen in ontvangst mogen

nemen. Vanaf 11.00 uur is de
schrijfster aanwezig en wordt ze
geïnterviewd. Daarnaast wordt in de
pauze haar boek verkocht en zal
Bervoets ook signeren. De jonge
muzikante Jessie Raateland verzorgt
een kort optreden met
zelfgeschreven nummers.
Kijk voor meer informatie op
www.literaircafevenray.nl
of mail naar secretariaat@
literaircafevenray.nl

Campagne ‘Aflossingsblij’
geeft vertekend beeld
“De campagne ‘Aflossingsblij’ maakt veel mensen met een aflossingsvrije hypotheek ten onrechte
bang”, aldus Wouter Born, financieel adviseur bij Bax Financieel Advies uit Venray.

Pop-Up Galerie LIHVE

Eerste solo-expositie
In de Pop-Up Galerie LIHVE opent op vrijdagavond 9 november om
19.30 uur de eerste solo-expositie. Ellie Munten presenteert haar
werken met als thema ‘Onderweg’.

De titel van haar expositie,
Onderweg, verwijst naar de beweging van het verleden naar het
heden en de interactie tussen binnen
en buiten, waarbij toeval en leiding
een belangrijke rol spelen. Tijdens
haar expositie toont Ellie Munten dit
aan met twee- en driedimensionaleen installatie kunst. Via een omweg
kwam ze in 1994 al werkend in de
psychiatrie uiteindelijk uit bij de
kunstacademie, waar ze besloot om

als autonoom beeldend kunstenaar
verder te gaan. Sinds die tijd heeft
ze een eigen beeldtaal ontwikkeld,
waarbij het thema beweging en de
menselijke psyche een belangrijke
rol spelen.
De expositie opent op vrijdag
9 november. De galerie is verder
geopend op vrijdagen van 14.00 tot
20.00 uur, op zaterdagen van 11.00
tot 16.00 uur en op koopzondagen
van 12.00 tot 16.00 uur.

Ongeveer 50 procent van alle Nederlandse hypotheken is aflossingsvrij. Daarmee heeft de helft van de
Nederlanders met een hypotheek aan het einde van de
looptijd een restschuld. Omdat onder meer de hypotheekrente maar maximaal 30 jaar lang aftrekbaar is en
de hypotheekrenteaftrek voor velen eindigt in 2031, ziet
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een potentieel
probleem. In dit kader zijn banken gestart met de campagne ‘Aflossingsblij’.
“Laat ik beginnen te zeggen dat het een goede zaak
is dat veel hypotheekbezitters door deze campagne weer
bewust bezig zijn met hun hypotheek. Bovendien blijkt
het soms zeker de moeite waard om de hypotheek te
wijzigen”, aldus de Venrayse hypotheekadviseur. “Mede
daarom hebben wij afgelopen jaren met veel klanten hun
lopende hypotheek doorgenomen, zodat deze blijft passen bij hun huidige situatie en toekomstplannen.”

Echter is Born van mening dat de campagne ook veel
mensen onnodig bang heeft gemaakt. Hij spreekt dagelijks woningbezitters met een gedeeltelijk aflossingsvrije
hypotheek en veel van hen zijn bang geworden voor hun
aflossingsvrije hypotheek. “Men wil opeens blind gaan
aflossen om van de schuld af te zijn. Soms is dat financieel echter heel nadelig. Het verschilt per klant of het
verstandig is om af te lossen. Daarom heeft de campagne
een verkeerd beeld geschetst van ‘de aflossingsvrije
hypotheek’. Bekijk samen met een financieel adviseur of
het in uw geval verstandig is om uw aflossingsvrije hypotheek voort te zetten of te wijzigen.”

0478 69 09 98
info@baxfd.nl
www.baxfd.nl

18

cultuur

08
11

Agenda t/m 15 november 2018
do
08
11

vr
09
11

Jongerendebat
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Raayland College en gemeente Venray
Locatie: Raadszaal Venray

za
10
11

Handwerk- en hobbytentoonstelling

Alzheimer Café: Wat doet
dementie met je relatie?

