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Het festival Zomaarpop in Oirlo begon in 1985 als eendaags rockfeest met één podium. Nu is het een tweedaags feest met drie podia. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober
vindt de 32e editie plaats. Het complete festival, van opbouwen tot afbreken, wordt georganiseerd door jongeren uit Oirlo.

Afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers

Arriva wil buurtbussen
in aantal dorpen

In haar nieuwe dienstregeling geeft vervoerder Arriva aan buurtbussen in te willen zetten. Deze bussen
zouden de huidige OV-shuttlediensten in Merselo, Veulen, Geijsteren, Blitterswijck en Heide vervangen.
Voorwaarde is wel dat voldoende vrijwilligers gevonden worden.
In de regio Venray krijgt een
aantal kerkdorpen die nu een ovshuttle-voorziening hebben, een
vaste ov-voorziening op werkdagen. Het gebruik van de ov-shuttle
was zo hoog dat Arriva een vaste
route met kleine busjes overweegt.
“Bij voorkeur zal een uitvoering als
buurtbus worden voorbereid, onder
de randvoorwaarde dat er ook vol-

doende vrijwilligers geworven kunnen
worden”, aldus Arriva. De ov-shuttle
is een kleine bus die mensen van een
dorpskern naar een nabij gelegen halte
of knooppunt brengt om verder te reizen, of andersom. De OV-shuttle biedt
één vertrekmogelijkheid per uur, heeft
één halte per dorp en moet telefonisch
gereserveerd worden. Een buurtbus
is een lijndienst die wordt uitgevoerd

met een kleine bus voor maximaal
acht personen. Buurtbussen worden
gereden door vrijwillige chauffeurs
volgens een vaste dienstregeling en route. De nieuwe buurtbus
798 zou gaan rijden van Merselo
via het ziekenhuis VieCuri, het
Venrayse centrum en het station naar
Blitterswijck.
Lees verder op pagina 07

Festival Zomaarpop wordt al
sinds het begin gehouden in en rond
gemeenschapshuis De Linde in Oirlo.
In de beginjaren duurde het één
dag en traden er vooral rockbandjes
op. “De afgelopen jaren is het wel
meegegaan met de tijd”, aldus Janou
Heetkamp (24), voorzitter van de
pr-commissie van het festival. “Het
publiek verandert immers en de
muzieksmaak ook. Nu is het een mix
van allerlei soorten muziek zoals
hiphop, ska, reggae en elektronisch.
Ook dit jaar treedt een singersongwriter op. Er is dus voor iedereen
wat wils.”

Eerste kennismaking
met een festival
Met haar 24 jaar is Janou één van
de oudere vrijwilligers bij Zomaarpop.
“Het is echt alleen maar jeugd die
helpt het festival te organiseren en
op te bouwen. Het festival leeft echt

in het dorp. Wellicht dat iedereen
daarom zo graag helpt.”

Voor elke taak een
ander mannetje
De twee festivaldagen
trekken steeds een kleine duizend
bezoekers in de leeftijd van 15
tot 25 jaar. “Er komen ook oudere
bezoekers, maar voor de meesten
is het toch de eerste kennismaking
met een festival”, vertelt Niek
Gommans (22), voorzitter van
de communicatiecommissie van
Zomaarpop. “Dit jaar helpen zo’n
honderd jongeren uit het dorp
met het organiseren, opbouwen,
aankleden en afbreken van het
festival. Vrijwel alles wordt door
vrijwilligers gedaan, op de beveiliging
na. We hebben wat dat betreft best
een luxepositie.” Voor elke taak heeft
de organisatie een ander ‘mannetje’.
Lees verder op pagina 20
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Ontmoetingscentrum Veltum

’t Schöpke, wijkcentrum nieuwe stijl
Wijkcentrum ’t Schöpke in de wijk Veltum in Venray is geen conservatief
wijkcentrum, stelt bestuurslid Ger Korenman uit Venray. Hij vertelt over ‘zijn’
wijkontmoetingscentrum. “Na bijna vijf jaar zijn we geworden wat de
bedoeling was.”
’t Schöpke is iets heel aparts,
stelt Korenman. “Het is één van de
eerste buurthuizen in Nederland die er
gekomen zijn om ook activiteiten in het
kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning, red.) te organiseren.” Voordat het nieuwe ’t Schöpke
werd gebouwd, was er al een wijkcentrum met dezelfde naam in de wijk.
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Korenman: “Maar de wijkvereniging en
het bestuur van het centrum werden
een aantal jaar geleden opgeheven,
dus er moest tegelijkertijd met een
nieuw gebouw ook een nieuw bestuur
komen.” Korenman, zelf bewoner van
de wijk Veltum en net gepensioneerd,
had tijd over en was op zoek naar een
manier om zijn tijd nuttig in te vullen.
“Ik wilde niet thuis achter de televisie
blijven zitten, dus ging ik in 2013 bij
het bestuur van het nieuwe wijk
centrum. Toen had ik geen idee wat het
voor centrum was en wat er allemaal
speelde. Al snel kwam ik erachter dat
er nogal wat speelde en dat men bezig
was hier een wijkcentrum nieuwe stijl
te ontwikkelen.”

Ruimte voor
initiatieven
Alle activiteiten van het wijkcentrum gingen op de schop, vertelt
Korenman. “Met pijn en moeite
wist het oude centrum haar hoofd
boven water te houden, maar eigenlijk gebeurde daar helemaal niets.
Die oude formule werkte niet meer.
In de wijk was geen plaats meer voor
een conservatief wijkcentrum”, stelt
het bestuurslid. “Nu doen we het
anders: we proberen de activiteiten
beter af te stemmen op wat de mensen
willen. Zo hebben we nu iedere maand
een muziekmiddag en organiseren we
een kerstdiner, paasontbijt en pinksterbrunch. ’t Schöpke heeft niet alleen
eigen activiteiten, maar verhuurt ook
de zalen in het complex aan andere
clubs of verenigingen. “We hebben
heel veel hier zitten. Een computerclub, fotoclub, bridgeclub, de wijkraad,
het spreekuur van de wijkagent, de
woningbouwvereniging en nog veel
meer.” Daarnaast biedt het wijk-

ontmoetingscentrum ook ruimte voor
initiatieven van wijkbewoners. “Als een
buurt bijvoorbeeld een buurtfeest wil
vieren, dat kan dan in ’t Schöpke.”

Groots uitpakken met
vijfjarig bestaan
Niet alleen het wijkcentrum
maakt gebruik van accommodatie van
’t Schöpke, ook verschillende wmoinstellingen, waaronder Dichterbij, de
Zorggroep, GGZ en een buitenschoolse
opvang hebben er een vaste of
tijdelijke ruimte. “Alle zalen worden
dus door allerlei verschillende groepen

gebruikt. Het grand café delen we. Hier
zien we steeds meer mensen gebruik
van maken, dat is heel mooi.” De
verschillende gebruikers doen steeds
meer samen, merkt Ger. “De mensen
van Dichterbij werken bijvoorbeeld
in de bediening van het grand café.
En de kinderen van de bso kunnen
samen met de ouderen activiteiten
ondernemen. Het wijkcentrum gaat de
middagmaaltijden van de bewoners
van de verzorgingsflat in het gebouw
boven ons verzorgen. Iedereen gaat
steeds meer samenwerken. Uiteindelijk
zijn we toch geworden wat ooit de
bedoeling was. Dat had een paar jaar

geleden niemand gedacht, denk ik.”
Met al die samenwerkingen
heeft het wijkontmoetingscentrum
het grootste gedeelte van haar
doelen behaald, schat Korenman.
“Onze volgende uitdaging is de
uitbreiding van ’t Schöpke. Eigenlijk
komen we nog wat ruimte te kort,
bijvoorbeeld kleine vergaderzaaltjes
of kamers voor flexplekken.” Het plan
voor de uitbreiding hoopt het bestuur
van ’t Schöpke komend jaar af te
hebben. “We kijken zoveel mogelijk
naar de toekomst”, aldus Korenman.
“Volgend jaar met ons vijfjarig bestaan
willen we groots uitpakken.”

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a
5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Met de geboorte van Lot Gerritsen zijn de vier generaties in haar familie compleet. Lot is de dochter van Klaimy Koster uit Oostrum.
Oma is Ria Oomen uit Horst en superoma Anny Oomen uit Kronenberg. Op dezelfde dag dat Lot geboren werd, werd Anny Oomen ook oma
van Joop Oomen, de vierde zoon van Paul en Janneke Oomen.
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Informatiebijeenkomst drukbezocht

ViaVenray: turborotonde in plaats
van viaduct
Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst op maandagavond 9 oktober in het Venrayse gemeentehuis werden inwoners bijgepraat over de
keuzes in het project ViaVenray. Verkeerskundigen van provincie Limburg en gemeente Venray gaven een toelichting op de aanpassingen aan en rondom de
N270 van Wanssum tot en met Leunen.

de af- en opritten van de A73, wordt
de ochtend- en avondspits volgens de
verkeerskundigen beter opgevangen.

Communicatie-inzet
verhogen

Wethouder Jan Loonen lichtte
tijdens de bijeenkomst het doel van het
project ViaVenray toe. De noordwestverbinding in de gemeente Venray is
prima, maar de oostwestverbinding is
ook belangrijk, gaf de wethouder aan.
Doel van de aanpassingen aan de weg
is volgens Loonen om voorbereid te zijn
op de toekomst. “Voor de leefbaarheid
en economische ontwikkeling.”

Beste oplossing voor
alle doelstellingen
De intentie om het viaduct over
de Leunseweg te slopen, leidde bij
veel omwonenden tot opgetrokken

wenkbrauwen. Volgens projectleider
Ron Baars van provincie Limburg heeft
de provincie een hele hoop varianten
bekeken en is dit de beste oplossing
om alle knelpunten aan te pakken.
In de huidige voorkeursvariant maakt
het viaduct over de Leunseweg plaats
voor een ‘turborotonde’. Fietsers
die van Venray naar Leunen gaan of
andersom, gaan in het voorstel door
een fietstunnel. Volgens de verkeerskundigen van de provincie is de turborotonde groot genoeg om de verkeersstroom die nu over het viaduct gaat,
zonder opstoppingen te verwerken.
Bedrijventerrein De Brier krijgt
een ‘halfaansluiting’, een toerit die

vergelijkbaar is met de huidige situatie.
Ook voor het landbouwverkeer wordt
een oplossing geboden: dit gaat parallel rijden aan de N270, zodat tractoren
niet meer zoals nu over krappe binnenwegen hoeven te rijden. De N270
wordt tussen de A73 en de Leunseweg
verbreed, zodat er meer ruimte tussen
de weghelften zit.

Afrit 73 verruimen
Even verderop wordt de weg ook
aangepakt: de afrit van de A73 vanuit
Nijmegen wordt ruimer gemaakt.
De krappe bocht voldoet volgens
provincie Limburg niet meer aan de
huidige normen van Rijkswaterstaat.

De verkeerslichten onder aan de afrit
komen daarmee iets verder richting
Leunen te staan, waardoor tussen de
stoplichten op het viaduct over de A73
meer ‘opstelruimte’ komt. Dit viaduct
hoeft dan niet verbreed te worden.
De rotonde bij bedrijventerrein
De Blakt wordt vervangen door een
kruispunt met stoplichten. Door deze
aan te sluiten op de stoplichten van

Riny van Deursen, omgevingsmanager van het project, gaf tijdens de
avond al aan dat de communicatie nog
verbeterd kan worden. Enkele mensen
waren nog helemaal niet op de hoogte
van de plannen, en dat verbaasde
de omgevingsmanager. De opkomst
op maandagavond stemde Riny van
Deursen echter blij. “Dat aan het begin
van zo’n project zorgen ontstaan, dat
is heel normaal. Het is aan ons om
het uit te leggen en mensen mee te
nemen in het idee. We gaan zorgen
dat we dat beter gaan doen. Ook gaan
we de klankbordgroepen aanspreken.
Zij vertegenwoordigen ook inwoners
en kunnen helpen in de communicatie.” Tijdens de bijeenkomst konden
aanwezigen vragen stellen via briefjes.
De projectgroep belooft deze komende
maand nog te beantwoorden.
De opmerkingen van inwoners
worden door de stuurgroep meegenomen in haar beslissing. Deze besluit
op donderdag 26 oktober over het
plan. Haar besluit wordt de komende
periode uitgewerkt in technische
oplossingen, waarbij onder andere nog
onderzoek gedaan wordt naar geluidsoverlast en fijnstof. Hierna volgt een
bestemmingsplanprocedure. Als alles
volgens de huidige plannen verloopt,
zijn de aanpassingen eind 2020 klaar.
(Foto: gemeente Venray)

Gehele herfstvakantie 14 t/m 22 oktober open

Veulen en Venray

College stelt nieuwe
straatnamen vast
Voor Venray en Veulen heeft het College van B&W van gemeente Venray in totaal drie nieuwe straatnamen
vastgesteld. In Veulen komen de straten Rector Verbugtstraat en Boggerd te liggen en in Venray vindt men
binnenkort het San-Damianopad.
Op de hoek van de Brugpas en
de Veulenseweg in Veulen staat
nieuwbouw gepland. Op deze plek
stond altijd een boomgaard die ook
wel bekend stond als ‘Boggerd’.
De boomgaard moet wijken voor
de nieuwbouw, maar de naam
blijft op deze manier voortbestaan.
Op dezelfde hoek komt ook de Rector
Verbugtstraat te liggen. De straat
is vernoemd naar Rector Verbugt,
die leefde van 1916 tot 1978 en
het rectoraat Veulen heeft gesticht.
De rector zorgde er onder andere
voor dat de kerk in het dorp werd
gebouwd. De dorpsraad van Veulen

heeft beide straatnamen aangedragen
bij de gemeente.

Hotel San-Damiano
In Venray kan met straks lopen
over het San-Damianopad. Deze
weg komt te liggen op de plek waar
vroeger café het Podium stond, op
de hoek van de Paterslaan en de
Kruisstraat. Op deze hoek lag vroeger
het hotelpand San-Damiano. Voorheen
was dit Hotel Gitzels, maar dit werd
in de jaren 50 van de vorige eeuw
verbouwd door de godsdienstige
vereniging Venrayse Derde Orde.
Het gebouw kreeg de naam San-

Damiano. In het gebouw zijn later
ook de bibliotheek gevestigd
geweest en het Turks Pension Turk
Yurdu. De laatste bestemming was
cafetaria Any Time, dat in oktober
2011 bijna helemaal door brand
werd verwoest. “Er is voor deze
straatnaam gekozen, omdat men
de oude dingen niet helemaal in de
vergetelheid wil laten verdwijnen.
Huize San-Damiano was een
kenmerkend gebouw voor Venray
met een sociale functie.”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
(Bron: Historisch Platform Venray,
via RooyNet)

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift
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Verhalen van de straat
1/14

Piet van Elsstraat Wanssum

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en
hun namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen
ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp.
HALLO Venray dook de archieven in en zocht het verhaal achter de Piet van Elsstraat in
Wanssum.

Petrus Jacobus (‘Piet’) van Els werd
in Wanssum geboren op 29 mei 1897 als
zoon van Johannes Henricus van Els en
Antonetta Louiza Gravendijk. Zij hadden
een boerenbedrijf. Piet groeide op in
Wanssum en ging naar de Normaalschool
in Venray. Op 26-jarige leeftijd trouwde hij
met Hanna Rutten. Het stel ging wonen aan
de Meerloseweg, waar de eerste drie van
uiteindelijk tien kinderen werden geboren.
In 1929 werd Piet bedrijfsdirecteur
van Landbouwbelang Wanssum, een
op- en overslagplaats voor kunstmest
en veevoeder. Datzelfde jaar verhuisde
de familie Van Els naar een huis aan de
huidige Venrayseweg. Die heette toen nog
anders: in Wanssum werden pas in 1956
straatnamen ingevoerd. Daarvoor droegen
de huizen een nummer en een letter voor
het dorp. B-55 was het adres van de familie
Van Els.

Indringend
oorlogsdagboek
Piet van Els was maatschappelijk zeer
betrokken: hij was al vrij jong actief als
gemeenteraadslid en werd na de oorlog
wethouder in de gemeente Wanssum.
In 1950 vierde hij zijn zilveren jubileum
bij Landbouwbelang. Naast zijn inzet voor
Wanssum is Piet van Els bekend vanwege
zijn indringende oorlogsdagboek, waarin
hij het laatste oorlogsjaar nauwkeurig
beschreef.
Piet begon zijn dagboek in september
van 1944. Hij schreef tot juni 1945 over hoe
de Duitsers terugtrokken uit Noord-Limburg
en over zijn deportatie naar Duitsland
om tewerkgesteld te worden. Nadat hij
ontsnapt was en thuis kwam, moest de

familie evacueren omdat de frontlinie was
opgetrokken tot Wanssum. De gevechten
tussen de geallieerden en het Duitse leger
bij het ‘bruggenhoofd Wanssum’ waren het
einde van de Slag om Overloon. Tijdens
de nadagen van de Tweede Wereldoorlog
werd Wanssum grotendeels verwoest.
Ook aan de wederopbouw werd aandacht
besteed in het boek. Zijn dagboek werd in
2014 uitgegeven onder de titel ‘Dorp aan
de frontlinie’. Dat werd vooral geprezen
voor de manier waarop Van Els alles
beschrijft: hij geeft een genuanceerd
beeld waarin de Duitsers niet altijd de
bad guys zijn en de geallieerden alléén
maar de ‘goeden’. Hij laat ook zien welke
grote grijze gebieden er in tijd van oorlog
bestonden.

Twee keer een straat
vernoemd
Piet van Els overleed aan een
hartaanval tijdens een brand bij
Landbouwbelang op 13 augustus 1958.
Dat was groot nieuws in het dorp. De
gemeenteraad besloot dan ook in 1971 een
straatnaam om te dopen tot de ‘Piet van
Elsstraat’. Die eer viel hem te beurt
vanwege zijn inzet voor het dorp.
Het was trouwens niet de eerste straatnaam die naar Van Els vernoemd werd: een
tijd daarvoor was de loskade in Wanssum al
naar hem vernoemd. Maar omdat de kade
niet in bezit zou blijven van de gemeente,
maar privébezit zou worden, vond de
gemeenteraad het toch passend om de
nagedachtenis aan Piet van Els met een
nieuwe straat naam in ere te houden.
Bron: familiehistorie en foto met dank aan
www.fasol.nl

Vanaf 10 december

Busvervoer regio Venray
op de schop
Vervoerder Arriva heeft grote veranderingen aangekondigd voor het busvervoer in en om de gemeente Venray.
Vanaf 10 december hoopt zij zo de aansluiting met Venlo en Nijmegen te verbeteren. Een aantal nieuwe buslijnen
vervangt delen van de oude routes.
Arriva geeft aan de nieuwe
dienstregeling te hebben afgestemd
op reacties van reizigers, dorps- en
wijkraden en gemeenten. Ook de
nieuwe dienstregeling van de
NS heeft invloed gehad op het
plan. De vervoerder hoopt met de
aanpassingen het reisgemak te
verbeteren.

