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Cultuurprijs: Jera on Air
en Dizzy Academy

In Venray werd op zaterdag 29 december voor het eerst de Cultuurprijs uitgereikt. Op initiatief van
Bibliotheek Venray, The B, Odapark, Schouwburg Venray en Cultura Venray, vond deze uitreiking plaats in de
Schouwburg. Het festival Jera on Air in Ysselsteyn won de juryprijs en Dizzy Academy in Venray ging met de
publieksprijs naar huis.
De Cultuurprijs ontstond vanuit
het overleg dat Cultura Venray
regelmatig heeft met grote culturele
instellingen uit Venray. Peggy
Keijsers van Cultura Venray: “Uit
die bijeenkomsten blijkt eigenlijk
altijd dat we kunst en cultuur willen
blijven stimuleren hier in Venray.
We willen projecten, initiatieven en
organisaties aanmoedigen om samen
te werken, grenzen te verleggen
en te vernieuwen. Dat idee hebben
we gecombineerd met de drie
Cultuurcafés Live die we in de zomer
hebben georganiseerd.” Wat ontstond
was de Cultuurprijs, live op televisie
vanuit de Schouwburg Venray. Het

is de bedoeling dat het een jaarlijks
terugkerend evenement wordt.
“Het mooie aan de Cultuurprijs is
dat we de genomineerden hiermee
een prachtig podium kunnen geven”,
aldus Keijsers.

Vijf genomineerden
De Cultuurprijs kende dit jaar vijf
genomineerden: Etan Huijs, LGOG
Kring Venray, Danshuis Venray, Jera
on Air en Dizzy Academy. Iedere
betrokken organisatie had één
initiatief, project of organisatie
gekozen. “Dat was nog best lastig,
maar uiteindelijk hadden we allemaal
een andere genomineerde”, vertelt

Keijsers. Uit deze genomineerden
werden twee winnaars gekozen.
Gedeputeerde Hubert Mackus en
wethouder Anne Thielen reikten
de prijzen uit. Jera on Air kreeg
van de onafhankelijke jury de
juryprijs. Verder was er nog de
publiekswinnaar, waarvoor iedereen
kon stemmen. Daarmee ging
dansschool Dizzy Academy naar
huis. Beide winnaars wonnen een
geldbedrag te investeren in het
initiatief waarmee ze wonnen, of een
ander, soortgelijk initiatief.
Voor de organisatie van Jera on
Air kwam de prijs vrij onverwacht.
“Het was de eerste keer dat de prijs

werd uitgereikt, dus we wisten niet
precies waar de jury op zou gaan
letten”, vertelt Sjoerd Ewals van het
festival. Desalniettemin was de organisatie van het festival blij met de
prijs. “Het voelde echt als waardering
en erkenning uit een andere hoek.
Daar zijn we erg trots op.”

Kroon op het harde
werken
Volgens hem is de prijs dit
jaar gewonnen door Jera on Air op
inventiviteit en vernieuwing. “Tijdens
de vorige editie hebben we de
Ysselsteynse muziekvereniging samen
met onze headliner op laten treden.
Dat vond de jury heel bijzonder.”
Jera on Air heeft met deze juryprijs
een trofee gewonnen en een cheque
van 1.000 euro. “Die gaan we op de

een of andere manier in het festival
steken om weer iets bijzonders neer
te zetten.”
Ook bij Dizzy Academy voelen
ze zich vereerd met de publieksprijs.
Rosa Poels: “Alleen al deze nominatie
was voor ons een kroon op het harde
werken van de afgelopen jaren”,
vertelt ze. “Dat er zoveel mensen op
ons gingen stemmen, hadden we
nooit verwacht, dus we zijn super
blij met de uitslag. Malou Linders, de
oprichtster van de Dizzy Academy,
kon er zelf helaas niet bij zijn, dus
mocht ik namens de Academy
aanschuiven aan de tafel van de
genomineerden en uiteindelijk de
Publieksprijs in ontvangst nemen.
Dit was een enorme eer. We kunnen
niet wachten op al het moois dat
2019 voor ons in petto heeft.”
(Foto: Imtiaz Willems)
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‘Droom kan werkelijkheid worden’