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Handwerkclub Oirlo
Locatie: basisschool Eigenwijs Oirlo

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Dorpsraadsvergadering

Bespeling carillon

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Fly like an Eagle

Sponsorconcert Concordia

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Fanfare Concordia Wanssum
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Opening expositie Marlies van
Zeben

Toneeluitvoering Dubbel Op

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Crescendo
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Hoefslag Veulen

11-11 Preparty

Workshop Bewegend leren

Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Praktijk Ik Leer en Just see me
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Venray Museum Venray

Feestelijke heropening gemeenschapshuis D’n Oesterham
Tijd: 17.00-20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Oostrum
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Sint-maartensoptocht
Tijd: 18.00-20.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Venray
Locatie: Blokhut Venray

zo
11
11

Literair Café Hanna Bervoets
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Theehuis Odapark Venray

Sint-maartensviering

Opening carnavalsseizoen

Tijd: 18:30 uur
Organisatie: Werkgroep Sint Maarten
Locatie: Dorpsplein Leunen

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlhaan
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

House Dance met LeanDro

Onthulling Hazestekt

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: Soul Community Venray

Tijd: 13.15 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Opening expositie Ellie Munten

Enkeltje Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Pop-Up Galerie LIHVE Venray

Tijd: 14.00-21.00 uur
Organisatie: Schouwburg Venray, Café Hulsman en
proeflokaal Goesting
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tall Tales Acrobatics
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Popronde
Venray
Op elf horecalocaties in
Venray konden bezoekers
zondag 4 november in totaal
38 optredens bijwonen. Toen
vond de Venrayse editie van
het landelijk reizend muziekfestival Popronde plaats. Het
evenement wordt sinds 1994
georganiseerd en biedt jong,
muzikaal talent letterlijk een
podium. De aanwezige muzikanten speelden diverse soorten muziek, waaronder folk,
indie, electro, alternatief, pop,
reggae, r&b, dance, hip hop en
muziek van singer-songwriters. HALLO Venray-fotograaf
Rob Beckers nam een kijkje.

ma
12
11

Lezing: Zuid-Afrika, een spannend
en heftig land
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

di
13
11

wo
14
11
do
15
11

Dansen met De Peelzwervers
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO’s Leunen, Veulen en Heide
Locatie: MFC De Baank Leunen

Voorstelling Kikker en de
Vallende Ster
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Symposium Het andere gezicht
van dementie
Tijd: 14.00-20.30 uur
Organisatie: ActiZ en De Zorggroep
Locatie: Evenementenhal Oostrum

Voorstelling Vlam - Johan
Goossens
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Guilty Pleasures - powered by
Powervrouwen
Tijd: 20.15-22.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Lezing over de Russische vrouw,
door mevrouw M-L. ter Haar

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Katholieke Vrouwen Gilde Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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De Piëlhaan
luidt carnavalsseizoen in
Carnavalsvereniging De Piëlhaan uit de Venrayse wijk Landweert opent op zondag 11 november om
11.11 uur het nieuwe carnavalsseizoen. Dit wordt gedaan tijdens een bijeenkomst in wijkgebouw ’t Stekske in
Venray.
Tijdens deze bijeenkomst draagt
vorst Herbert, na 4 jaar vorst te zijn
geweest, zijn functie over aan de
nieuwe vorst. Ook treden enkele

raadsleden af en worden nieuwe
raadsleden geïnstalleerd. Iedereen
die vorst Herbert wil bedanken en de
nieuwe vorst wil feliciteren, is wel-

kom. ’t Stekske is open vanaf 10.30
uur. De toegang is gratis.
De prins van De Piëlhaan wordt op
vrijdag 25 januari bekendgemaakt.

MFC De Baank Leunen

Dansmiddag met De Peelzwervers
De KBO-afdelingen Leunen, Veulen en Heide organiseren op dinsdag 13 november een gratis dansmiddag in
MFC De Baank in Leunen. De vijfkoppige band De Peelzwervers zorgt voor swingende muziek.

Het leven van Herman
Maas in boekvorm

De drie ouderenverenigingen
organiseren samen de middag, die
ook toegankelijk is voor mensen
die geen lid zijn van de KBO. De
coverband De Peelzwervers zorgt die

middag voor muziek. Er komen onder
andere hits van de jaren 50, 60 en 70
voorbij waarop gedanst kan worden.
Wie niet mee kan of wil dansen,
kan alleen naar de muziek komen

luisteren.
De dansmiddag begint om
14.00 uur in multifunctioneel centrum
De Baank in Leunen. De toegang
is gratis.