Meer overstaptijd
in Well
De nieuwe lijn 81 vervangt de
huidige buslijn 87 die tussen Well en
Venray loopt. De nieuwe lijn gaat op
weekdagen elk half uur rijden tussen
Well en station Venray. Elk uur rijdt
één bus door naar Venray Centrum.
Met de invoer van deze nieuwe lijn
krijgen reizigers meer tijd om in Well
over te stappen op lijn 83 (NijmegenVenlo). Volgens Arriva was dat een
pijnpunt in de huidige dienstregeling

en bleek de huidige aansluiting
‘te kwetsbaar’.
Lijn 82 vervangt een deel van
de huidige lijn 84, die in de nieuwe
plannen maar van Gennep tot
Boxmeer rijdt. Daar kan men lijn 82
pakken richting Venray. Tot nu toe
reed lijn 84 elk uur een keer door naar
Venray, maar dat is volgens Arriva met
de nieuwe busverbinding niet meer
nodig.
Omdat lijn 81 tussen Venray en
Well gaat rijden, vervalt een deel
van de route die tot nu toe door bus
87 werd gereden. Deze bus reed van
Well via Venray naar Horst, maar zal
nu alleen nog maar tussen Horst en
Venray rijden.

Bus azc Blitterswijck
vervalt
Tussen Blitterswijck en station
Venray reed tot nu toe lijn 89.

Deze route werd ingesteld na de
komst van het asielzoekerscentrum
in Blitterswijck. “Vanwege de
voorgenomen sluiting van het azc in
Blitterswijck vervalt de vervoersvraag en
zal deze lijn vervallen per 10 december”,
aldus Arriva. Mocht het azc eerder
sluiten, dan vervalt de lijn ook eerder.

Treinverbinding
blijft ongewijzigd
Bus 81 van Well naar Venray
sluit aan op het treinverkeer.
De dienstregeling van de
treinverbinding Nijmegen-Roermond
wordt niet gewijzigd. Arriva nam vorig
jaar het regionale bus- en treinvervoer
over van vervoerder Veolia.
Zij verzorgt tot 2031 het openbaar
vervoer in Limburg. De aanpassingen
gaan in op 10 december, wanneer ook
de NS haar nieuwe dienstrooster in
laat gaan.
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Nieuw boek: ‘Venray tussen Peel en Maas – De dorpen’

‘Een geschenk aan de gemeenschap’
Twee jaar lang werd er hard gewerkt aan een geschiedenisboek over de alle dorpen van de gemeente Venray. Op vrijdag 27 oktober wordt ‘Venray
tussen Peel en Maas – De dorpen’, vierhonderd pagina’s, zeshonderd illustraties en geschreven door zestien auteurs, gepresenteerd. “Een
geschiedenisboek, zó rijk geïllustreerd als dit kom je niet snel tegen”, aldus redacteuren Jan Strijbos uit Castenray en Koos Swinkels uit Venray.

De Sint-Jozefkapel in Smakt (Foto: Frans Jansen)
“Het is een uniek boek”, vertellen
Strijbos en Swinkels. Beide heren
zijn betrokken bij het project vanuit
Historische Platform Venray. ‘Venray
tussen Peel en Maas – De dorpen’ is
het eerste deel in een tweedelige
serie. “Oorspronkelijk zou het één
boek worden over de geschiedenis
van Venray met actuele foto’s, maar er
was zoveel te vertellen dat het boek
veel te lijvig werd”, legt Jan uit. Zijn
mederedacteur vult aan: “Zelfs nu we
het boek in tweeën hebben gesplitst,
weegt het eerste deel al meer dan
3 kilo.” Aanleiding voor het boek was
de herindeling van gemeente Venray,
in 2010. “Toen kregen we er drie
dorpen bij. We wilden een compleet
beeld geven van de hele gemeente”,
aldus Swinkels.

Leuke vondsten
In dat eerste deel komt de
geschiedenis van de dertien dorpen van
Venray aan bod. Elk kerkdorp kreeg zijn
eigen auteur. Swinkels: “Zo houden we
de lijntjes heel kort. We werken met
plaatselijke schrijvers, zij weten vaak
alle ins en outs van het dorp.” Ieder

hoofdstuk bevat geschiedenis over
het dorp, aangevuld met actualiteiten
en zaken die karakteristiek zijn
voor het dorp. In de zoektocht naar
informatie kwamen allerlei leuke
vondsten bovendrijven, vertellen de
twee. “Zo mocht ik van de koster van
de kerk in Veulen in de kluis kijken”,
vertelt Koos. “Daar vond ik een bruine
kelk, met onderop een raadselachtige
stempel die ik niet kon lezen.
Uiteindelijk kwam ik er met behulp
van één van de arbeidsmigranten
die hier werken achter dat het een
Russische tekst was, die verwees naar
Sint Petersburg. De kelk is blijkbaar
na de Russische Revolutie op de een
of andere manier bij het rectoraat
Veulen terechtgekomen. Dat is best
speciaal en daar kom je dan eigenlijk
per toeval achter.” Strijbos vult aan:
“In alle dorpen kan wat dat betreft nog
ontzettend veel ontdekt worden.”

Venray, verzorgt de vormgeving en
de foto’s en illustraties in het boek.
Swinkels: “Hij maakt het boek uit
liefde voor zijn woonplaats Venray.

Meer dan eens is hij om 04.00 uur
opgestaan om naar Venray te rijden en
foto’s te maken van de zonsopgang.
Als de lucht dan niet precies goed was,

ging hij weer naar huis. Uiteindelijk
heeft dat prachtige beelden
opgeleverd.” Het redactieteam en
Frans Jansen staken heel veel tijd in
het verzamelen van afbeeldingen
en het maken van foto’s, waarbij
ze onder andere geholpen werden
door RooyNet. “Het boek moest niet
alleen goede informatie bevatten,
maar moest er ook echt goed uitzien”,
aldus Swinkels.
Op vrijdag 27 oktober wordt het
boek vanaf 15.30 uur gepresenteerd
in hotel Asteria in Venray. Het eerste
exemplaar is voor burgemeester
Hans Gilissen, die ook het voorwoord
schreef. In 2018 verschijnt het tweede
gedeelte, dat zich meer richt op de
gemeentebrede ontwikkelingen
en zaken zoals de Peel en de
Tweede Wereldoorlog. Ook komt
meer de nadruk te liggen op de kern
Venray. Swinkels: “Samen vormen
de twee boeken een schitterend
overzicht van de hele gemeente.
Op het eerste gedeelte zijn we
heel erg trots. Strijbos vult aan:
“De drukvellen hebben we al mogen
zien en het fantastisch geworden.
We zien het als een geschenk aan de
hele gemeenschap van Venray.”

Kijkboek
“Het is een geschiedenisboek,
maar zeker ook een kijkboek”, aldus
Strijbos. Initiatiefnemer en uitgever
Frans Jansen, oorspronkelijk uit
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Aan het werk in Veulen

bezorgers
gemeente Venray m/v
Garçon is op zoek naar bezorgers voor routes in de
gemeente Venray voor nieuwsblad HALLO Venray.
Een baan met leuke bijverdiensten.
We zijn op zoek naar bezorgers in
Wanssum, Geijsteren, Ysselsteyn, Heide en Venray
die elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om
het nieuwsblad te bezorgen.

Interesse of
informatie
Mail naar Mike
van Kempen en
Hans Minten:
venray@garcon.nl
T 085 071 10 90
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Burgers buitengebied bezorgd over leefmilieu

Visie Veehouderij: een flinke opgave
voor gemeente Venray
De nieuwe visie van gemeente Venray over de veehouderij wordt op donderdag 19 oktober gepresenteerd. Deze visie moet bijdragen aan een goede
balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van woon- en leefklimaat voor de inwoners. Die nieuwe visie is hard nodig,
stelt onder andere buurtschap de Schei in het buitengebied van Leunen.

omwonenden. “We willen een zo breed
mogelijk gedragen oplossing”, aldus
De La Roy. Het is de eerste keer dat een
dergelijke raadswerkgroep is opgericht
om het tot stand komen van een visie
te begeleiden. “We zorgen ervoor dat
iedereen die wil ook mee kan praten”,
aldus Niessen.

Fijnstof en stank

Het College van B&W is op werkbezoek bij buurtschap De Schei
Eén van de plekken waar overlast
ervaren wordt van intensieve veehouderijbedrijven is buurtschap De
Schei in het buitengebied van Leunen.
Onlangs bracht het College van B&W
een werkbezoek aan de bewoners.
Mia Wegh, woordvoerster namens het
buurtschap en mede-initiator van het
werkbezoek stelt dat haar leefomgeving ingrijpend is veranderd. De intensivering van de veehouderij schaadt
zowel hun woongenot, als hun gezond-

heid. De buurt heeft onder andere last
van lawaai, stank en vliegen. De machteloosheid is de afgelopen jaren
toegenomen, stelt Wegh. “We hebben
met verschillende agrariërs gesproken,
maar het heeft tot niets geleid. Ook bij
de gemeente hebben we regelmatig
klachten ingediend, maar ook dat
leidde tot niets. En eerlijk gezegd voelt
het ook niet goed om je buren aan te
geven. Ik hoop dat wij als burgers van
het buitengebied nu eindelijk, gezien,

gehoord en beschermd worden.”
Het buurtschap kon onder andere
tijdens een inloopavond over de
nieuwe visie van de gemeente op
dinsdag 26 september haar zegje
doen. “Voor het opstellen van de visie
is veel samenspraak geweest met
ondernemers en omwonenden”, vertelt
Henk Ullenbroeck van adviesbureau
Pouderoyen Compagnons tijdens de
inloopavond over de Visie Veehouderij.
Het adviesbureau is door de gemeente

ingezet voor het opstellen van de
nieuwe visie. Uit bijeenkomsten met
inwoners van Venray blijkt dat de
belangen van omwonenden van veehouderijen nog onvoldoende aan bod
komen. Ullenbroeck: “De gemeente
moet hier in haar besluitvorming meer
rekening mee houden.”
John Niessen (VVD) en Richard
de La Roy (PP2) van de raadswerkgroep Veehouderij zijn blij dat er veel
dialoog is met zowel ondernemers als

Omwonenden van diverse veehouderijen in de gemeente geven
net als buurtschap De Schei aan last
te hebben van onder andere fijnstofuitstoot en stank. “Er ligt een
flinke opgave op dit punt”, stelt het
adviesbureau. “De normen worden
strenger. Bedrijfsontwikkeling blijft
heel belangrijk, maar de overlast moet
omlaag. Bedrijven die zich niet inzetten
om overlast te beperken, zullen dus
aangepakt moeten worden. Dat sluit
aan bij de visie van provincie Limburg,
het rijk en de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond.” De gemeente wil in
haar visie concrete doelen gaan stellen.
Zo wil zij onder andere vóór 2025 de
geuroverlast van alle bedrijven samen
halveren en in 2035 mogen er nagenoeg geen overschrijdingen van de
opgetelde geurnorm meer voorkomen.
In 2030 wil de gemeente verder dat
bedrijven individueel gezien de geurnorm ook niet meer overschrijden.
De Visie Veehouderij ligt vanaf
donderdag 19 oktober ter inzage.
In januari wordt de visie aan de
gemeenteraad voorgelegd ter
goedkeuring.

Gunstigste geval: h
 alverwege 2019 klaar

Bouw winkelcentrum opnieuw uitgesteld
De bouw van het nieuwe winkelcentrum in de wijk Brukske in Venray, waar onder andere een Jumbo in
gevestigd wordt, loopt opnieuw vertraging op. De nabijgelegen supermarkten zijn in beroep gegaan tegen de
omgevingsvergunning van het winkelcentrum. In het gunstigste geval kan de bouw, die eerder gepland was voor
januari 2017, begin 2018 starten.
In eerste instantie werd verwacht
in januari 2017 te kunnen starten
met de bouw van het winkelcentrum, maar begin dit jaar werden er
door de nabijgelegen supermarkten
Albert Heijn, Jan Linders, Emté en
Plus drie bezwaren ingediend bij
de gemeente tegen de omgevingsvergunning aan eigenaar Jumbo
Vastgoed. Gemeente Venray heeft
de plannen niet aangepast naar

aanleiding van de bezwaren, waarna
de supermarkten in beroep gingen bij
de rechtbank over dit besluit. Deze doet
30 oktober uitspraak over de zaak.
Mochten de supermarkten dan geen
gelijk krijgen, dan zou begin 2018
gestart kunnen worden met de bouw.
De oplevering van het pand zou in
dat geval medio 2019 plaatsvinden.
De bezwaarmakers kunnen echter
ook na ongelijk bij de rechtbank nog

in beroep gaan tegen deze uitspraak
bij de Raad van State, wat de bouw
opnieuw zal vertragen.
De komst van het nieuwe winkelcentrum maakt deel uit van Masterplan
Brukske, dat in 2007 door de gemeenteraad van Venray is vastgesteld.
Met het plan wil de gemeente de
leefbaarheid en het imago van de wijk
verbeteren. Onder andere de herontwikkeling van het centrumgebied met

nieuwbouw van een multifunctioneel
centrum, een nieuw winkelcentrum en
woningen staan in het plan beschreven.
De bouw van MFC Brukske is inmiddels afgerond en de openbare ruimte
daaromheen is ingericht, maar de
komst van het nieuwe winkelcentrum
laat nog steeds op zich wachten. In het
nieuwe winkelcentrum komen naast
de supermarkten van Jumbo en Lidl
ook enkele kleinere winkels en twintig
appartementen.
“Als de bouw start, wordt ook het
leegstaande gedeelte van het oude
winkelcentrum alvast gesloopt”, geeft
een woordvoerster van de gemeente

desgevraagd aan. De sloop van de
rest van het pand start eind 2019.
“Als het pand is gesloopt dan wordt
de vrijgekomen ruimte en de plek
waar nu een tijdelijke parkeerplaats is ingericht met ruimte om te
spelen en zoveel mogelijk groen.”
Met de nieuwe ontsluiting vanuit de
Henri Dunantstraat en de inrichting
van de openbare ruimte rond het
winkelcentrum wordt halverwege
2018 gestart, mits de rechtszaak
gunstig uitpakt voor de bouw van het
winkelcentrum. Hiervan verwacht de
gemeente dat dit in de tweede helft
van 2019 gereed zal zijn.

Oostrum start app-groepen buurtpreventie
Uit de enquête die de dorpsraad Oostrum onlangs hield in het kader van het dorpsontwikkelingsplan, bleek
dat 96 procent van de inwoners van het dorp zich veilig voelde. “Dat willen we zo houden”, vertelt dorpsraadvoorzitter Bas Künen. “Daarom hebben we sinds eind vorige week buurtpreventie appgroepen.”
In de enquête werd volgens
Künen aangegeven dat er behoefte
was aan WhatsApp-buurtpreventie
groepen. “Er waren in een paar
straten al kleine appgroepen,
maar niet specifiek voor dit doel.
De dorpsraad heeft gekeken

hoe dit breder te trekken.” In een
buurtpreventie-WhatsApp-groep
houden burgers toezicht in de eigen
woonomgeving.
De dorpsraad heeft in overleg
met de wijkagent bestaande
protocollen voor een WhatsApp-

buurtpreventiegroep overgenomen.
Dorpsraadslid Jeroen Arts pakte de
opzet van de groepen op. “Oostrum is
verdeeld in vier gedeeltes”, vertelt
voorzitter Bas Künen. “Elke groep
heeft een beheerder. Die staat weer
in contact met de politie.” Eind vorige

week ging de eerste groep live
en werden de eerste deelnemers
toegevoegd. Via oproepjes en flyers
hoopt de dorpsraad dat meer mensen
zich aansluiten bij de groepen.
“We maken nu een start en zien dan
wel of het zo werkt. Er kunnen 250
mensen in een groep. Dus als er heel
veel aanmeldingen zijn, moeten we
groepen misschien gaan splitsen.”
De dorpsraad hoopt met de

app-groepen het veiligheidsgevoel,
de saamhorigheid en de sociale
betrokkenheid te vergroten.
Met bordjes in het dorp wil Oostrum
ook voor de buitenwereld duidelijk
maken dat haar inwoners aangesloten
zijn bij de preventie-groepen en zo
criminaliteit en overlast ontmoedigen.
Neem voor meer
informatie contact op via
buurtpreventieoostrum@gmail.com
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Uitspraak militaire kamer Arnhem

Militair krijgt zes maanden
voor misbruik Vredepeel
De militaire kamer in Arnhem heeft een 30-jarige militair op maandag 9 oktober veroordeeld tot zes maanden
cel voor het tegen haar wil plegen van seksuele handelingen bij een vrouwelijke collega. Na een feestje op de
Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel randde hij zijn collega aan terwijl zij sliep.
De militair werd ervan beschuldigd
dat hij op vrijdag 7 oktober 2016 na
een feest in de kazerne misbruik heeft
gemaakt van een vrouwelijke collega.
De rechtbank achtte bewezen dat hij
seksuele handelingen heeft verricht.
De vrouw stelde dat ze sliep en zich
daarom niet kon verweren. De advocaat van de man droeg aan dat niet
bewezen kon worden dat de vrouw
ook echt sliep. De rechtbank ging hier
maandag 9 oktober echter niet in mee.
De vrouwelijke militair kon op de
bewuste avond niet op haar eigen
kamer slapen, omdat haar kamergenote de deur op slot had gedaan.
Zij vroeg de nu veroordeelde militair
daarom of ze op zijn kamer mocht

blijven slapen. Toen zij in slaap was
gevallen, verrichte de militair seksuele
handelingen terwijl twee anderen dit
filmden.

Schadelijk voor
aanzien krijgsmacht
De militaire kamer neemt het
de man zeer kwalijk dat hij ernstig
misbruik heeft gemaakt van een
slapende vrouwelijke collega die zich
niet heeft kunnen verzetten tegen
de handelingen. “De verdachte heeft
daarnaast misbruik gemaakt van het
bij het slachtoffer gewekte vertrouwen
dat de door hem aangeboden slaapplek
veilig was.” De rechter vindt dit en

het maken van opnames, waar de
verdachte volgens de rechter van op de
hoogte was, “een militair onwaardig
en zeer vernederend voor het
slachtoffer.” Ook vindt zij het schadelijk
voor het aanzien van de krijgsmacht.
Ze vindt daarom dat enkel een lange,
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
passend is.
De officier van justitie eiste anderhalf jaar gevangenisstraf. De rechter
vindt zes maanden echter meer passend. Volgens de militaire kamer was
er geen sprake van verkrachting met
het gebruik van geweld. Ook nam zij
in haar besluit mee dat de verdachte
door het incident zijn werk bij defensie
dreigt te verliezen.