Oirlo moet wennen aan nieuw plan
gemeenschapshuis
Het plan om de pastorie in Oirlo te verbouwen tot een multifunctioneel
centrum oogstte nogal wat kritische geluiden tijdens de brainstormbijeenkomst op woensdag 19 december. De dorpsraad en het bestuur van
gemeenschapshuis De Linde kregen van de dorpsbewoners tal van suggesties en ideeën om het accommodatievraagstuk op te lossen.
Oirlo heeft nog de tijd, tot 2022,
om een oplossing te bedenken. In het
recente plan verdwijnen café-cafetaria D’n Terp en De Linde om plaats te
maken voor woningbouw. Het nieuwe
multifunctioneel centrum komt aan
de overzijde van de Hoofdstraat, op
de plek van de pastorie die sinds het
vertrek van pastoor Te Plate tijdelijke
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bewoners kent. Het plan heeft nogal
wat haken en ogen, zo viel tijdens
de brainstormsessie te beluisteren.
Gaat het bisdom meewerken? Zal de
gemeente extra woningbouw toestaan? Is het financieel haalbaar?
Op al die vragen kon nog geen
antwoord worden gegeven. Daarvoor
is het nog te vroeg. Er moet eerst
een haalbaarheidsonderzoek met
een financiële analyse plaatsvinden.
De dorpsraad en het Lindebestuur
kozen er bewust voor in een vroegtijdig stadium met het plan naar buiten
te treden. Met het doel zo veel mogelijk draagvlak te vergaren. Dat is er
na de bijeenkomst, waaraan tachtig
dorpsbewoners deelnamen, nog niet.

Renovatie De Linde
De situatie in Oirlo is ook behoorlijk veranderd sinds in 2014 het
bestuur van De Linde aan de slag ging.
In het kader van het project Schoon
door de Poort van gemeente Venray,
de privatisering van alle gemeenschapshuizen, werd een renovatieplan
opgesteld. Destijds was de pastorie
nog bewoond door de pastoor en was
er nog geen sprake van verkoop van
D’n Terp. Dus richtte het bestuur zich
alleen op het gebouw van De Linde.
Dat bleek al moeilijk genoeg. Toen in
augustus 2018 alweer de vijftiende
planversie door de gemeente werd
afgeschoten, zag het Lindebestuur het
niet meer zitten. Er lag een projectplan om De Linde voor acht tot negen
ton te renoveren. Het niet sluitend
krijgen van de exploitatie bleek het
struikelblok. “We hadden de pijp leeg.
De energie was op, we wisten het niet
meer na vier jaar aan een dood paard
te hebben getrokken”, verwoordde
voorzitter Paul Classens van De Linde.

Ten einde raad stapte het Lindebestuur
in september naar de dorpsraad voor
hulp.

Zestiende versie
van plan
De dorpsraad ging voortvarend aan de slag en keek verder dan
alleen het renovatieplan. Er werden
gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen in het dorp. Ook werden
bezoekjes gebracht aan de gemeenschapsaccommodaties van onder
meer Leunen, Oostrum en Vredepeel.
“We staan pas aan het begin”, stelde
Paul Classens. “Het plan kan nog alle
kanten op. Steun van de gemeenschap is heel belangrijk. Iedereen kan
nu nog meepraten en meedenken.”
Dat gebeurde volop, al was de toon
vaak kritisch. “We zouden vanavond
brainstormen, maar ik hoor alleen

‘ja maar dit, ja maar dat’”, merkte een
bezoeker op.
Anita Emonts van de dorpsraad
sprak van out-of-the-box-denken.
Het revolutionaire plan voor de pastorie sloeg volgens haar ‘in als een
bom’ bij het Lindebestuur. Ze noemde
het een vierbaansweg. Tegelijkertijd
worden haalbaarheidsonderzoeken
voor De Linde, D’n Terp en de pastorie uitgewerkt. Daarnaast komt er een
zestiende versie van het renovatieplan
voor De Linde. “We willen geen tijd
verliezen. Er zijn nog veel hobbels te
nemen. Het dorp bepaalt uiteindelijk
welk plan het beste is”, zei Emonts.
Om de exploitatie rond te krijgen,
moeten nieuwe activiteiten worden
ontplooid. Gedacht wordt aan een
servicepunt met pakketdienst, eetpunt
voor ouderen en pleisterplaats van de
fietsknooppuntenroute.
Er volgde een spervuur van vragen