Herman Frenken uit Ospel heeft het leven van de schrijvende onderwijzer Herman Maas uit Oostrum samengevat in een boek. Het boek is
vanaf 15 februari verkrijgbaar.
Frenken is na zijn pensionering
gaan schrijven over het leven van
personen uit de regio, het dorp Ospel
in de jaren ’50 van 1800 tot de jaren
’50 van 1900 en de plaatselijke
harmonie. Zijn boek over Herman
Maas bevat bekende en onbekende
verhalen over deze schrijvende
onderwijzer. Aan het begin van de

vorige eeuw werkte Maas voor de
lagere school in Ospel en schreef hij
daarnaast verschillende boeken. In het
boek wordt ingegaan op verschillende
periodes uit het leven van Maas en
wordt hij beschreven aan de hand van
de verschillende rollen die hij had in
Ospel en omgeving. Mail voor meer
informatie naar hfrenken@planet.nl

Seniorenmatinee
De Piëlhaas
Carnavalsvereniging De Piëlhaas uit Venray organiseert dit jaar het
Vorstenraodsbal. In het kader van deze festiviteit wordt er op
vrijdagmiddag 16 november een seniorenmatinee gehouden voor alle
senioren-carnavalsliefhebbers.
Het matinee wordt gehouden in
de feesttent op het parkeerterrein
aan de Raadhuisstraat bij het
gemeentehuis. Vanaf 14.00
uur verzorgen verschillende
carnavalsartiesten een optreden.
Onder andere Johan van Krey,
Berry Knapen en Antje treden op.

Bij binnenkomst is er koffie met
gebak verkrijgbaar en later op de
middag worden ook andere snacks
geserveerd. De presentatie is deze
middag in handen van Wil Leinders
en Hubèrt Clephas en de middag
duurt tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.pielhaas.nl

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,49
viooltjes, heide
potchrysanten
gedeeltelijk assortiment
verkrijgbaar bij
Home Park Inter Chalet

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

JOHN TRUIJEN
NAAIMACHINES HORST
• ruime keuze inruilmachines
• zo goed als nieuw, vanaf 150,- euro
• een beste kwaliteit met nieuw-garantie
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 18.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur
(maandag gesloten)

Loevestraat 43 Horst tel. 077 - 398 56 90

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

11e van de 11e
in Venray
‘In plaats van een retourtje naar Maastricht voor 33,90 euro een
enkeltje Venray voor 11 euro’. Met deze slogan nodigen vastelaovesverening De Piëlhaas en een aantal Venrayse horecaondernemers iedereen
uit om de opening van het carnavalsseizoen in Venray te vieren.
De aftrap voor het nieuwe
carnavalsseizoen werd volgens
de vastelaovesvereniging en
horecaondernemers met name door
de jongere generatie steeds vaker
gevierd in Maastricht of Keulen.
De Artiest, Proeflokaal Goesting
en Café Hulsman hebben daarom
samen een alternatief bedacht
onder de noemer ‘Enkeltje Venray’.
Op zondag 11 november wordt het

verlengde podium van de grote zaal
in Schouwburg Venray gebruikt voor
hun eigen carnavalsspektakel.
Op het programma staan
artiesten als FEZZ, Bjorn en Mieke,
Hoondervel en dj Lex Uiting.
Tijdens dit evenement treedt vorst
Rob af en presenteert De Piëlhaas
haar nieuwe vorst.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Meld nu aan
voor de gratis
haal- en
brengservice
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
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WASMACHINE / WAWH2673

999,-

Tummers

* Na €50,- cashback via Bosch

6

• A+++-30% • 9 KG • 1600 t/pm • Home Connect
• i-DOS: doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel

T/PM

1600

KG

9

GRATIS BEZORGD!
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ULTRA HD TV / KD55XF8599

1299,-

* Na €100,- cashback via Sony

,-

*

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

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

Neem deel aan een GRATIS VIP-Demonstratie! Schrĳf u gratis in via: www.eptummers.nl/OLED

Korting op álle OLED-TV’s

ER IS AL EEN OLED
TV VANAF €1499!

9 - 10 - 11 nov

EVENT

€2 ,-

OLED

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

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Motionﬂow XR 1000 Hz
• Triluminos-display • 4K X-Reality PRO

4K

ULTRA HD

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

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

AL 95 JAAR DE BESTE SERVICE!

Tummers

NN
OO EN
K KO
IN RT

EE
RT
!

W

BI