10.000 euro tegen
hondenpoep
Gemeente Venray trekt 10.000 euro uit om de overlast van hondenpoep te verminderen. Het geld steekt ze in een promotiecampagne.
Hiermee hoopt ze hondenbezitters bewuster te maken van de overlast
die het achterlaten van hondenpoep veroorzaakt.
In de Venrayse wijk Landweert zet
de werkgroep Hondenpoepoverlast
Landweert zich in tegen overlast
van hondenpoep. Eerder deed ze
onder andere al een vlaggetjesactie en plaatste zij afvalbakken. De
werkgroep vroeg de gemeente om
ondersteuning in hun strijd tegen
hondenpoep. Met de campagne
springt gemeente Venray in op de
vraag van de werkgroep. Door het
inzetten van advertenties, posters en
ludieke acties hoopt gemeente Venray
de overlast in Landweert en de rest
van de gemeente terug te dringen.
Zij zet in op bewustwording en eigen
verantwoordelijkheid van de Venrayse
hondenbezitters. Door “op hoge
Vervolg voorpagina

Stichting Loobeek

Derde prijs voor Volmolen
Merselo
Stichting Loobeek uit Merselo is vrijdag 6 oktober op de derde plek geëindigd bij de Molenprijs 2017.
De stichting, die bezig is het met bouwen van een volmolen in Merselo, ging niet met de hoofdprijs van 50.000 euro
naar huis, maar ontving wel 5.472 euro; 1 euro voor iedere stem op het project.

Arriva wil buurtbussen in aantal dorpen
Op het traject Veulen-Heide-Venray
centrum-station-Geijsteren komt
buurtbus 799. De dorpen krijgen zo elk
uur een directe en vaste verbinding
met het station en het centrum.
’s Avonds en in het weekend rijdt een
ov-lijntaxi. Deze rijdt ook een vaste
route op vaste tijden, maar alleen als
de rit van tevoren is gereserveerd.
Voor de ov-shuttlevoorziening in
Oirlo heeft Arriva voorlopig nog geen
plannen.
De haltes voor de nieuwe
buurtbussen moeten nog bepaald
worden, geeft Arriva aan. Dat doet zij
in overleg met gemeente Venray. Een
woordvoerder van de gemeente geeft
aan dat een overleg over de afstemming van de haltes voor de buurtbussen inderdaad op de planning staat.
Als het aan de gemeente ligt, worden
waar mogelijk oude haltes, die voor
december 2016 bestonden, weer
gebruikt.

Alles hangt af van
vrijwilligers
Arriva hoopt de buurtbussen van
de grond te krijgen, maar dat hangt
af van vrijwilligers, stelt het vervoersbedrijf. Een woordvoerster van Arriva

Het project rondom de volmolen
(een molen die gebruikt wordt om
vilt te produceren) in de Loobeek
in Merselo was één van de vier
genomineerden van de Molenprijs
2017. De molen op Texel won de
eerste prijs, gevolgd door die in
Hellendoorn. De molen in Arnhem
werd vierde. Hoewel de stichting
natuurlijk stiekem had gehoopt op de
eerste plek en het grote geldbedrag,
is zij toch heel blij met de derde prijs,
vertelt Theo Zegers. “Omdat onze
molen nog niet helemaal gerealiseerd
is, wisten we van tevoren al dat het
moeilijk zou worden om de andere
genomineerden te overtreffen.

Maar met het gewonnen bedrag
komen we weer een paar stappen
verder in de bouw van de molen.”

Landelijke waardering
Met de 5.472 stemmers is de
stichting heel tevreden. “Onder deze
stemmers gaan we ook nog tien
wandeltochten met de schaapskudde
verloten.” Daarnaast geeft Zegers
aan dat het door het meedoen aan
de Molenprijs waarschijnlijk ook
gemakkelijker wordt om op andere
manieren fondsen te werven voor de
financiering van de rest van de bouw.
“We kunnen nu laten zien dat het
project ook landelijk veel waardering

frequentie inwoners op de problematiek te wijzen” hoopt het college haar
doel te bereiken. “Het 100 procent
voorkomen van hondenpoep in de
openbare ruimte is uitgesloten”, aldus
de gemeente. Zij hoopt dat mensen
elkaar wel gaan aanspreken op ongewenst gedrag en dat hondenbezitters
hun verantwoording gaan nemen.
Door aan het begin van 2018
en het jaar daarna een enquête te
houden, wil de gemeente het effect
van de maatregel meten. De 10.000
euro heeft het College van B&W in de
begroting van 2018 meegenomen.
Zij informeert de gemeenteraad hierover tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 7 november.

heeft gekregen.” De stichting is
ondanks het niet winnen van de
hoofdprijs vol vertrouwen dat de bouw
van de volmolen komend jaar kan
gaan beginnen. Behalve de volmolen
wordt er in het Loobeekdal in Merselo
ook een boerenschans en een
schaapskooi gerealiseerd, die allen
ingezet worden om belangstellenden
meer te leren over hoe het leven in
Venray er vroeger uitzag. De projecten
worden gesteund door verschillende
instanties en organisaties, waaronder
gemeente Venray, Staatsbosbeheer,
Waterschap Limburg en de Koninklijke
Nederlandsche Heide Maatschappij.
(Foto: Wim Giebels)

geeft aan dat het bedrijf een samenwerking aangaat met de gemeente
en als eerste een informatiebijeenkomst organiseert. “Daar lichten we
toe wat er nodig is om een buurtbus
te laten rijden, zoals de omvang van
de vereniging, aantal chauffeurs,
welke andere rollen belangrijk zijn,
enzovoorts. Zo krijgen mensen ook
een eerste idee of het bijdragen als
vrijwilliger iets voor hen is. Daarna
kunnen mensen zich aanmelden.
De mensen die zich als chauffeur
aanmelden, krijgen ook een medische
keuring”, aldus de woordvoerster.
De gemeentewoordvoerder geeft
aan dat het aan Arriva is om vrijwilligers te werven. “Wij ondersteunen
hen waar wij dat kunnen. Onder meer
door contacten te leggen en vergaderruimte beschikbaar te stellen. Ook
dit is binnenkort punt van overleg.” Of
dit allemaal lukt voor 10 december,
de dag waarop de nieuwe dienstregeling in zou gaan, is niet duidelijk.
“Indien het niet lukt om voldoende
vrijwilligers te vinden om een
dienstregeling van de buurtbus goed
te rijden, dan zullen we de huidige
faciliteiten blijven bieden totdat de
vereniging er wel klaar voor is”, aldus
de woordvoerster.

Hier kunt u terecht voor het volledig regelen
en verzorgen van een uitvaart.
Samen, vanaf het eerste moment.
Van opbaring, tot en met de uitvaart.

Mocht u een vrijblijvend kennismakingsof voorgesprek willen, bel mij dan gerust.
Dag en nacht bereikbaar
onder nummer: 06-40202403

Wezelstraat 7
5854 JA Nieuw-Bergen
mail@lizetuitvaartverzorging.nl
www.lizetuitvaartverzorging.nl
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Regenboogvlag gehesen

Je mag in Venray zijn wie je bent
Ter ere van de nationale Coming out day op woensdag 11 oktober werd bij het gemeentehuis in Venray de regenboogvlag gehesen door wethouder Martijn van der Putten en de Venrayse regenboogambassadeur Robert Westheim.
De gemeente wil hiermee een statement maken: je mag zijn we je bent en je mag houden van wie je wilt.

Gemeente Venray en COC Limburg
wilden dit jaar extra aandacht schenken
aan de Coming out day. Er was een
speciaal programma opgesteld met
onder meer een expositie over
transdiversiteit op het Schouwburgplein
en ook de fontein op het plein werd
uitgelicht in regenboogkleuren. Coming
out day wordt sinds 2009 gevierd in
Nederland, en vorig jaar hees Venray
voor het eerst de regenboogvlag.
Tijdens deze nationale dag wordt
iedereen die nog ‘in de kast zit’
aangemoedigd om zich niet langer
schuil te houden. De COC komt op voor
de belangen van lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuele
mensen, transgender personen en
intersekse personen (lhbti-personen).

Thema’s COC
bespreekbaar maken
In 2014 tekende gemeente
Venray op verzoek van COC Limburg
het diversiteitsconvenant. Robert
Westheim is namens het COC Limburg
regenboogambassadeur in Venray.
“Ik probeer de thema’s van het COC

Kunstgrasveld
nog niet van tafel
Of voetbalvereniging SV Venray een kunstgrasveld krijgt, is nog niet
uitgesloten. Dat zegt een woordvoerder van gemeente Venray. De gemeente
gaat in 2018 het accommodatiebeleid tegen het licht houden. De aanvraag
van SV Venray van afgelopen voorjaar wordt dan, net als alle andere
aanvragen van beheerders en gebruikers, meegenomen.
Volgens een gemeentewoord
voerder was het verzoek voor een
kunstgrasveld van Stichting Beheer
Sportpark op 11 mei gericht op een
snelle aanleg. De stichting wilde het
grasveld voor het nieuwe sportseizoen gereed hebben. Als eigenaar
van sportpark De Wetteling moet
gemeente Venray toestemming geven
voor de aanleg, ook als de stichting
of SV Venray het veld zelf zou betalen. Zij kon dit volgens een gemeentewoordvoerder echter niet op die
termijn beslissen. De gemeente heeft
daarom geen toestemming verleend.
“Maar we hebben niet ‘nooit’
gezegd”, aldus de woordvoerder.
“De korte termijn die de stichting
wilde, haalden we niet.” De gemeente

is op zoek naar een
•
•
•
•

wil eerst onderzoeken of een kunstgrasveld de beste keuze is. In 2018
gaat de gemeente het accommodatiebeleid herzien. “Het verzoek van
de stichting is geparkeerd tot dan”,
aldus de woordvoerder. Het verzoek
wordt dan in een breder perspectief
bekeken, in samenhang met vragen en
behoeften van andere gebruikers en
beheerders.

Politieke vragen
In de commissievergadering van
donderdag 12 oktober stelt D66 ook
vragen over het kunstgrasveld van de
Venrayse voetbalclub. De politieke partij
wil meer inzicht in het beleid rondom
het (zelf) aanschaffen van kunstgrasvelden door verenigingen.

C2C
chauffeur

bespreekbaar te maken in de Venrayse
politiek”, legt hij uit. “Wij willen dat
iedereen geaccepteerd wordt zoals
hij of zij is, mensen moeten hand in
hand kunnen lopen met wie ze willen.
Je moet in Venray kunnen zijn wie je
bent. En dat is heel breed. We komen
niet alleen op voor de belangen van
bijvoorbeeld homo’s, maar denk
ook aan ouderen of gehandicapten.
Diversiteit is heel belangrijk.”

Terughoudendheid
Die aandacht voor diversiteit
is altijd nodig. Ook in Venray, stelt
Westheim. “Ik woon samen met een
man en mijn partner en ik merken
eigenlijk in Venray weinig negativiteit,
maar ik hoor wel van anderen uit
deze gemeente dat er ook hier
argwaan en terughoudendheid heerst
rondom bijvoorbeeld het thema
homoseksualiteit. Mensen zijn soms
bang niet geaccepteerd te worden.”
Dat de gemeente stilstaat bij Coming
out day vindt Westheim dan ook heel
positief. “Het is belangrijk dat we hier
wereldwijd bij stilstaan en dat mensen
zien dat Venray er is voor iedereen.”

Commissie Wonen

Basisschooldirecteur pleit voor
omarming arbeidsmigranten
Dionne Donlou, directeur van basisscholen De Lier in Merselo en St. Oda in Ysselsteyn vroeg tijdens de
commissievergadering van gemeente Venray op dinsdag 10 oktober aandacht voor arbeidsmigrantengezinnen.
Volgens haar kunnen zowel de arbeidsmigranten als de inwoners van de dorpen profiteren van uiteindelijke huisvesting in de dorpen zelf.
Basisschooldirecteur Dionne
Donlou vroeg aandacht voor arbeidsmigranten die al jaren in dorpen
als Merselo en Ysselsteyn wonen.
Volgens haar zijn deze vaak gehuisvest op campings in stacaravans en
andere tijdelijke woonplekken.
“De scholen stoppen veel energie
in de leerlingen. De ouders willen ook
graag integreren. Ze nemen deel aan
het verenigingsleven”, vertelt Donlou,
die aangaf namens alle Poolse en
Hongaarse leerlingen en hun ouders
aandacht te vragen voor de situatie.
“Na een aantal jaar krijgen ze een
huurwoning, maar dat is vaak in het
Brukske in Venray. Meestal levert dit

schrijnende situaties op.” De directeur
beschrijft hoe gezinnen na een hereniging en wenperiode in hun tijdelijke
dorpen dan wéér moeten verhuizen en
weer moeten wennen. “We moeten
ze juist omarmen. Niet alleen tijdens
schooluren, maar ook daarbuiten een
plek bieden waar ze zich goed voelen.”

Tegen vergrijzing
en voor diversiteit
Met de vergrijzing in de dorpen en
de diversiteit die arbeidsmigrantenleerlingen bijdragen aan de ‘witte
scholen’ in de dorpen, ziet Donlou een
win-winsituatie als de leerlingen in de

dorpen kunnen blijven. “Er wordt nu
onvoldoende nagedacht hoe we ze
kunnen binden aan de kerkdorpen”,
vindt de directrice.
Volgens haar zijn het afgelopen
jaar tussen de tien en vijftien
leerlingen vertrokken naar Venray.
Op dit moment zitten op basisschool
St. Oda vijftien kinderen van
arbeidsmigranten. Op basisschool
De Lier in Merselo gaat het nu om vier
leerlingen. Donlou riep de commissie
Wonen van de gemeente Venray op
na te denken over mogelijkheden
om arbeidsmigranten op een
menswaardige manier te huisvesten
in de kerkdorpen.

EEN voordelig dagje
UIT!
voor
m/v

Het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
De werktijden zijn in dagdienst.
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
Fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

• 2x entree kind
0
• 2x kinderpannenkoek 25,0
• 2x pannenkoek groot naar keuze
voorwaarden: actie is geldig van oktober 2017 t/m maart 2018.
Alleen geldig met een reservering en vermelding van de actie.
Niet geldig in combinatie met andere acties en arrangementen.

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
06 - 29 50 19 29

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

en zo 09
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GEPLUKT Herman Zegers

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Hij is geboren en getogen in Merselo en woont tegenover de lokale voetbalvereniging, SV Merselo. Hij was
elf jaar op rij vorst van vastelaovesvereniging De Zagewetters en kreeg een Koninklijke onderscheiding vanwege
al het werk dat hij als vrijwilliger bij verenigingen heeft verricht. Deze week wordt Herman Zegers (66)
uit Merselo geplukt.
Herman was altijd al een verenigingsman. Hij komt uit een gezin
van twaalf kinderen uit Merselo.
“Ik ben geboren in het pand waar nu
de fietsenmaker zit. We waren een
ontzettend hecht gezin en erg begaan
met de gemeenschap. Mijn liefde
voor het verenigingsleven heb ik van
mijn vader afgekeken. Hij was ook
echt een verenigingsman”, vertelt hij.
Zijn vader richtte met een paar andere
mannen uit het dorp de voetbalclub
op. “Voetballen doe ik dan ook al van

kleins af aan. Tot mijn dertigste ben
ik keeper geweest. Helaas moest ik
door een blessure aan mijn knieën de
keuze maken tussen stoppen of onder
het mes. Ik stopte, maar voetbal heeft
mijn leven nooit verlaten. Zo ben ik
grensrechter geworden, schreef ik de
wedstrijdverslagen en heb ik twintig
jaar bij omroep Venray live verslag
gedaan van wedstrijden.”
Niet alleen bij de voetbalvereniging
is Herman zo actief geweest, ook bij de
carnavalsvereniging was hij een vaak

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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geziene verschijning. “Ik was secretaris
van het bestuur van alle carnavalsverenigingen van de gemeente Venray,
De Vorstenraod. Bij De Zagewetters
ben ik lange tijd vorst geweest, en in
2008 prins. Ook heb ik 38 jaar lang met
twee vrienden opgetreden tijdens de
carnavalszitting. Maakten we grappen
over alle dorpsroddels die we in dat
jaar hadden verzameld. In het begin
noemden we geen namen, maar ik ben
zo’n flapuit dat het al vrij snel duidelijk
was over wie iets ging.”

‘Minder praatjes
dringend gewenst’
Een flapuit, dat is Herman al van
kleins af aan. “Op de eerste schooldag
van de basisschool zat ik door een
grote mond al de hele ochtend op
mijn knieën in de hoek van juffrouw
Pauwke’s klas. Maar dat was niet helemaal mijn schuld. De grote jongens van
de school hadden me verteld dat als
de juffrouw eraan kwam, ik haar moest
begroeten met ‘Goedemorgen juffrouw
Pauwhaan’. Ik had toen nog niet in de
gaten dat dat als een grap bedoeld
was, dus zo gezegd zo gedaan. Ik werd
meteen aan mijn oren de school in
getrokken”, vertelt Herman lachend.
Herman ging na de basisschool
naar de lts waar hij de opleiding voor
timmerman volgde. “Op de lts kreeg
ik les van meester Schaeffers die
mij Zeegneus noemde omdat ik de
gewoonte had er iets uit te flappen
voordat ik mijn hand op had gestoken.
Toen heb ik hem een keer speknek
genoemd. Ik kwam daarna met een
prima rapport thuis, maar waar wel de
opmerking op stond: ‘minder praatjes
dringend gewenst’.”
Herman heeft, ondanks zijn angst
voor de lintzaag, zijn diploma als tim-

merman gehaald maar wist niet of hij
ook echt aan de slag wilde in dat vak.
Een opmerking van zijn moeder zorgde
ervoor dat hij in de stoffeerderswereld
terechtkwam. “Mijn moeder maakte
terloops de opmerking dat ze vloerbedekking leggen een leuk vak voor
me vond. Dat was inderdaad meer
iets voor mij. Met hulp van directeur
Oomens ging ik aan de slag op de
opleiding woning- en meubel stofferen
in Venlo.”

Uitspraak van vader
als leidraad

uit. Die jongen komt hier om zijn vak
te leren.’ Zo ben ik daar begonnen voor
40 gulden per week. Deze uitspraak
van mijn vader vormt een leidraad in
mijn leven. Je hoeft niet alles voor heel
veel geld te doen, als je maar gelukkig
bent.”
Tegenwoordig werkt Herman, na
49 dienstjaren, nog twee dagen in
de week bij Eigen Haard. De andere
dagen brengt hij het liefst door met
zijn familie. Hij woont samen met zijn
vrouw Tiny, die hij 48 jaar geleden
op de Oostrumse kermis ontmoette.
Samen hebben ze twee kinderen:
zoon Frank van 37 en dochter Esther
van 39. “En met hun partners Christel
en Robert zorgen ze voor drie
kleinkinderen, Wout, Nora en Floor.
Ik vind het heerlijk om gewoon van de
aanwezigheid van onze kleinkinderen
te mogen genieten. Als ze me zien,
vliegen ze me om de hals. Dat is het
mooiste dat er is.”

In 1968 reed hij daarom met zijn
ouders naar Eigen Haard in Sevenum
om te solliciteren. “Ik werd meteen
aangenomen, maar mijn toenmalige
baas wist niet goed hoeveel hij zo’n
jonge knaap moest betalen. Ik weet
nog goed dat mijn vader toen zei:
‘Hoeveel je hem betaalt, maakt niets

elen

dellen en artik

prijsde showmo

or reeds afge
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Evenementenhal

Vakbeurs
beautybranches

12
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Vier fairtrade handjes
uitgedeeld
Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray heeft woensdag 4 oktober aan vier ondernemers het Fairtrade
Handje uitgereikt. Het handje is een keurmerk van het Fairtrade Platform Venray.

De Evenementenhal in Venray staat van zaterdag 14 tot en met
maandag 16 oktober in het teken van uiterlijke verzorging en schoonheid. Voor professionals uit alle beautybranches wordt een programma
georganiseerd.
Voor visagisten zijn er demo’s en
op zondag wedstrijden in thema’s
als bruid, steam punk en barok style.
Nagelstylisten kunnen workshops
volgen en op zondag meedoen aan
nagelwedstrijden. Het programma
voor pedicures bestaat uit een training en lezingen over uiteenlopende

onderwerpen als cryotherapie en
wellness voetverzorging. Speciaal
voor kappers zijn er op zondag en
maandag demonstraties.
Vakbeurs Uiterlijke Verzorging
is op zaterdag 14, zondag 15 en
maandag 16 oktober te bezoeken van
10.00 tot 17.00 uur.

Informatie
bijeenkomst
GlasWeb in Smakt
GlaswebVenray organiseert op maandag 16 oktober een informatieaanmeldbijeenkomst in het Pelgrimshuis in Smakt. De bijeenkomst
begint om 20.00 uur.
Deze avond ontvangt iedereen
informatie over de mogelijkheden
van GlaswebVenray om klant en lid
te worden. Ook geeft GlaswebVenray
een presentatie over de obligaties
die zij aanbiedt. Nadat de garantstelling door het gemeentebestuur is
verleend voor de realisering van het
glasvezelnetwerk in Venray, zijn de
voorbereidingen voor de aanleg nu
in gang gezet. Er mag pas begonnen worden met de aanleg van het
netwerk in een dorp, als in dat dorp
ook het benodigde aantal inschrijvin-

gen is behaald. In het buitengebied
moet in ieder geval 50 procent van de
huishoudens zich aanmelden, voor de
bebouwde kom is dat 30 procent.
Ysselsteyn is het eerste dorp dat
een glasvezelaansluiting krijgt, daar
gaat in december de schop al in de
grond. Als Smakt genoeg aanmeldingen binnenkrijgt voor de aanleg op
het glasvezelnetwerk, dan wordt de
aanleg daar naar verwachting gestart
in het laatste kwartaal van 2018.
Begin 2019 zou het eerste huishouden dan aangesloten kunnen worden.

Wethouder Thielen mocht het
keurmerk uitreiken aan kippenboerderij Kipster in Oirlo, kinderdagverblijf
De Speelhoeve in Ysselsteyn, welzijnsorganisatie Synthese en speciaalbierwinkel
Mr. Hop in Venray.
Deze organisaties hebben volgens
het Fairtrade Platform Venray laten zien
actief deel te nemen aan de Fairtrade
gemeenteactie. Fairtrade Platform Venray
deelt de handjes tweemaal per jaar uit

aan ondernemers die fairtrade actief
doorvoeren in hun bedrijf, door gebruik
of verkoop van fairtrade producten.
Kipster is volgens de organisatie niet
alleen duurzaam in de productie van
eieren maar gebruikt voor medewerkers
en bezoek ook fairtrade-koffie en -thee.
Kinderdagverblijf De Speelhoeve en
Synthese bieden medewerkers en bezoek
waar mogelijk ook fairtrade-producten.
Mr. Hop verkoopt fairtrade-bier en een

aantal biologische bieren. Met de vier
handjes komt het totaal van Venrayse
ondernemingen en organisaties dat
de fairtrade-gedachte ondersteunt op
77. Deze bedrijven hebben allen het
Venrayse fairtrade handje op de voordeur.
“Een respectabel aantal dat meewerkt
aan eerlijke handel maar gezien het
totale aantal Venrayse ondernemingen
slechts een beperkt percentage”, aldus
het platform.

Route in Castenray en Oirlo

OOC-bedrijven in het licht
Ondernemersvereniging Oirlo-Castenray organiseert ‘Bedrijven in het licht’. Van vrijdag 13 tot en met zondag
15 oktober staan bedrijven die lid zijn van de ondernemersvereniging in de spotlight.

bij n
pij

Week van de acupunctuur
In balans met Chinese geneeskunde

Thema ‘Energie in Beweging’ 9 t/m 14 oktober
Dit jaar vindt voor de derde keer de Week van de Acupunctuur
– In balans met Chinese Geneeskunde plaats. Van 9 t/m 14
oktober kunnen mensen in heel Nederland kennismaken met
de verschillende behandelingen uit de Traditionele Chinese
Geneeskunde (TCM) en m.n. Acupunctuur. Het thema ‘Energie in
beweging’ vertelt over de mogelijkheden en de manier waarop
TCM een positieve bijdrage kan leveren aan het zelfherstellende
vermogen van ons lichaam, waarbij een grote verscheidenheid aan
klachten verminderd en aandoeningen behandeld kunnen worden.

HORST

Op www.weekvandeacupunctuur.nl is meer informatie te vinden
hierover of kijk op de websites van de 3 deelnemende praktijken in
Horst, waar u in deze actieweek vrijblijvend terecht kunt voor alle
informatie omtrent Acupunctuur en TCM en zich laten voorlichten
of acupunctuur iets voor uw klachten zou kunnen betekenen:

Praktijk Hegger:

WvA_Flyer_A5_2016_4.indd 1

Deken Creemersstraat 57a, Facebook: Hegger Acupunctuur12-08-16

Praktijk Acu-Balance:

Schoolstraat 59, www.acu-balance.nl

Praktijk Li & Ren:

Doolgaardstraat 42 (1e verdieping), www.li-ren.nl

De werkgroep Bedrijven in het licht
heeft alle deelnemende ondernemers
in kaart gebracht en in een route
verbonden. Enkele ondernemers stellen
hun bedrijf op vrijdag 13, zaterdag 14
en zondag 15 oktober tussen 18.00 en
12:58
21.00 uur open voor bezoekers.
Basisschool Eigenwijs uit Oirlo
neemt ook deel aan het evenement:
de ondernemersvereniging heeft
in samenwerking met Basisschool
Eigenwijs een projectweek opgezet

rondom het thema ‘beroepen’.
Kinderen bezoeken bedrijven en
ondernemers verzorgen gastlessen op
school.
Op donderdag 12 oktober
verkennen de kinderen de route
door beide dorpen alvast door
middel van een beroepenspeurtocht.
Vrijdagmorgen 13 oktober verzorgen
alle groepen op school een presentatie,
in aanwezigheid van burgemeester
Hans Gilissen. De burgemeester opent

het evenement dan ook officieel,
samen met Electro Gommans.
De route kan via een brochure
gevolgd worden. In deze brochure is
ook extra informatie over de bedrijven
opgenomen. Ook verenigingen en
andere informatie over Oirlo en
Castenray staan op de kaart. Theehuis
Komkommerin in Castenray is startpunt
van de route.
Kijk voor meer informatie op
www.ondernemersverenigingooc.nl
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Venray Bloeit Paviljoen

Venrayse ondernemers op de Hiltho
Venrayse ondernemers presenteerden zich van vrijdag 6 tot woensdag 11 oktober op het speciale Venray Bloeit Paviljoen op de Hiltho-beurs in Horst.
In het paviljoen waren bedrijven met diensten en producten, van schoonheidsspecialiste tot siertegels, vertegenwoordigd.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Voor René Kuenen uit Oostrum
is het de eerste keer dat hij met
zijn bedrijf in audio-apparatuur
In2Sound op de Hiltho staat.
“Normaal gesproken kom ik altijd
bij de mensen thuis. De beurs bevalt
me heel goed, ik heb de hele dag
door genoeg aanspraak.” De Hiltho
is volgens Kuenen geen beurs voor
directe verkoop van producten. “Maar
het levert wel hele leuke gesprekken
op en oprechte interesse in artikelen.
Ik sta hier voornamelijk voor mijn
naamsbekendheid. En de Hiltho is
groot en lokaal, dus dat is daar heel
geschikt voor.”

Venray-promotie

In 2014, tijdens de vorige editie van
de Hiltho, had Venray Bloeit voor het
eerst een eigen paviljoen. De ondernemers hebben het dit jaar erg naar
hun zin. Karin van Rooij van Mijn
Sfeerwinkel.nl uit Venray staat dan ook
graag op de Hiltho. “Het is hier leuk.

Dat komt onder andere doordat er veel
verschillende mensen komen. Jonge
meiden, gezinnen, maar ook oudere
mensen. We hebben veel aanspraak
hier op de beurs. Dat is altijd leuk.” De
belangrijkste reden voor Van Rooij om
op een beurs te staan is het krijgen van

naamsbekendheid. “En we verkopen
natuurlijk ook artikelen.”
Saskia en André van iWorks Repair
uit Venray hebben met hun onderneming in smartponereparaties nog
niet zo vaak op een beurs gestaan.
“De Hiltho is heel vrijblijvend”, zegt

André. “Dat is heel goed. Mensen
komen op een laagdrempelige manier
kijken bij bedrijven uit hun eigen regio.
We hebben veel bezoekers uit Venray
gezien, maar ook van ver daarbuiten.
Fijn, zo kunnen we onze klantenkring
uitbreiden.”

Zelf staat Venray Bloeit samen
met het VVV ook met een stand op
de beurs. De belangstelling voor het
VVV valt niet tegen, vindt één van de
vrijwilligers. “We staan hier om Venray
te promoten”, legt ze uit. “We willen
laten zien wat Venray allemaal te
bieden heeft. Denk maar eens aan
onze stadswandelingen, die willen
we graag onder de aandacht brengen.
En we zijn hier natuurlijk ook om
vragen te beantwoorden en mensen
te helpen. Net vroeg iemand me nog
wat een leuke camping was hier in de
buurt. Daar kunnen wij natuurlijk altijd
over adviseren.”

Zumba Fitness workshop

Dancy organiseert masterclass St. Maarten
Toen Clancy Barraez en haar familie hoorden hoe orkaan Irma had huisgehouden op Caribisch eiland SintMaarten, wisten ze dat ze de slachtoffers wilden helpen. In iets meer dan een maand zetten ze een Zumba Fitness
Masterclass op om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.
Jongerencentrum The B in Venray
is zondag 15 oktober de plek van
handeling. Tussen 11.00 en 13.00 uur
organiseren Clancy, haar moeder Nancy
en haar zus Nathaly namens dansstudio
Dancy de masterclass.
“Toen wij van kennissen van ons op
Sint-Maarten hoorden van de schade
die orkaan Irma had aangebracht,
beseften we hoe dichtbij het kan
komen. Sint-Maarten is zo verwoest,
dat is verschrikkelijk om te zien”,

vertelt Clancy over de aanleiding voor
de masterclass. “Die mensen daar hebben helemaal niks meer over. Wij wilden iets doen, de mensen helpen.
Het eiland heeft onze hulp hard nodig.”
Hoewel de dansstudio eerder acties
voor goede doelen organiseerden, was
het dit keer hard werken. “We hebben
in een maand tijd alles georganiseerd”,
zegt Clancy. “We wilden iets sportiefs
combineren met het goede doel,
dus kwamen we bij een masterclass.

De opbrengst gaat volledig naar het
goede doel.” Clancy en haar familie
namen contact op met het Rode Kruis
Venray, die ook aanwezig zijn tijdens
de masterclass. Het Rode Kruis zorgt op
Sint-Maarten voor eerste levensbehoeften als voedsel, water, medicijnen en
kleding.

Heel Venray in actie
“We willen heel graag dat niet
alleen wij als dansstudio maar heel

Leegstand
in Venray
In het artikel ‘Leegstand winkelpanden op 13 procent’ uit HALLO
Venray van donderdag 5 oktober
wordt Manus Poels, voorzitter van
Venray Centraal, geciteerd. In het
artikel vertelt hij dat de helft van de
leegstand in het centrum gevormd
wordt door de leegstaande panden
van de voormalige Albert Heijn,
Action en BCC. Het laatstgenoemde
bedrijf heeft echter geen leegstaand
pand. Poels geeft ter verduidelijking
aan: “Het gaat niet om het pand
van BCC, maar het Van Schaijk-pand.
BCC is in een gedeelte van dit pand
gevestigd en een ander gedeelte
van het pand, van meer dan
700 vierkante meter, staat nu leeg.”

Venray in actie komt”, geeft Clancy aan.
En hoewel meer hulp natuurlijk altijd
welkom is, geeft Clancy aan, heeft
een aantal mensen zich al belangeloos
bij hun initiatief aangesloten. Zumbainstructeurs Lucas Rafla en Denice
Olthoff nemen samen met ‘zumbajammer’ Jeffrey Franssen een deel van
het programma voor hun rekening.
Een aantal bedrijven deed een donatie.
Tenslotte bracht vrijwilliger Jeremy
Klaassen hen in contact met jongerencentrum The B, zodat de masterclass nu
daar plaats kan vinden.
Wie mee wil dansen, betaalt
10 euro. Dat geld gaat direct naar het

goede doel. Aanmelden kan via mail
naar dancydansstudio@hotmail.com
Wie niet mee wil of kan dansen en toch
wat bij wil dragen, kan ook doneren
of cadeautjes van sponsoren kopen
tijdens de masterclass. Of via Dancy
op een andere manier doneren, geeft
Clancy aan. Twee van haar leerlingen
uit Reuver bijvoorbeeld, konden
15 oktober niet komen maar wilden
wel iets doneren. “Zij hebben hun
spaargeld aan de actie geschonken.
Ze wilden toch een bijdrage vanuit
hun zelf doen. Hoe geweldig is dat?”
Kijk voor meer informatie op
www.facebook.com/Dancy Dansstudio

Leibomen
st

€ 49,95

am 200 cm rek 15
totale hoogte 35 0x150 cm
0 cm

Mooie grote hei
Vele kleuren v
iooltjes
9 cm pot
Cash-and-carry
voor consument
en bedrijf

potchrysanten

vele soorten en kleuren

agbeuk
Beukenhaag of ha
verkrijgbaar
60-80 cm grotere maten ook

€ 0,39

zie voor nog meer lage prijzen:

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Geef ook uw mening

Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het
belangrijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en
te delen.
Op onze Facebook-pagina staat elke week een poll klaar met
aanvullende informatie. Hier kunnen inwoners aangeven of ze het eens of
oneens zijn met de stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk.

Deze poll gaat over actuele onderwerpen die spelen in de
gemeente. Denk hierbij aan milieuzaken, politiek of discussies over het
uitgaansbeleid. Maar ook zaken die te maken hebben met wonen, leven
en werken in de gemeente kunnen aan bod komen.
Elke week komt in de HALLO het resultaat van de stemming van twee
weken geleden te staan. Hierin worden ook de reacties verwerkt. Geef ook
jouw mening op www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Bied arbeidsmigranten een woning
in hun ‘eigen’ dorp
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Dionne Donlou, directeur van basisscholen De Lier in Merselo en St. Oda
in Ysselsteyn vroeg onlangs aandacht voor arbeidsmigrantengezinnen. Zij stelt
dat veel families een uiteindelijke huurwoning krijgen buiten het dorp waar ze
in eerste instantie inburgeren. Dit leidt volgens haar tot onnodige schrijnende
situaties.”Zij stelt voor de gezinnen niet huurwoningen in Venray toe te wijzen,
maar te zoeken naar woonplekken in de dorpen. Met de vergrijzing in de dorpen
en de diversiteit die arbeidsmigranten-leerlingen bijdragen aan de ‘witte scholen’
in de dorpen, ziet Donlou een win-winsituatie.
Waarom ook niet? Als de kinderen vriendjes hebben gemaakt in een dorp,

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

de ouders in het verenigingsleven deelnemen en het gezin gewend is aan het
kerkdorp waar ze wonen, is ontwrichting door verhuizing naar Venray een grote
last. Met creatieve woningoplossingen kun je ze een mooie plek bieden in een
dorp dat hen al kent.
Daarentegen zijn de huurwoningen vaak beschikbaar in Venray. Het is onzin
om ergens anders op een nieuwe manier flexibele woningen aan te bieden,
terwijl hier woningen leeg komen te staan. Vergrijzing tegengaan doe je met de
komst van arbeidsmigranten op gemeenteniveau ook.
Bied arbeidsmigranten een woning in hun ‘eigen’ dorp. Wat vindt u?

Geert
Geert van
van Gassel
Gassel
TIMMERBEDRIJF
TIMMERBEDRIJF

Machinaal
Machinaal Houtbewerker
Houtbewerker
Wij
Wij zijn
zijn op
op zoek
zoek naar
naar een
een jong
jong gedreven
gedreven timmerman
timmerman
die
nauwkeurig
en
zelfstandig
die nauwkeurig en zelfstandig ramen,
ramen, deuren
deuren en
en
diversen
diversen timmerwerkzaamheden
timmerwerkzaamheden kan
kan maken
maken bij
bij ons
ons
in
in de
de werkplaats
werkplaats te
te Sevenum.
Sevenum.
Neem
Neem contact
contact op
op met
met Geert
Geert van
van Gassel
Gassel
06
54311438
06 54311438

donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober

comfort
verwendagen

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

GRATIS GRATIS GRATIS
voet- en
schoenadvies

een paar sockwell
compressie of
diabetisch sokken
twv 27.95*

* bij aankoop van een van de hiernaast
genoemde merken comfortschoenen.

koffie met echte
limburgse vlaai

Yellow
Christ
Tijdens mijn, met enige
regelmaat terugkerende,
rondje Sint Anna, zag ik met
plaatsvervangende schaamte
dat het Christusbeeld, bij de
ingang van paviljoen St.
Eugene, een nieuw kleurtje
had gekregen, graffiti-geel.
Mijn eerste gedachte was
‘Welk een onverlaat doet nu
zoiets, wat een waardeloze
actie!’ Toen het geheel echter na
een paar minuten bij me was
ingedaald, dacht ik bij mezelf:
‘Wat zal hij, die deze make-over
heeft ondergaan, er van denken?
Zal hij rancuneus of kwaad zijn,
zal Hij de verantwoordelijke een
gepaste straf toewensen, zoals ik
deze in gedachten had?’
Nee, ik denk eerder dat hij
verdrietig, maar vooral vergevend is, en diegene eerder een
aai over zijn of haar bol wil
geven in plaats van een schop
onder de kont. Liefde is sterker
dan een spuitbus gele verf en
het hecht doorgaans ook veel
beter.
Mijn verzoek aan deze
anonieme ‘kunstenaar’, kom
eens een kopje koffie of thee bij
me drinken in het Leescafé, of
laat een briefje met je nummer
achter, dan kunnen we het er
samen eens over hebben.
Misschien ligt er zelfs nog wel
een goed (hobby)boek op je te
wachten. Want één ding is zeker,
en al vereist het binnen de
lijntjes inkleuren nog wat
aandacht, creatief ben je wel!
Hoop je te zien! Iedereen een
kleurrijk weekend (figuurlijk
dan) toegewenst.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Venray (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Mantelzorg is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
De huidige coalitie van CDA, Samenwerking Venray en D66 is aan haar
nadagen begonnen. De begroting voor 2018 is de gemeenteraad
aangebodenter behandeling in november. De coalitie laat een begroting
na waarin aanknopingspunten zitten voor een nieuwe vierjarige raadsperiode vanaf de gemeenteraadsverkiezingen komend jaar op 21 maart.
VENRAY Lokaal vindt dat sommige punten noodzakelijk tegen het politieke
licht gehouden moeten worden.
Wat dat betreft heeft het huidige college zich op onderdelen te
weinig aangetrokken van politieke
beschouwingen op de Voorjaarsnota
en de geluiden van de man op de

straat. Wij hebben de hoop gevestigd op de nieuwe coalitie na de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Inderdaad, u leest het goed, een
nieuwe coalitie en een vernieuwde

gemeenteraad. Het sterke lokale politieke geluid dat in onze gemeenteraad
heeft geklonken, via PP2 en inVENtief,
krijgt in 2018 een ‘boost’ in de vorm
van de nieuwe lokale partij VENRAY
Lokaal. Venray is toe aan verandering
en vernieuwing. Daar zullen wij voor
gaan zorgen. VENRAY Lokaal maakt zich
onder andere sterk voor een goede
waardering van mantelzorg. Sinds
‘Den Haag’ de mantelzorgondersteuning en waardering bij de gemeente
heeft neergelegd, krijgt de mantelzor-

ger in Venray te weinig waardering.
Mantelzorg is vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Men kiest er niet voor,
maar doet het gewoon. Wij spreken
periodiek met mantelzorgers en horen
hoe zwaar mantelzorg kan zijn. In de
toekomst zal de mantelzorg steeds
toenemen en daarom maken wij ons
sterk voor passende ondersteuning en
waardering. VENRAY Lokaal koestert de
mantelzorger.
Tino Zandbergen (inVENtief) en
Carla Brugman (PP2), VENRAY Lokaal

Vrijwilligerswerk: het cement van de samenleving
Wij vragen je mee te denken over dit thema, ten behoeve van het
CDA-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
CDA Venray gelooft dat de
samenleving en niet de overheid
centraal moet staan. Dit vraagt van
de gemeente Venray een actieve
houding om de samenleving krachtig
en vitaal te maken. De gemeente is
allereerst een ondersteuner van de
eigen initiatieven en voorkeuren van
mensen. Venray heeft een betrok-

ken samenleving; dit is te zien aan de
vele vrijwilligersorganisaties die CDA
Venray een zeer warm hart toedraagt.
De gemeentelijke overheid moet
daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn
en ruimte bieden aan de verenigingsinitiatieven.
De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en

Genieten...

waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn. Wij willen voorkomen
dat de gemeente participatie alleen
als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt
aan inwoners.
Vrijwilligers, mensen die zich met
hart en ziel inzetten voor een ander,
vormen een onmisbare schakel in de
binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. De gemeente
kan veel doen om vrijwilligerswerk
makkelijker en leuker te maken.

Dit doet zij nu al door onder meer het
gratis verstrekken van Verklaringen
Omtrent Gedrag en de collectieve
vrijwilligersverzekering. Ook faciliteert
zij de maatschappelijke stage op het
Raayland College.
CDA Venray wil verder de slagkracht
van verenigingen en organisaties
vergroten door minder onnodige en
beperkende regels. Wel wordt van
gemeente Venray verwacht dat zij
een vrijwilligersorganisatie helpt

als deze een vraag of een verzoek
heeft. Niet het afvinken van een
vergunning, maar vraaggestuurd
samen naar de beste oplossing
zoeken, is onze oproep.
Wat vind jij van dit standpunt?
Laat je mening horen en denk zo mee
over het verkiezingsprogramma van
het CDA in Venray. Reageren kan via
mail, Facebook en Twitter.
Bram Jeurissen, Voorzitter
verkiezingsprogramma CDA Venray

COUNTRY & CHRISTMAS FAIR
Bij aankomst in Haarzuilens beginnen we deze dagtocht met een heerlijke koffietafel. Daarna heeft u tot
20.00 uur de tijd om te genieten op de Country & Christmas Fair. Vanaf het moment dat u onder de poort
doorloopt wordt u ondergedompeld door het fijne, warme gevoel van de mooiste tijd van het jaar: Kerst!
Als het koude winterzonnetje achter de horizon is verdwenen, lichten de honderdduizenden kerstlichtjes
prachtig op. Ook worden de vuurkorven ontstoken en draait de spetterende licht- en watershow op volle toeren!
Incl.: koffietafel en entree Fair
Data: 22 en 25 november

NIEUW!

€ 51,-

KERSTWINKELDAGTOCHTEN

Kerstwinkeldagtochten naar België en Duitsland!

Diverse data in november
vanaf
en december

€ 22,50

WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

NIEUW!

€ 69,-

Data: 14 dec., 23 jan.

KREADOE

Datum: 16 december

WEST SIDE STORY
World Forum Theater Den Haag
Incl. 4-gangendiner, 1e rangs entreekaart

€ 26,-

€ 39,-

MARGRIET WINTER FAIR
Data: 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 november

€ 36,-

HOLIDAY ON ICE
“ATLANTIS”
vanaf

Datum: 26 december

Datum: 26 december

Data: 21, 25 nov.,
7, 15, 20 dec.

Data: 28 jan.,
25 maart, 27 mei

€ 75,- € 17,50

NIEUW!

€ 79,-

2e KERSTDAGTOCHT
MUSEUM DANSANT
Datum: 26 december

€ 135,-

KERSTWINKELEN
CENTRO OBERHAUSEN

€ 79,-

KERSTSHOPPEN PARIJS
Data: 18 november,
9 december

€ 75,-

€ 39,-

€ 79,-

DISNEY’S THE LION KING

€ 60,-

Datum: 26 dec. 2e kerstdag

2e KERSTDAGTOCHT
EIFEL

2e KERSTDAGTOCHT
MILLINGEN

Data: 1, 2, 3, 4 nov.

Data: 30 november
en 3 december

DICKENS FESTIJN
DEVENTER

€ 140,-

KERSTSHOPPEN LONDEN
Data: 25 november,
16 december

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 75,-

€ 60,-
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Verplaatst naar het dorpsplein

Nieuwe opzet Sint Maarten in Oostrum
De Sint Maarten-viering in Oostrum op vrijdagavond 10 november vindt dit jaar in een gewijzigde opzet plaats.
De avond wordt dit jaar georganiseerd door een nieuw Sint Maarten-comité, in plaats van door de ouderraad van
basisschool De Meulebeek.
Voorheen was de viering van
Sint Maarten altijd een ouderraadactiviteit, vertelt dorpsraadsvoorzitter
Bas Künen. “Van de school kreeg de
ouderraad geen financiering meer,
waardoor de activiteit niet meer
georganiseerd kon worden door
deze raad.” De basisschool wil het
evenement niet meer ondersteunen,
omdat het volgens hen een dorpsacti-

viteit is en geen schoolactiviteit. Künen:
“Om de viering in stand te kunnen
houden, moest er een zelfstandig
comité komen.” De financiering van
de viering werd voorheen volledig
betaald door de ouderbijdragen van de
oudervereniging.
Omdat de school het evenement
niet meer organiseert, heeft een aantal
ouders de handen ineen geslagen om

de viering zelf vorm te gaan geven.
“De viering wordt ook altijd breder
gedragen dan alleen de basisschooljeugd”, stellen zij. “Ook jongere en
oudere kinderen nemen jaarlijks deel
aan de viering met hun ouders, opa’s
of oma’s.” Het evenement wordt dit
jaar dus niet meer op het schoolplein
gehouden, maar is verplaatst naar
het dorpsplein in Oostrum. Zo wil het

comité de viering loskoppelen van de
school en een echte dorpsactiviteit
creëren.

Bijdrage uit
leefbaarheidsfonds
Het comité krijgt van de dorpsraad
een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.
Zo wordt zij even geholpen om een
verdienmodel op te zetten, waardoor
zij uiteindelijk zelf kan rondkomen.
“We hebben geen enkel budget”, stellen
de initiatiefnemers. “We willen de ver-

zorging van drank en wafels in eigen
beheer doen. Voor de versnaperingen
voor de kinderen willen we geen vergoeding vragen. Door voor koffie wel
een klein bedrag te vragen, hopen we
een financiële buffer op te bouwen.”
De viering begint om 18.20 uur
op het dorpsplein, waar om 18.30 uur
de lampionnentocht met voorop
Sint Maarten op het houten paard
start. Het verhaal van Sint Maarten
wordt verteld en er wordt muziek
gemaakt door onder andere een
blokfluitgroep.

IVN Geijsteren-Venray

Leren landschap
fotograferen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 21 oktober een workshop landschapsfotografie. Deze workshop
wordt gegeven door landschapsfotograaf Paul van Hoof.

Onderzoeker René Janssen

Lezing over
vleermuizen

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 16 oktober een lezing
over vleermuizen. De lezing start om 20.00 uur in zaal De Kemphaan in
Venray en wordt verzorgd door zelfstandig vleermuisonderzoeker René
Janssen.
Vleermuiskenner René Janssen
vertelt tijdens de IVN-lezing over het
leven van verschillende vleermuissoorten. Als eerste wordt een inleiding
gegeven over vleermuizen in Nederland.
De bijzondere Bechsteins vleermuis krijgt
hierbij de meeste aandacht. René neemt
zijn toehoorders mee in het leven van
de Bechsteins vleermuis, haar sociale
gedrag en voorkomen. Vanaf 2009 vindt
er aan beide zijdes van de grens onder-

zoek plaats naar deze zeldzame soort
en de uitkomsten van dit onderzoek
worden belicht.Na de pauze volgt een
lezing over vleermuizen in boomgaarden. Hierbij vertelt Janssen ook kort over
vleermuizen en stallen. Hij gaat daarbij
ook in op het gebruik van pesticiden en
het effect daarop op vleermuizen.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn-geijsteren-venray.nl
(Foto: René Janssen)

Natuurfotograaf Paul van Hoof
neemt de deelnemers aan de IVNworkshop mee in de wereld van de
landschapsfotografie. Hij geeft hen tips
en trucs om betere landschapsfoto’s
te maken. Zo laat hij bijvoorbeeld zien
hoe men met eenvoudige middelen of
juist extra hulpmiddelen tot een mooi
resultaat komt.

Tijdens de workshop gaan deelnemers zelf aan de slag om foto’s te
maken. Aan het eind van de workshop
zijn ze in staat betere landschapsfoto’s
te maken. Aan bod komen onder
meer zaken als compositie, licht en
belichting, het gebruik van verschillende brandpuntsafstanden en filters.
De deelnemers moeten hun eigen

HAN-MARK
ARENDSE

www.ikzoektuingrind.nl

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

camera meenemen, en als ze hebben
statieven, lenzen en andere accessoires.
De workshop start om 09.30 uur
bij de parkeerplaats van de voormalige voetbalvelden van Geijsteren.
Aanmelden kan tot 18 oktober via
info@ivn-geysteren-venray.nl
Kijk voor meer informatie op
www.ivn-geysteren-venray.nl

Ve n r ay

Ve n l o

S e v e nu m

tel. (077) 320 97 00
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Dementheek-café in Venrayse bieb
Mensen met vragen over dementie kunnen vanaf maandag 16 oktober terecht bij het dementheek-café in de
bibliotheek van Venray. Vorig jaar opende de bieb al een ‘dementheek’, nu organiseert ze ook een maandelijks
spreekuur.

Elke derde maandag van de maand
zitten Joke Halmans en Maria aan den
Boom klaar om mensen die te maken
krijgen met dementie, te helpen met
hun vragen. Halmans en Aan den Boom
zijn kartrekkers van Alzheimer Café
Venray en beantwoorden twee uur lang
vragen van bezoekers.

Eerste Hulp bij
Dementie

Vestigingshoofd Elly Jacobs met Joke Halmans en Maria aan den Boom in de dementheek

Voetbalvereniging Blitterswijck

Kleedlokalen BVV’27 half
november klaar
De kleedlokalen van voetbalvereniging BVV’27 uit Blitterswijck worden momenteel gerenoveerd.
Maandag 9 oktober deden vrijwilligers voorwerk voor de stukadoor. De vereniging hoopt de kleedlokalen half
november te kunnen heropenen.

BiblioNu opende vorig jaar haar
dementheek met boeken over vroeger,
over geheugenproblemen, over de zorg
voor mensen met dementie. Ook staan
er spellen, films, een Eerste Hulp bij
Dementie-koffer en herinneringskoffers met herkenbare spullen, waarmee
familie en mantelzorgers gemakkelijker
in gesprek kunnen gaan met mensen
met dementie. Toch bleek er behoefte
aan meer informatie van dementiedeskundigen. Elly Jacobs, vestigingshoofd BiblioNu Venray: “We hebben
via de organisatie Venray Dementie
Vriendelijk veel contact met het
Alzheimer Café Venray. Zo kwamen we
op het idee voor een soort spreekuur.”

sportpark De Meulebèèk in Wanssum
geopend is, wordt de subsidie voor
’t Hoogveld afgebouwd. Maar omdat
asielzoekers van het Blitterswijckse azc
het sportveld ook gebruikten, gaf de
gemeente toch een bijdrage.
“Leden zijn dadelijk blij dat het
weer enigszins aan de verwachtingen
voldoet”, geeft Wolters aan.
De club kreeg een bijdrage van de
gemeente, maar bijvoorbeeld ook
van Rabobank Horst-Venray, het
dorpsontwikkelingsfonds Blitterswijck
en de Club van 50 van BVV’27. Ook
deden vrijwilligers een deel van
het werk zelf. “Onze vrijwilligers

hebben geholpen met de sloop, maar
bijvoorbeeld ook het instrijken van de
muren”, geeft Wolters aan. “Vooral de
accommodatiecommissie is heel druk
met het project.”
Tijdens de start van de sloop had
men een vriendschappelijke wedstrijd
met inwoners van het AZC gepland,
maar die ging niet door vanwege
gebrek aan begeleiding. Nu het AZC
op 1 november stopt, is niet duidelijk
of de wedstrijd alsnog doorgaat.
“We vieren de opening van de
kleedlokalen in ieder geval met een
avond voor de vrijwilligers”, geeft de
voorzitter aan.

De bibliotheek als
plek voor ontmoeting
Het dementheek-café past volgens
het vestigingshoofd perfect in het
beleid van de bibliotheek: “We verstrekken met de dementheek en het
café informatie, dus dat sluit al aan.
Maar de bibliotheek is ook steeds meer
actief in het sociaal domein. Het doelgroepenbeleid krijgt steeds meer vorm.
En de bibliotheek is ook een plek voor
ontmoeting.”
Het dementheek-café is elke derde
maandag van de maand tussen 14.00
en 16.00 uur vrij te bezoeken. Kijk voor
meer informatie op www.biblionu.nl

Jaargetijdenwandeling

Herfstwandeling
in het Loobeekdal
IVN Geijsteren-Venray organiseert in het jonge natuurgebied Loobeek
in Merselo een wandeling in het kader van de vierseizoenenwandelingen.
Deze herfstwandeling vindt plaats op zondaq 15 oktober om 09.30 uur bij
de picknickplaats en het informatiebord over de Loobeek.
Tijdens diverse wandelingen
bekijken deelnemers de natuur in
het Loodalgebied in alle vier de
jaargetijden. Mensen die aan alle
wandelingen deelnemen, beleven
het gebied telkens anders en zien
de natuur in de loop van het jaar
veranderen. De herfst heeft zijn
intrede gedaan dus is het tijd voor
de laatste seizoenswandeling
van 2017 in het Loobeekdal bij
Weversloo. “De natuur trakteert ons
op nog een laatste kleurenexplosie

De leidingen zijn gelegd, de
werkvloer is gestort. Komende week
gaat de stukadoor aan de slag en
over twee weken volgt de tegelzetter.
BVV ’27-voorzitter Maurice Wolters
geeft aan dat de voetbalclub verwacht
dat de verbouwing half november
klaar is. “We lopen slechts minimaal
achter op schema, het gaat de goede
kant op”, stelt hij.
De vereniging ontving eerder dit
jaar 15.000 euro van de gemeente.
Deze eenmalige bijdrage was bedoeld
om de verouderde kleedlokalen op
sportpark ’t Hoogveld in Blitterswijck
op te knappen. Sinds het nieuwe

Of het storm gaat lopen, is lastig
te zeggen, geeft Jacobs aan. “We zien
dat de boeken veel geleend worden,
er komen wel mensen met vragen.
We beginnen met een keer per maand
twee uurtjes. Dat bleek op andere plekken ook een goede frequentie”, vertelt
Jacobs. “Met koffie en thee hopen we
er een gemoedelijke plek van te maken
waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen met hun vragen.”

alvorens ze haar jaarcyclus afsluit.
Bladeren van bomen kleuren geel,
bruin en rood. Grassen voegen daar
nog hun sierlijke vormen aan toe
en er staan paddenstoelen in alle
denkbare en ondenkbare kleuren
en vormen. De wespenspin laat
zijn mooie geelzwarte kleur zien en
ook zal zijn cocon al te vinden zijn”,
zegt IVN Geijsteren-Venray hierover.
Deelname aan de wandeling is
gratis. Stevige schoeisel wordt
aangeraden.

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren
0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl
vink-ongediertepreventie.nl

WEREN EN BESTRIJDEN
VAN ONGEDIERTE
Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters
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Eerste 0-4 verlies ActiveRooy-dames
Door: Famke Janssen, volleybalvereniging ActiveRooy
De dames van het eerste team van ActiveRooy uit Venray speelden zaterdag 7 oktober tegen Volley Tilburg D2.
In de eerste set waren de dames van ActiveRooy nog aan het dromen. Ze zaten niet goed in het spelletje en de
Tilburgse dames maakten hier goed gebruik van.
De een na de andere bal werd
goed in geslagen en ActiveRooy kreeg
de pass niet onder controle. De set
werd dan ook verloren met een stand

van 12-25. Hier waren het publiek en
de Venrayse dames natuurlijk niet
van gediend. De thuisploeg herpakte
zich en bood tegenstand aan de

dames uit Tilburg. Met goed spel van
Loes Vervoort werden de ballen hard
ingeslagen. De stand ging gelijk op.
Helaas wist Tilburg toch de overhand

te nemen en de juiste hoeken op te
zoeken. ActiveRooy verloor met een
stand van 19-25. Ook in de derde set
begon Tilburg meteen met een sterk
spel. Door persoonlijke fouten gaven
de dames van ActiveRooy veel punten
weg. Ondanks de sterke aanval van
Maud van de Ven wist ActiveRooy niet

genoeg punten te halen. Het werd
15-25. ActiveRooy liet de moed in de
schoenen zakken en kreeg het spel
niet meer onder controle. Ze gaven ook
deze set af, met een stand van 16-25.
Na dit verlies gaan de dames van
ActiveRooy weer alles op alles zetten
om de volgende wedstrijd te knallen.

Het derde kwart begon niet goed
aan de kant van Jumpers. Wel drie
driepunters en een fast break-score
van Vervoort aan de kant van Lieshout
zorgde dat ze een 11-2 run kregen,
waardoor ze uitlopen tot een score van
44-28. Aan de kant van Jumpers kwamen de scores voornamelijk van Peter
Hoeijmakers, maar toch wist Lieshout
de verdediging van Jumpers te verslaan
en vielen er telkens ombeurten scores,
waarbij Jumpers toch stiekem wel weer

inliep op Lieshout. Aan het eind van
kwart 3 was het 60-39. In het vierde
kwart veranderde dit niet veel, want
het bleef een inhaalrace. De mannen van Jumpers wisten er niet meer
bovenop te komen, want de scores aan
beide kanten waren in het vierde kwart
ongeveer gelijk. Een laatste moment
in de wedstrijd, met nog 12 seconden
op de klok miste Peter Hoeijmakers zijn
dunk die hij eigenlijk toch wel had willen maken. Eindstand 74-61.

Eerste nederlaag Jumpers
Door: basketbalvereniging Jumpers ‘76
Voor het eerste herenteam van Jumpers ’76 uit Venray stond zaterdag 7 oktober de uitwedstrijd tegen BC
Lieshout op het programma. De mannen van Jumpers misten Wouter Oosterbeek, Thomas Hermsen en Bart van Dijk.
Een half uur later dan gepland startte de wedstrijd.
BC Lieshout begon sterker aan de
wedstrijd en na 4 minuten stond de
thuisploeg al met 13-4 voor. Na een
paar minuten spelen nam Lieshout een
time-out en na deze time-out werd het
spelletje even anders. Veel fast breakscores door Lieshout en een matige

verdediging van Jumpers resulteerden
in een inhaalrace voor de rest van de
game voor de mannen van Jumpers.
De stand na de run van Lieshout was
22-8. In het tweede kwart kwam
Jumpers al een beetje beter terug door
een aantal scores van Dirk Laurensse

en Mirko Antheunisse, waardoor het al
snel 22-15 werd. Met aan het einde van
het tweede kwart een aantal scores
van Dols aan de kant van Lieshout
en nog een aantal scores van Dirk
Laurensse en Peter Hoeijmakers kwam
de ruststand op 35-26 uit.

Venrayse mannen ontvlammen en grijpen winst
Door: Sam Faessen, volleybalvereniging ActiveRooy
De heren van het eerste team van ActiveRooy uit Venray speelden op zaterdag 7 oktober tegen de tot dan toe
ongeslagen heren van VCE/PSV uit Eindhoven. Zij wisten de eerste twee competitiewedstrijden in eigen huis te
winnen met een klinkende 4-0.
VCE/PSV HS1 is dit seizoen
gestart met kampioensambities en
wordt getraind door Jeroen van Vugt.
De heren uit Rooy moeten het dit
seizoen stellen zonder trainer en
coach en bekijken van wedstrijd tot
wedstrijd wat er te halen valt.
Nadat de eerste set verloren werd
met 25-16, leek er bar weinig te

halen. Roel van Hooft sprak het team
toe: “We moeten gewoon accepteren dat zij drie klassen beter zijn en
we mogen blij zijn als we er een
setje uit slepen.” Gezien de eerste
set een waardige conclusie, maar er
bleek een kentering ophanden. Rik
Wienen kreeg in de tweede set een
gele kaart, gevolgd door een rode.

Die rode kaart bleek de ontsteking
van een groots paasvuur in de
hoofden van de heren uit Rooy. Nek
aan nek kwam het tot een zinderend
slotspektakel in de tweede set die
werd gewonnen met 29-27.
Dat je een wedstrijd niet alleen
maar wint met fysiek goed spel,
maar dat er ook mentale weerbaar-

heid nodig is om een wedstrijd te
domineren, bleek in de derde set.
Fluitend walste ActiveRooy over de
Eindhovenaren heen. Alles klopte aan
Rooyse zijde. Dat resulteerde in een
klinkende setwinst, 25-6.
De Eindhovenaren herpakten
zich in de vierde set, dus er moest
een tandje bijgeschakeld worden.
Er werd wederom kranig gevochten.
Leon Langehuizen vond zijn wedstrijdritme. Lang ging het gelijk op,
maar op het eind van de set wisten
de heren van Rooy een gat te slaan.

Bij 24-21 sloeg Leon Langehuizen de
bal met overtuiging tegen een blokkerende hand. De bal veranderde van
richting en belandde buiten de lijnen.
Deze duidelijke touché werd niet
opgemerkt door de scheidsrechters
en het leek erop dat er te vroeg was
gejuicht. Echter kwam de scheidsrechter terug op zijn eerder genomen
beslissing en gaf het punt alsnog
aan de Venrayse heren. Zo werd de
set toch gewonnen met 25-21 en
daarmee versloeg ActiveRooy de
Eindhovenaren met 3-1.

Oostrum verliest van provocerend Venlo
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Na twee overwinningen in even zoveel wedstrijden kwam zondag 8 oktober het hoog aangeslagen Kwiek
Venlo op bezoek bij het eerste herenteam van SV Oostrum. Vanaf het begin was de wedstrijd los en werd in hoog
tempo gespeeld. Het werd 2-4 voor de gasten.
De gasten toonden zich balvaardig
met enkele technisch zeer snelle spelers in de ploeg. Na een klein kwartier
openden ze de score toen Tim Hattu
vrij mocht aannemen in het zestienmetergebied en de bal schitterend
achter doelman Dennie Plum wist te
schieten, 0-1.
Binnen een paar minuten was
de stand alweer rechtgetrokken toen

spits Marwin Hermans vrij voor de
doelman verscheen, 1-1. Oostrum leek
door te drukken en kreeg enkele mooie
kansen om op voorsprong te komen.
Nadat deze werden gemist, liet Kwiek
zien hoe het wel moet. Een snelle
uitbraak werd niet tijdig gestopt en
aanvoerder Ardahanli schoof de bal in
het Oostrum-doel, 1-2. Dat was ook de
ruststand.

Net na rust wees de scheidsrechter
naar de stip toen Marwin Hermans
opzichtig werd vastgehouden. Hij
verzilverde de pingel zelf, 2-2.
Gaandeweg de tweede helft leek de
voorsprong voor Oostrum te gaan
komen en de gasten lieten zich
met name verbaal niet onbetuigd.
De prima leidende arbiter Van Bree
werd door de Venlonaren meermaals

verbaal onheus bejegend, maar ze
kwamen er mee weg.
Een kwartier voor tijd namen
de gasten een voorsprong toen
Fatih M’Kouhar profiteerde van een
verkeerde terugspeelbal en de voorzet
die volgde, binnenkopte, 2-3. Het zeer
provocerende juichen wekte langs de
kant verbazing en ergernis. Oostrum
joeg op de gelijkmaker en deze was
enkele keren heel dichtbij. Dit werd
onderstreept in de blessuretijd door
een bal tegen de onderkant van de
lat van Chris Wilschut. Omdat heel
Oostrum, inclusief doelman Plum,

in het zestienmetergebied van Kwiek
te vinden was, leverde de naar voren
geramde bal voor Ardahanli een vrije
doortocht op. Met 2-4 was het einde
wedstrijd.
Wat zich daarna voordeed, hoort
absoluut niet op een voetbalveld
thuis. De gasten gingen pal voor
de Oostrum dug-out staan juichen
en daarbij werden provocaties,
dreigende handgebaren en
scheldkanonnades niet geschuwd.
Gelukkig lieten de gastheren zich
niet uit de tent lokken en liepen
zonder reactie richting kleedkamer.

SV Venray speelt gelijk in Deurne
Door: Jimmy de Bruijn, voetbalvereniging SV Venray
Voor het eerst dit seizoen mocht het eerste herenteam van SV Venray op de gebruikelijke tijd van zondag
14.30 uur aantreden. Op zondag 8 oktober speelden ze uit tegen SV Deurne. Het duel eindigde in 2-2.
Tijdens de wedstrijden waren twee
wijzigingen te bespeuren ten opzichte
van de thuisnederlaag tegen RKsv
Wittenhorst uit Horst een week eerder.
Rechtsachter Wismans nam op de bank
plaats en voor hem speelde Bastiaan
van Hout. Voorin ontbrak Bram
Vievermans. Armend Shala mocht de
voorhoede versterken.

Deurne oogde in de beginfase gevaarlijk. De verdediging van Venray stond
echter als een huis. Na een kwartier
spelen kwam het eerste speldenprikje
via Van Mil. Niet veel later liet diezelfde
Van Mil Shala op links de diepte in gaan.
Shala produceerde vervolgens een
geplaatst schot tussen paal en doelman
Bukkems, dat resulteerde in 0-1 voor

SV Venray. Een kwartier verder leidde
SV Deurne slordig balverlies waardoor
Dimitrios Touratzidis aan een actie kon
beginnen. Deze voerde hem tot in het
zestien-metergebied en hij schoot de
bal langs de doelman. Met 36 minuten
op de klok was de ruststand, een 0-2
voorsprong voor Venray, bepaald.
De trainer van Deurne wilde zich in

de tweede helft niet gewonnen geven.
Hij bracht aanvallende versterkingen.
Na tien minuten resulteerde dat in de
1-2 van Stan Respen. Nog geen twee
minuten later scoorde invaller Vos zelfse
de gelijkmaker.
De niet onverdienstelijk spelende
Van Hout ging vervolgens naar de
kant en in zijn plaats kwam Wismans,
die mocht proberen de gevaarlijke
Luwawa af te stoppen. Even later kon de
verdediging van Venray een aanval van
Deurne niet onschadelijk maken, waarna

doelman Sam Stiphout een overtreding
beging. De strafschop werd echter door
Van der Steen hoog in het vangnet
geknald. In de slotfase was er nog een
flink schrikmoment. Jongeling Jesse
Peeters blokte een voorzet, waarna de
bal vol tegen een verdediger knalde
die knock-out ging. De verdediger
moest op een brancard het veld
verlaten. Touratzidis was daarna nog
dicht bij een treffer, maar diens inzet
werd onschadelijk gemaakt door de
doelman. Eindstand 2-2.
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Clubkampioenen
ATV Venray bekend

Lukas van Lit tweede
in selectiewedstrijd

Door: atletiekvereniging ATV Venray
Atletiekvereniging ATV Venray organiseerde zondag 8 oktober haar jaarlijkse clubkampioenschappen als
afsluiting van het baanseizoen 2017. Vele atleten namen deel aan de diverse atletiekonderdelen, die grotendeels
als meerkamp werden beoefend.

Door: ponyclub De Eendracht Castenray
Lukas van Lit van ponyclub De Eendracht uit Castenray heeft op
zondag 8 oktober met zijn pony Aselesto deelgenomen aan een dressuurwedstrijd.
De wedstrijd werd georganiseerd
door ponyclub De IJsvogel uit Swolgen
en werd verreden in manege
Hermkushof in Merselo. Het was de
eerste selectiewedstrijd voor pony’s
in dressuur voor het indoorseizoen.
In de Kring Noord-Limburg worden

diverse selectiewedstrijden gehouden
om zich te kunnen kwalificeren voor
de Limburgse kampioenschappen.
Lukas zette meteen een mooie
prestatie neer. Hij behaalde in het
dressuur categorie DE klasse M1
namelijk een tweede prijs.

Winst SVOC’01 1
tegen Flamingo’s
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Na een lekker ontbijtje in de kantine vertrok het eerste damesteam
van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray op zondag 8 oktober richting Mariahout.
Het doel was om de volle twee punten te pakken tegen De Flamingo’s.
Dat lukte met een 8-4 zege.

Voor een aantal atleten was dit
kampioenschap de laatste mogelijkheid
om in hun huidige leeftijdscategorie
een persoonlijke of clubprestatie neer
te zetten. Bij de mannen masters
werden nieuwe clubrecords behaald.
Marc Oosting behaalde in de categorie
M45 een nieuwe clubrecord. Hij liep de
200 meter in 31,47 seconden. Bij het
speerwerpen haalde hij 31,68 meter
en bij hoogspringen een hoogte van
1,40 meter. Zijn puntenaantal kwam op
963. Jan Poels verwierf in de categorie
M60 een clubrecord op de 100 meter.

Hij liep deze in 30,64 seconden.
De podiumplaatsen gingen onder
andere naar Bart ter Huurne, die bij de
mannen senioren 2.169 punten haalde.
Pelle van den Boom werd eerste bij de
junioren A, Jari van Minnen bij jongens
junioren B. In dezelfde categorie bij de
meiden won Jitte Goossens, Thijmen
Poels bij jongens junioren C en Alice
Leijssen pakte deze plek bij de meiden.
Sarah Hermsen werd eerste bij de juniorne D, net als Max van Minnen.
Bij de pupillen A was de
podiumplek voor Julian van Rens.

Eerste bij de pupillen B werd Alex
van der Putten met 183 punten.
Cas Hendriks was de beste bij de
Pupillen C. Michiel Klomp won bij de
minipupillen. Voor de meiden waren
deze plekken voor Chayel Bletterman
(pupillen A), Jasmijn Arts (pupillen
B), Jaydee Leenders (pupillen C) en
Jelyna Leenders (mini-pupillen).
Op 23 oktober start voor alle
atleten het winterseizoen dat in
hoofdzaak bestaat uit de deelname aan
veldloopwedstrijden. Kijk voor meer
informatie op www.atvvenray.nl

Het begin van de wedstrijd was
voor De Flamingo’s, dat na amper
drie minuten spelen de stand met
twee afstandsschoten op 2-0 bracht.
SVOC’01 toonde echter veerkracht en
wist de stand weer gelijk te trekken door twee doelpunten van Elien
binnen één minuut. Hierna deed
SVOC’01 dit keer wél wat in de afgelopen wedstrijden gemist werd: de
verkregen kansen afmaken, waardoor
de dames uit konden lopen naar 2-5.
De tegenstander wist de achterstand
nog te verkleinen tot twee doelpunten, maar daarna bouwde SVOC’01,
met twee mooi uitgespeelde kansen
een marge op. Zo kon met een 3-7
voorsprong ‘gerust’ worden.
In de rust werd besproken dat
er nu ook echt doorgepakt moest
worden, om zo de punten mee naar
huis te kunnen nemen. Wanneer er
namelijk meteen twee keer gescoord
zou worden, was de winst vrijwel binnen, aldus trainer Raymond. Tot twee

doelpunten zou het echter niet
komen, bleek achteraf.
Na een doelpuntloze fase van
bijna een kwartier, wist SVOC’01
door middel van een strafworp de
voorsprong nog te verruimen tot 3-8.
Vervolgens stokte de ‘scoringsmachine’ aan beide kanten weer, iets
wat natuurlijk ook een compliment
voor het verdedigende werk was.
Zeker 33 minuten lang hoefde zo
geen enkel doelpunt geïncasseerd
te worden. De laatste paar minuten
werd de stand echter, wederom met
een strafworp, door de Flamingo’s
toch nog op 4-8 bepaald. Elien en
Marloes scoorden namens SVOC drie
keer en Linda en Maartje één keer.
Al met al was het een wedstrijd,
waar SVOC’01 met een positief gevoel
op terug kan kijken. Waar ze vorige
week als collectief tekort schoten,
hebben de dames deze week een
teamprestatie neergezet waar veel
vertrouwen uit kan worden gehaald.

Driekamp honkbal
Honkbalvereniging HSV Royals uit Venray en Boxmeer organiseert op
zondag 15 oktober een minihonkbaltoernooi. De Royals speelt in een
driekamp tegen honk- en softbalvereniging Bullfighters uit Cuijk en tegen
een vriendenteam.
Het toernooi vindt plaats op
sportpark De Wieën in Venray.
De kantine van HSV Royals is om
08.00 uur open en de eerste wedstrijd wordt gespeeld om 10.00 uur.
Die gaat tussen de eerste teams
van de Bullfighters en de Royals.
Om 12.30 uur staat Royals op het

Tafeltennis voor senioren
Tafeltennisvereniging Red Stars uit Venray is woensdag 11 oktober gestart met de Fifty Fitkennismakingsweken. Voor de derde keer organiseren zij bijeenkomsten waar senioren gedurende zes
weken kennis kunnen maken met de tafeltennissport. In haar tafeltenniscentrum aan de Zuidsingel in
Venray demonstreert tafeltennisvereniging Red Stars de diverse facetten van de sport. Volgens de club
is het door die diverse facetten juist ook heel geschikt voor ouderen. Bij tafeltennis traint men
bijvoorbeeld de hand-oogcoördinatie, stabiliteit en balans en cardiofitness. Tafeltennis kan als
bewegingssport of competitief gespeeld worden. De Fifty Fit-kennismakingsweken bestaan uit zes
trainingen op woensdagochtenden van 10.00 tot 11.30 uur. De trainingen vinden plaats tot en met
woensdag 15 november. Kijk voor meer informatie op www.redstarsvenray.nl

veld tegen het vriendenteam, waar
een oud-Royals-lid in meespeelt.
Als laatste wordt om 15.00 uur de
wedstrijd gespeeld tussen de Cuijkse
vereniging en het vriendenteam.
De driekamp duurt tot ongeveer
17.30 uur. Publiek is welkom op het
sportpark.

Boomverzorging/
Venray Groen.nl
Snoeien of kappen
van (moeilijke) bomen
Versnipperen en afvoer
info@hermanjakobs.nl • 06 54 31 21 44

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan
Amber Rutten

Kip voor
een tientje?
Kip is zo ontzettend lekker.
Het liefst eet ik deze gefrituurd
met een krokant laagje, maar
in de pasta is het ook mijn
favoriete vlees. En laat er nu
net een nieuwe boerderij
geopend zijn in Castenray:
de Kipster.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Amber Rutten
15 jaar
Venray
Raayland College

Welke reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou graag ooit nog een reis naar
Amerika willen maken, omdat dit
het land is waar veel beroemdheden
wonen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Ik ben nu nog jong, dus dat is moeilijk
te zeggen. Maar als ik echt zou moeten
kiezen welke leeftijd ik voor altijd
zou hebben, dan denk ik 18 jaar oud.
Je mag dan veel meer en je weet ook
veel meer.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb gekregen is van mijn vader! Hij zei namelijk:
“Behandel mensen zoals je zelf ook

behandeld wilt worden.”
Wat is je droombaan?
Ik heb op het moment nog niet echt
een droombaan. Maar ik vind het
erg leuk om met kindjes te werken.
Ook vind ik het belangrijk in een baan
dat ik het naar mijn zin heb en goed
verdienen is ook wel fijn. Dat zou mijn
droombaan wel moeten hebben.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het kinderprogramma ‘De bruine beer
in het blauwe huis’.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Eigenlijk heb ik totaal niks met vogels.
Maar als ik moet kiezen welk dier ik
zou zijn, dan zou ik toch voor een vogel
kiezen. Omdat je als vogel dan overal
naar toe kunt vliegen waar je heen
wilt.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou met de actrice Nina Dobrev willen ruilen. Zij speelt Elena Gilbert in de
serie Vampire Diaries. Ik wil wel met
haar ruilen omdat zij echt supergoed

Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

Zonder afspraak tussen 17:30 - 19:30
Verder enkel op afspraak

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047

kan acteren. En omdat het een hele
leuke serie is om naar te kijken.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Eigenlijk word ik niet zo heel snel
zenuwachtig. Maar ik denk dat ik
dan toch het meest zenuwachtig
was tijdens het presenteren tijdens
carnaval. Dit was omdat ik prinses
wilde worden op de basisschool.
Hierbij heb ik gezongen en gedanst
voor de hele school. Dat was toch best
wel spannend.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar in
een vriendschap echt kunt vertrouwen
en dat je altijd bij elkaar terecht kunt.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik erg
sociaal ben naar mensen toe. Maar
mijn slechte eigenschap is dat ik
hierdoor ook moeilijk nee kan zeggen
tegen mensen.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben stiekem echt heel erg verslaafd

aan het kijken van series en films op
Netflix.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is dansen.
Met dans kan je door de bewegingen
en uitdrukkingen veel emoties overbrengen. Dit kan dan weer een verhaal
worden, wat erg mooi is.
Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?
Ik zou heel graag een afstandsbediening willen zien waar alles opstaat.
Dat is superhandig, omdat je er dan
alles om je heen mee kunt bedienen.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Ik zou graag nog een keer een strandrit
willen maken met een paard. Maar dan
wel in een mooi warm land, en dan
rijden langs een hagelwit zandstrand.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Van je eigen fouten kun je leren.
Dus hier kan ik waarschijnlijk nog veel
van leren in mijn leven. Maar ik zou
ook wel graag leren auto rijden en
mijn rijbewijs halen. En ik wil al mijn
diploma’s halen.

Op het moment wonen er
ongeveer 30.000 kippen, maar
er zouden er ongeveer 100.000
in passen. Supergoed voor die
beestjes, omdat ze zo meer
ruimte hebben. Maar ook omdat
er een bosrijke omgeving wordt
nagebootst en een binnentuin is
die ook dient als speelplaats
voor de kippen. Hebben ze ook
wat te doen.
Nu klinkt dit natuurlijk
ideaal, maar ik denk dat er ook
wat nadelen zijn. Er loopt nu een
contract met supermarkt Lidl en
Wakker Dier. Leuk, maar die
boerderij, het water voor de
tuin, de verwarming in de stal
en noem maar op, moeten wel
betaald worden. Nu betaalt Lidl
een verschil in de prijs, dus zal
de kip net zo duur zijn, maar wat
als het contract afloopt?
Dan gaan mensen voor de
goedkopere kip die ernaast ligt
en die geen 7 euro kost. Of er
komen 70.000 kippen bij op de
boerderij om de prijs te kunnen
evenaren. Maar er bestaat ook
een kans dat er 30.000
afgemaakt worden en dat de
boerderij uitloopt op een flop.
Natuurlijk is het supergoed
dat deze dieren meer plek
hebben op een grote boerderij
omdat ook zij een goed en fijn
leven verdienen. Maar is het dit
nu het beste voor de consument
en de eigenaar?
Ik vraag het me af.
Anne
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Inzendingen fotowedstrijd

Geluk in foto-expositie Venrays Museum
In het Venrays Museum in Venray zijn van zondag 15 tot en met zondag
29 oktober ‘geluksfoto’s’ te zien. De inzendingen voor de fotowedstrijd
‘Jouw geluk in Venray’ worden hier dan geëxposeerd. Ook de foto’s van
Renée Coopmans-Basten en haar man Bart en van Laura Werson-Op den
Camp hangen dan in het museum.

twee weken in het Venrays Museum en
worden beoordeeld door het publiek én
een jury.
“Fotografeer een plek, een
moment, een herinnering, of iets
anders dat jouw geluk in Venray in
beeld brengt”, luidde de opdracht.

Foto’s maken
met telefoon

Het Cultuur-lab, de educatie
werkgroep van het Venrays Museum,
organiseerde de fotowedstrijd ‘Jouw
geluk in Venray’. Inwoners van de

Paranormale
avond
Brukske
Activiteitenvereniging
Brukske Aktief organiseert op
zaterdag 14 oktober een
paranormale avond. De avond
begint om 19.30 uur.
Tijdens de paranormale
avond is medium Mariëlle Beks
te gast. Zij beschrijft als iemand
met paranormale gaven, extreme
sensitiviteit en twee benen die
stevig op de grond staan. Eerder
dit jaar was Mariëlle ook te gast
in wijkcentrum Brukske. Ook hier
gaf ze antwoord op vragen van
bezoekers aan de hand van een
foto of voorwerp.

Helderziende
waarnemingen
De avond rondom
‘helderziende waarnemingen’
vindt plaats in multifunctioneel
centrum Brukske in Venray. De zaal
gaat om 19.00 uur open en de
avond duurt tot 21.30 uur.

gemeente konden tot 1 oktober foto’s
insturen die volgens hen voldoen aan
de vraag ‘Wat maakt jouw gelukkig in
Venray?’ De inzendingen hangen nu

“Ik kwam de fotowedstrijd per toeval
tegen”, vertelt Laura WersonOp den Camp uit Oostrum over haar
deelname. “Ik vind het wel leuk om
foto’s te maken van mijn kindjes. Ik vond
deze foto wel goed gelukt. Het past bij
wat ze vragen. Maar het is niet zo dat ik
ben gaan knippen voor de wedstrijd, het
was een ‘lucky shot’.” Haar foto heeft ze
ingestuurd met de tekst ‘Een oase van
rust tussen het winkelende publiek’. Op
de foto staat haar zoontje Mees bij de
fonteintjes op het Schouwburgplein in
Venray. “Ik vond het apart dat hij tussen
alle winkelende mensen ongestoord met
de blaadjes en het water ging spelen. Hij
trok zich niks aan van fietsers en iedereen om hem heen. Dat was echt een
geluks-momentje”, vertelt Laura. Ze wist
niet dat de deelnemers in het Venrays
Museum komen te hangen. “Ik ga wel
kijken, ja”, lacht ze. Of ze gaat winnen?
“Geen idee, daar heb ik me verder nog
niet in verdiept. Het is al leuk dat we in
het museum komen hangen.”
Renée Coopmans-Basten uit Venray
en haar man Bart maken ook veel foto’s
met hun telefoon. “We zagen de wedstrijd en hebben al eerder meegedaan
aan een fotowedstrijd. Dus we hebben
eens zitten zoeken welke foto’s geluk
uitstraalden. Voor mij zit geluk in kleine
dingen.” Op hun foto staat Renée tijdens
een fietstochtje met de hondjes. Ze heb-

ben de foto ‘Genieten van de natuur op
de Hoopweg’ genoemd. “Je hoeft geen
dure dingen te doen om plezier te hebben. Dat straalt deze foto voor ons uit.”
Renée vindt het leuk dat haar foto in
het museum komt te hangen. “Ja, daar
ben ik wel trots op. Ik heb de andere
foto’s ook nog niet gezien, dus ik ga
zeker kijken.”

Op zondag wordt de tentoonstelling 29 oktober om 16.00 uur feestelijk
afgesloten. Wethouder Jan Loonen
maakt dan de uitslag bekend en reikt
de prijzen uit aan de winnende fotografen. Er is een jury- en publieksprijs voor
volwassenen en een voor leerlingen
van het basisonderwijs. De expositie is
tot die zondag gratis te bezoeken.
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Leescafé St. Bernard groeit na drie jaar nog steeds

‘Er is hier voor iedereen een boek’
In het Sint Annapark in Venray ligt leescafé St. Bernard, een café waar de boekenliefhebber zich kan uitleven
tussen kasten vol met boeken. Venraynaar Maarten Streefkerk is initiatiefnemer van het concept en verstrekt in het
leescafé gratis boeken, gezelligheid en een nuttige vrijetijdsbesteding.

boeken hierheen omdat ze weten
dat die boeken een nieuwe eigenaar
vinden. Het sorteren en uitzoeken van
de stroom aan boeken die we binnenkrijgen, dat kan ik niet meer in mijn
eentje. Daarom is het ook zo fijn dat ik
zoveel mensen om me heen heb die
mijn liefde voor boeken delen en me
graag uit de brand willen helpen.”

Kwaaltje van
boekenliefhebbers

Maarten Streefkerk komt uit een
boekenfamilie. Zijn ouders zaten in de
boekverkoop en hij is tussen de boeken
opgegroeid. In november 2015 richtte
hij leescafé St. Bernard in Venray op.
“Het idee voor een leescafé is ontstaan
doordat ik ooit bij de papiercontainer in

Venray een hele doos vol goede boeken
zag staan. Ik weet nog dat ik dacht: dat
is zonde. Bij die gedachte is het balletje gaan rollen. Ik zat antikraak in het
Sint Annapark en hier kon ik voor weinig
geld een ruimte bij huren. In die ruimte
is het concept tot leven gekomen.”

Vervolg voorpagina

Hoe heel Oirlo
een festival
organiseert
“De juiste mensen zitten ook
echt op de juiste plek”, vertelt Janou.
“We hebben bijvoorbeeld voor het
derde jaar een Zomaarpop-app, die
wordt gemaakt door iemand die daar
verstand van heeft. Het opbouwen wordt gedaan door een groep
superhandige jongens en zij weten
ook waar we bepaalde materialen
of gereedschap kunnen lenen. En de
jongens die de artiesten boeken,
werken bij een muziekstreamingsdienst of een platenmaatschappij.
Zij weten dus precies welke bandjes
op dit moment ‘hot’ zijn. Twee jaar
geleden stond Ronnie Flex bijvoorbeeld hier, dat was in de periode dat
hij door aan het breken was.”
Het festival is echt iets van het
dorp, vertelt Niek. En niet alleen
vanwege de vele vrijwilligers.
“Zomaarpop wordt dankzij sponsors uit Oirlo en omgeving betaald.
In natura, maar ook met geld. Er zijn
bedrijven in de omgeving die al
jaren sponsor zijn, omdat ze het zo
leuk vinden dat het festival er is.
Het mooie is dat veel sponsoren
boerenbedrijven zijn. Die verkopen

Maarten begon in zijn eentje en
met één schap boeken. Nu, drie jaar
verder, heeft hij een team van vrijwilligers achter zich en drie kamers vol
boeken. “Mensen vinden het een
mooi idee dat hun boeken een tweede
leven krijgen. Ze brengen nog goede

De vrijwilligers zijn stuk voor stuk
boekenliefhebbers. Ze vinden het café
een erg prettige plek en doen het
werk met veel plezier. “Boeken zijn
een verbindende factor. Door het gratis
verstrekken van boeken bieden we ook
gezelligheid en een nuttige vrijetijdsbesteding. Het is ontzettend grappig
om te zien dat mensen komen met de
intentie om alleen boeken weg te brengen, maar vervolgens toch altijd met
armen vol boeken weggaan”, vertelt
één van hen. Volgens de vrijwilligers
is dat verschijnsel een typisch kwaaltje van boekenliefhebbers. Maarten
verklaart het fenomeen echter op een
andere manier: “We hebben hier zoveel
boeken. Voor iedereen is hier wel een
boek te vinden. Of iemand nu op zoek
is naar een specifiek boek of gewoon
komt snuffelen, als boekenliefhebber
ben je hier op je plek.”

Huiskamersfeer
De groeiende populariteit van
het café in de afgelopen drie jaar, is

volgens Maarten te danken aan de
gemoedelijkheid van het concept.
“We zorgen ervoor dat er alleen
schone en nog mooie boeken bij ons
op de planken staan. Geen boeken
met ezelsoren, bibliotheekstickers
of vlekken.” Volgens de vrijwilligers
draagt de sfeer van het café ook bij
aan het stijgende bezoekersaantal:
“Er hangt hier een huiskamersfeer.
Als je binnenkomt, staat er zacht
een muziekje aan, ruik je verse
koffie en ben je omringd door grote
boekenkasten en meubilair. Dat is
gewoon heel prettig. In alle rust kun je
tussen de boekenkasten neuzen en een
praatje maken.”
Of het leescafé ook nog een vierde
en een vijfde jaar blijft bestaan, is
onzeker. ”Het terrein van het Sint
Annapark is verkocht. Aangezien wij
hier antikraak zitten, betekent dat
dat we er mogelijk uit worden gezet.
Als dat gebeurt, denk ik niet dat ik
St. Bernard ergens anders heropen.
De locatie draagt bij aan de sfeer en
het is en blijft een beetje een uit de
hand gelopen hobby. St. Bernard is
eigenlijk vanzelf ontstaan. Als we het
nu ergens anders nabouwen, verliest
het concept zijn spontaniteit en authenticiteit. Dat is wat het nu zo speciaal
maakt.”
Leescafé St. Bernard is op dinsdagen donderdagmiddag geopend. Ook is
St. Bernard op zondag om 10.00 uur
open. “Boeken zijn altijd welkom”, vertelt Maarten. “Bezoekers, boekliefhebbers of andere mensen natuurlijk ook.”

Archeologische lezing
Wanssum
In het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseren Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas
een lezing over 9.000 jaar bewoning in Ooijen-Wanssum. De lezing vindt plaats op vrijdag 13 oktober.

niet meer kippen of melk door ons te
steunen, maar willen wel graag iets
bijdragen.”

Prima voor elkaar
Ambitie om het festival nog
groter te laten groeien, heeft de
organisatie momenteel niet, vertelt
Janou. “We zitten wel aan de max
wat betreft de ruimte en het aantal
bezoekers dat we kwijt kunnen
en mogen. We hebben eigenlijk
prima voor elkaar.” Niek vult aan:
“De vraag is ook of je nog alles met
vrijwilligers kunt regelen als het
groter wordt. Waar we zeker in willen groeien, is de professionaliteit.
Na elke editie gaan we om tafel om
te kijken wat er beter kan. Daar ligt
nu de focus.”
Zeker is dat de organisatie trots
op het feit dat Zomaarpop al 32 jaar
onderdeel uitmaakt van de Oirlose
gemeenschap. “Het is enorm gaaf
dat ons dorp dit festival al zoveel
jaar samen organiseert”, aldus Niek.
“Dat je zoiets vets neer kunt zetten,
is best bijzonder. En dat kan ook
alleen als je het samen doet.”

Archeologische opgravingen in de Weerd bij Ooijen
Projectleider Peter Weterings van het
bureau voor Bouwhistorie, Archeologie,
Architectuurhistorie en Cultuurhistorie
(BAAC) geeft op vrijdag 13 oktober een
uitgebreide lezing over de aanleiding,
aanpak en uitkomsten van het

onderzoek van de afgelopen maanden.
Aannemerscombinatie Mooder
Maas heeft archeologisch onderzoek
laten uitvoeren in het gebied van de
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Tijdens de onderzoeken op bijna negen

hectare grond zijn inmiddels 11.771
vondsten gedaan.
De lezing vindt plaats in het kantoor
van Mooder Maas in Wanssum en duurt
van 19.30 tot 21.00 uur. De lezing is
gratis te bezoeken.
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Venrayse bands in voorrondes popwedstrijd Nu of Nooit

Battersea en Saull strijden om Pinkpop
De voorrondes van de jaarlijkse provinciale popwedstrijd Nu of Nooit vinden vanaf vrijdag 13 oktober weer
plaats. Dertig popacts, waaronder de bands Battersea en Saull uit Venray, strijden in zes rondes om een plek in de
finale op zaterdag 9 december in poppodium Volt in Sittard.

waar onze passie ligt en dat is wat telt.
Het is belangrijk dat je dichtbij je eigen
kern blijft, om de muziek van binnenuit
te brengen.”

Heel divers
deelnemersveld

Battersea hoopt via Nu of Nooit op Pinkpop te spelen
Een demopanel heeft uit alle
inzendingen een selectie van dertig
acts gemaakt, die nu in de voorrondes
staan. De Venrayse bands Battersea en
Saull staan op zaterdag 21 oktober in
de vierde ronde in de Azijnfabriek in
Roermond.

Indierock- en popband Battersea
uit Venray had niet verwacht dat ze tot
de voorronde zou doordringen, maar
had het wel gehoopt, geeft gitarist
Sander Lucassen van Battersea aan.
“Er schrijven zich altijd veel acts in.
Je hoopt uiteraard dat je muziek in de

smaak valt bij het publiek (en jury in
dit geval), maar je weet het nooit.”
Muziekcollectief Saull is ook blij dat
het door is naar de voorrondes met
hun eigen muziek. Auke Classens,
zangeres en initiatiefneemster van
Saull: “We hebben demo’s gestuurd

Concours Fantastique
in Venray
Het Venrays Mannenkoor brengt op zondag 15 oktober samen met fanfare Vriendenkring uit Overloon en
sopraan Catharina Jansen het Concours Fantastique. Het concours wordt gespeeld in de grote zaal van Schouwburg
Venray, ter ere van het 110-jarig bestaan van de Overloonse fanfare.

In schouwburg Venray wordt een
breed programma van fanfare- en
koormuziek gepresenteerd. Onder
leiding van dirigent Geert Mooren speelt
de fanfare twee muziekstukken met
een boodschap. Tijdens de uitvoering
voeren de muzikanten het publiek mee
door het verhaal van de componist.
Zo spelen zij muziek die geïnspireerd is
op de rivier Rubicon en het emotionele
New life, waarbij het publiek getuige
is van leven dat stopt én opnieuw
begint. Bij één van deze werken wordt
een zangpartij vertolkt door sopraan
Catharina Jansen uit Nijmegen. Zij zingt

als soliste in binnen- en buitenland en
heeft verschillende (opera)producties als
soliste opgetreden.
De tweede helft van het concert
wordt ingevuld door het Venrays
mannenkoor (VMK). Dit koor bestaat
uit meer dan honderd zangers. Uit het
hoofd gezongen, met veel expressie,
laat het koor met de keuze van muziek
zien dat het alle stijlen aankan.
Tijdens dit optreden staan met name
Engelstalige nummers als No more
Sorrow, Low Down the Chariot en
Cecilia op het programma. Naast een
optreden van het gehele koor, vullen

kleinere ensembles van het VMK het
tweede gedeelte.
Tijdens dit concert wordt het
Overloons orkest, dat al jaren uitkomt
in de eerste divisie, beoordeeld door
een driekoppige vakjury en wordt
bepaald of zij de komende 4 à 5 jaar
mogen blijven uitkomen in deze divisie.
Het concert is een unicum omdat
fanfare Vriendenkring zelf de datum,
locatie en het programma van zo’n
concert heeft bepaald.
Het concert begint om 15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.venraysmannenkoor.nl

Hun kansen inschatten, dat vinden
de bands lastig. “Als je de andere
acts van de avond in de Azijnfabriek
beluistert en bekijkt, loopt het nogal
uiteen: van pop, punk tot singersongwriter en van jazz en blues tot
pop-rock, en allemaal van een niveau
dat er mag zijn. Wie maakt er op die
avond het meeste indruk? We vinden
het al super dat we mee mogen doen
en hopen op een finaleplaats, maar
het belangrijkste is dat het publiek een
mooie avond heeft”, vindt Sander van
Battersea.
Hun concurrentie is lastig in te
schatten, geeft Sander aan. “Het
blijft appels met peren vergelijken.
We vinden de andere acts van bijzonder
hoog niveau. Supertof om te zien dat
er zoveel moois wordt gemaakt in onze
provincie en zelfs in onze gemeente.”
“We schatten onze kansen groot in en
dan bedoel ik net zo groot als iedere
andere kandidaat”, stelt Saull.
De winnaar van de bandwedstrijd
krijgt traditiegetrouw intensieve
persoonlijke coaching, studiotijd en
optredens door de hele provincie,

maar vooral: de winnaar van Nu of
Nooit mag optreden tijdens Pinkpop
2018. Met haar deelname hoopt
Battersea die plek op Pinkpop te
veroveren. “En daar vervolgens een
tournee aan vast te kunnen plakken.
Je wilt immers dat je muziek door
zoveel mogelijk mensen gehoord
wordt. Daarnaast is op Pinkpop
optreden denk ik de droom van elke
muzikant uit Nederland, en misschien
wel uit Limburg in het bijzonder”,
stelt Sander.

De droom
van elke muzikant
Daar sluit Saull zich bij aan:
“Met de deelname hopen we een
groot publiek te bereiken, die onze
verhalen van de muziek meevoelt.
Het is zonde als de muziek mensen
raakt en op een plank blijft staan,
omdat het onbekend is. We willen het
tastbaar maken, delen en nog meer
kunnen delen door op verschillende
plekken te kunnen spelen.”
Mochten ze dat niet halen, ook dan
hopen de bands hun muziek aan een
groeiende groep mensen te kunnen
laten horen. Sander: “Je probeert zo
mooi en goed mogelijke nummers te
schrijven. Wanneer die waardering dan
komt, en je hoort dat mensen jouw
muziek te gek vinden, is dat al een
eervolle prijs op zich.”

Archeologiedagen
op begraafplaats
JOC Ysselsteyn verzorgt op de Duitse militaire begraafplaats in
Ysselsteyn in het kader van de Nationale Archeologiedagen rondleidingen
met als thema ‘opgravingen’. Deze gratis rondleidingen vinden op
vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 oktober plaats om 15.00 uur.
De medewerkers van de Duitse
militaire begraafplaats in Ysselsteyn
geven een bijzondere rondleiding van
ongeveer een uur. Tijdens de rondleiding vertellen ze zoals gewoonlijk
over de graven en het ontstaan van de
begraafplaats, maar deze keer richten
ze speciale aandacht op opgravingen.
“Wat veel mensen niet
weten, is dat hier ieder jaar nog
mensen worden begraven. Hun
lichamen worden bijvoorbeeld
gevonden bij opgravingen, zoals bij
werkzaamheden voor een nieuwe
wijk. Maar soms worden ze ook
gevonden door mensen die met
metaaldetectoren gebieden afzoeken
en zo bij metalen onderdelen
van uniformen uitkomen”, vertelt
een van de medewerkers van de

begraafplaats. “Wij werken dan
samen met een identificatiedienst.
Die gaan aan de slag om de
gevonden menselijke resten te
identificeren.”
De rondleiding gaat onder andere
in op persoonlijke verhalen van
mensen die begraven liggen op de
begraafplaats. Naast Duitse soldaten
zijn dat ook Nederlanders, Polen,
Russen en mannen, vrouwen en
kinderen uit het interneringskamp in
Vught. Daarnaast zijn er doden uit de
Eerste Wereldoorlog begraven.
De rondleidingen beginnen op
vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag
15 oktober om 15.00 uur.
Aanmelden hoeft niet, maar mag
via 0478 54 19 16. Kijk voor meer
informatie op www.joc-ysselsteyn.nl

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Tentoonstelling
Real Human Bodies (t/m 15 oktober)

Rondleiding opgravingen

Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: hotel Asteria Venray

Wandeling voor ouderen

Zomaarpop Festival

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start hoofdingang Sint Annaterrein Venray

Tijd:17.00-03.00 uur
Organisatie: jongerencentrum Watjang?!
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Zwemvierdaagse

Bedrijven in het licht

Rondleiding opgravingen

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Venrayse zwemvereniging SPIO
Locatie: zwembad De Sprank Venray

Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: Ondernemersvereniging Oirlo-Castenray
Locatie: Castenray en Oirlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: JOC Ysselsteyn
Locatie: Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

VrijwilligersCollege
Hoe herken je je eigen grenzen?

Lichtprocessie naar Lourdesgrot

Concours Fantastique

Tijd: aansluitend aan mis van 19.15 uur
Locatie: vertrekt kerk Venray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Fanfare Vriendenkring Overloon en
Venray’s Mannenkoor
Locatie: Schouwburg Venray

Paranormale avond met medium
Mariëlle Beks

Weet je nog wel – Tijdloze
Nederlandse liedjes

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Activiteitenvereniging Brukske Aktief
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Match voor vrijwilligers
Locatie: Dr. Poelsstraat Venray

vr
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Rondleiding opgravingen
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: JOC Ysselsteyn
Locatie: Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

Venray On Stage 2: Pop/ rock

Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: Ondernemersvereniging Oirlo-Castenray
Locatie: Castenray en Oirlo

Tijd: 19.30-23.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Zomaarpop Festival

Guido Weijers
De oudejaarsconference 2017

Lezing archeologie door Peter
Weterings
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Projectbureau Ooijen-Wanssum en
Mooder Maas
Locatie: kantoor Mooder Maas Wanssum

Avondbijeenkomst Kristal licht
Codes
Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Massagepraktijk Natuurkracht Meerlo
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

zo
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10
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Vakbeurs Uiterlijke Verzorging
Venray
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Eerste dementheek-café

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: bibliotheek Venray

Venray Lacht: Comedy Night

Lezing Bechsteins vleermuizen

Tijd: 20.30-23.00 uur
Locatie: café D’n Oldtimer Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: De Kemphaan Venray

Vier seizoenenwandeling
Herfst in het Loobeekdal
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: start infobord Loobeek aan de weg Weverslo

Guido Weijers
De oudejaarsconference 2017

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging
Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Indoor rommelmarkt

Driekamp honkbaltoernooi

Tijd: 08.30-13.00 uur
Organisatie: Activiteiten Vereniging Brukske Aktief
Locatie: wijkcentrum ’t Brukske Venray

Tijd: 10.00-17.30 uur
Organisatie: HSV Royals
Locatie: sportpark De Wieën Venray

Vakbeurs Uiterlijke Verzorging
Venray

Vijfde Spektakel bij Van Bakel

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: dansstudio Dancy
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Start expositie Jouw Geluk in
Venray (t/m zondag 29 oktober)

Bedrijven in het licht

Tijd:20.00-03.00 uur
Organisatie: jongerencentrum Watjang?!
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

za
14
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Zumba Fitness workshop voor
het Rode Kruis

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: JOC Ysselsteyn
Locatie: Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

wo
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Fien & Teun
Feest op de boerderij

do
19
10

Optreden Pieter Verelst
Mijn broer en ik

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Oostrum lacht
Open mic comedy night
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: AOT Events
Locatie: Allemanscafé Oostrum

Tijd: 10.00-20.00 uur
Organisatie: melkveebedrijf Vrebamelkvee
Locatie: Vredeweg Vredepeel

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

Vijfde Spektakel bij Van Bakel
Het vijfde Spektakel bij Van Bakel vindt op zondag 15 oktober plaats in Vredepeel. Tijdens het evenement wordt
de laatste maïs van het seizoen geoogst met machines van het eerste uur. Daaromheen worden diverse andere
activiteiten georganiseerd.
Tijdens het Spektakel bij Van Bakel
zijn hakselaars en trekkers van de
afgelopen veertig jaar te bewonderen.
In de feesttent is muziek en ook
voor de kinderen wordt vermaak
geregeld. “Het is eigenlijk ontstaan
toen we benaderd werden door een
vriendenclub”, vertelt René van Bakel.

“Die wilden onze maïs komen hakselen
voor bier en diesel.” Van daaruit is een
evenement gegroeid dat de afgelopen
jaren steeds meer bezoekers trekt.
Vanaf 10.00 uur gaat men met
diverse hakselaars en trekkers maïs
van het veld halen. “We hebben nog
zo’n 15 hectare maïs staan bij de

boerderij. Mensen kunnen van een
afstandje kijken hoe dat in zijn werk
gaat”, vertelt Van Bakel. “De grootste
hakselaar, onze eigen 12-rijer, staat
stil. Andere hakselaars zijn wel in
bedrijf.” Wanneer de machines klaar
zijn, rond 16.00 uur worden ze stilgezet
en kunnen bezoekers de machines

van dichterbij bekijken. Ook het
melkveebedrijf, Vrebamelkvee, is te
bezichtigen. “Ook daar hebben we
het met dranghekken een beetje
afgezet en kunnen mensen vanaf daar
het bedrijf kijken”, vertelt Van Bakel.
“Het werk gaat namelijk gewoon door.”
Na 16.00 uur gaat het feest in de
tent nog even door. “Het Vredepeelse
verenigingsleven verzorgt de tent met
eten en drinken”, geeft Van Bakel aan.
“Hier kunnen sterke verhalen verteld

worden. Er is ook een dj.” Daarnaast
is een modelbouwclub aanwezig,
die schaalmodellen van de machines
hebben. Ook voor de kinderen is er
van alles georganiseerd. Zo zijn er een
springkussen, een berg gele zand en
staan er kalfjes in een ‘knuffelhoek’.
Het Spektakel bij Van Bakel begint
zondag 16 oktober om 10.00 uur
en vindt plaats bij melkveebedrijf
Vrebamelkvee aan de Vredeweg in
Vredepeel.
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‘Tattoofestijn zeer
geslaagd’
In de Evenementenhal in Venray vond op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober de tweede editie van het
Monster INK Tattoo Fest plaats. Het festival stond in het teken van tatoeages en alles wat daarmee te maken
heeft. De organisatie geeft aan terug te kijken op een zeer geslaagd weekend.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

cultuur 23

Oostrum Lacht
comedy night
AOT Events organiseert op donderdag 19 oktober een comedy night in
’t Allemanscafé in Oostrum. Tijdens de open mic comedy night grijpen
nationale en internationale comedians de microfoon om het publiek aan
het lachen te maken.
Zeven comedians geven samen
een twee uur durende comedyshow.
Master of Ceremony is Said el
Hassnaoui, ook wel bekend onder
zijn artiestennaam Westsaid.
Hij praat de avond aan elkaar en
presenteert comedians Paul London,

Ted Makiese, Thijs van der Sande,
Ruud Vos en de Belgische komieken
Tom Melotte en Patrick van den
Kieboom.
De comedy night begint om
20.30 uur. Kijk voor meer informatie
op www.allemanscafe.nl

Venray on Stage 2.0
in de schouwburg
De kleine zaal van Schouwburg Venray wordt op zaterdag 14 oktober
omgetoverd tot pop- en rockpodium. Vanaf 19.30 uur organiseren
Schouwburg Venray, Etan Huijs en Cultura Venray het evenement Venray
on Stage 2.0. Lokale artiesten Battersea, Handed, en Cynbel staan op het
podium.
Tijdens Venray on Stage 2.0 staan
drie poprock-bands op het podium.
Battersea speelt muziek in de sferen
van AC/DC, Slayer en Kings of Leon.
Cynbel laat liedjes zien die de
basis hebben in verhalen. De band
is onder andere bekend van de
Popronde en liveoptredens bij radiozenders NPO 3FM en NPO1.
Organisator Florian Bouwsema
had voor het Tattoo Fest de volgens
hem beste en meest inspirerende tattooartiesten van over de hele wereld
uitgenodigd. Het evenement verliep
prima, aldus de organisatie: “Op wat
kleine dingen na liep de organisatie
gesmeerd.”
“Het hoogtepunt was het gevarieerde programma vol entertainment
en de selectie van wereldwijde top
tattoo-artiesten”, vond de organisatie.

Bezoekers konden een tatoeage laten
zetten en het entertainmentprogramma
bestond onder andere uit popjazzband
Diona Fox & her Ragdolls, alternatieve
rockband The Anaesthetics en The
Demon Drome Wall of Death, een
vintage kermisattractie, waarbij Indian
Motorrijders hun leven waagden in een
steile houten silo.
Hoeveel bezoekers het tatoeagefestijn bezocht hebben, is bij het ter
perse gaan van dit nieuwsblad nog niet

bekend. De bezoekers reageerden in
ieder geval positief op het evenement,
stelt de organisatie. “Vooral de Demon
Drome Wall of Death en The Fuel Girls
trokken weer veel bekijks.”
De organisatie gaat deze editie van
het evenement analyseren en bekijken
wat er volgende keer ‘nog sterker’ kan
worden. Het evenement komt in ieder
geval terug: de datum voor volgend
jaar is al vastgesteld op 5 tot en met
7 oktober.

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

Handed is de band rondom Stef
Classens uit Veulen. Ook zij treedt op
tijdens de tweede editie van Venray
on Stage. Handed brengt emotionele
en onbevangen liedjes. Na Paradiso,
Nieuwe Nor en Paard van Troje, staan
ze nu ook in Venray.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Comedy Night
Venray Lacht
Liefhebbers van komedie kunnen op zaterdag 14 oktober terecht bij
café D’n Oldtimer in Venray. Daar wordt de stand-up comedy-avond
Venray Lacht georganiseerd.
In café D’n Oldtimer treden vier
Nederlandse stand-uppers op tijdens
een avondvullend programma.
AOT Events organiseert comedyshows
in binnen- en buitenland en is nu ook
in Venray neergestreken. Master of
ceremony is Paul London, finalist van
de Delfts Comedy Award. Hij presenteert de avond en introduceert de
stand-up comedians die één voor één
achter de microfoon gaan staan.

De line-up bestaat uit Jim
Speelmans, die voor veel cabaretiers teksten schrijft, Johan van Gulik
die onder andere bekend is van de
Comedy Factor, Bram Martens, finalist
van Comedy Slam en nieuw talent
Mathijs Dordregter.
Venray Lacht begint op zaterdag
14 oktober om 20.30 uur. Mail voor
meer informatie naar
info@cafednoldtimervenray.nl

COMBI DEALS
BROODJE NAAR KEUZE*
+ KLEINTJE SOEP

Derde editie Lönse Meense Live
Op het kerkplein in Leunen werd zaterdag 7 oktober de derde editie van Lönse Meense Live
georganiseerd. Na de edities van 2011 en 2014 betraden deze keer 25 lokale artiesten het podium.
Carnavalsvereniging ’t Knölleke uit Leunen was erg tevreden over Lönse Meense Live: het evenement was
uitverkocht. Op haar website laat ze weten de activiteit ‘meer dan geweldig’ te hebben gevonden.
“De reacties zijn overweldigend en we mogen trots zijn dat we dit in ons eigen dorp voor elkaar krijgen.”

Genomineerd voor de Venrayse Ondernemers prijzen.

* Voor broodjes vanaf 4,00
geldt een meerprijs

BUFKES
BUFKES VENRAY
VENRAY
Schoolstraat
29
Schoolstraat 29
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Tummers

l

Enthousiast
ga stvrij & betrou

GRATIS BEZORGD!

649,-

499,-

Wasmachine
L6FBBERLIN
• A+++ • 9 KG
• 1400 t/pm
• Koolborstelloze
motor met 10 jaar

Warmtepompdroger

garantie

T7DB83GS

• 8 KG
• A+
• 66 dB

649,-

• De ProTex-trommel
beschermt uw

499,-

kleding

12 49
5 ’’
cm

81 32
cm’’

GRATIS BEZORGD!

849,-

NU
FullHD

SMART

299,-

4K

ULTRA HD

599,-

SMART

199,-

169,-

Led-TV / 32PFS5362
• 32 inch (81 cm) • Full HD • Smart TV • 50 Hz

Led-TV / 49UJ635V
• 49 inch (125 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • 50 Hz

Stoomgenerator / GV7620
• Gemakkelijk en aangenaam strijken op alle soorten stoffen

• USB voor weergave van multimedia

• Consistente beeldkwaliteit vanuit iedere kijkhoek

• Geen kans op brand- of schroeiplekken op uw kleding

7 dagen per week geopend!
Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Als u ons nodig heeft
staan wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk. Daarom zijn wij 7 dagen per
week geopend. Bij ons kunt u elke dag van de week terecht voor al uw aankopen, advies, vragen, of om gewoon even een kopje kofﬁe te komen drinken.
Heeft u een technisch probleem of een defect apparaat? Ook dan zijn we er
voor u. Onze specialisten in ons Service Center assisteren u aan de balie, online
of via de telefoon, wat u het liefste heeft. Dat is 7 dagen per week échte service.
Zelfs op zondag!

Een middag of avond heerlijk genieten?

Doe mee met een
gratis kookworkshop!

Frank

Bekijk de agenda en schrijf u in
op www.eptummers.nl/workshops
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