en aanmerkingen. Een dorpsbewoner
meende dat al die onderzoeken veel
te lang gaan duren. “We zijn zo vijf,
zes jaar verder.” Een ander voorzag
parkeerproblemen bij de pastorie.
Woningbouw op de plek van De Linde
en D’n Terp was ook een kritiekpunt.
“Er is toch grond genoeg om te bouwen?”, klonk het. Volgens de dorpsraad zijn deze kavels te duur en te
groot voor jongeren uit Oirlo, die nu
vaak wegtrekken uit het dorp. Ook
kwamen opmerkingen dat nieuwbouw veel duurder is dan renovatie.
“Jullie zijn aan het dromen”, merkte
een bezoeker op. “Maar dromen kunnen werkelijkheid worden”, pareerde
Anita Emonts. “We moeten niet zo
veel beren op de weg zien. Maar denken in kansen. We gaan niet voor het
goedkoopste maar voor het allerbeste
plan. Dat lukt alleen als we met z’n
allen de schouders eronder zetten.”

Rollator-ommetje in Leunen
Werkgroep Wandelpaden Leunen van dorpsraad Leunen ontving op vrijdag 21 december een cheque van 2.000 euro van het Coöperatiefonds
Rabobank Horst Venray. Onder andere met dit geld wil de werkgroep een rollator-ommetje realiseren rond het dorpsplein.
Eerder dit jaar heeft werkgroep
Wandelpaden Leunen samen met
de werkgroep Dorpsplein een
cheque van 1.000 euro van DELA
Goededoelenfonds ontvangen.

Beide werkgroepen hebben nu een
plan gemaakt voor het realiseren
van een rollatorommetje rond het
dorpsplein en een rondje om de kerk
(de 8 van Leunen).

Op het nieuwe dorpsplein komt
ook een nieuw informatiebord
voor de verschillende
wandelroutes die starten vanuit
het Leunse dorpsplein. Werkgroep

Wandelpaden Leunen wil in
maart 2019, tijdens de activiteiten
van NL Doet starten met de
voorbereiding en de uitvoering
van het plan.

Montessorischool is verhuisd
Montessorischool Venray is in de kerstvakantie verhuisd naar een nieuwe locatie. Die is gelegen aan de Boterbloem 45, in de wijk Landweert,
200 meter vanaf de huidige standplaats. De school was gevestigd in de schoolwoningen aan de Sleutelbloem.
De locatie heeft de afgelopen
negen jaar dienst gedaan als
school, maar dat was een tijdelijke
oplossing. Met de nieuwe locatie,
waar voorheen basisschool
De Landweert was gevestigd,
kan de school haar activiteiten

verder uitbouwen.
Zo komt in de nieuwe school
op termijn een kinderopvang.
De gemeenteraad stemde op 27 juni
2017 in met een voorfinanciering
van in totaal 52.735 euro ten
behoeve van de realisatie van

deze opvang in het gebouw van
de Montesorrischool. Dit bedrag
wordt door MOZON, de stichting
voor Montessori-Onderwis
Zuidoost Nederland, in tien jaar
terugbetaald.
Op de nieuwe locatie staan

op dit moment nog noodlokalen
vanwege de verbouwing van de
nabij gelegen Klimboomschool.
Door deze noodlokalen heeft de
Montessorischool Venray minder
ruimte, maar nog ruim voldoende
voor het aantal leerlingen.
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In de eerste fase heeft
GlaswebVenray zich gericht op de
aanleg van glasvezel in de dorpen.
In de dorpen Ysselsteyn, Vredepeel,
Merselo, Leunen, Veulen en Heide
wordt het netwerk inmiddels volop
gebruikt. In de overige kerkdorpen is
GlaswebVenray actief met het aanleggen en activeren van de glasvezel.

Voldoende
aanmeldingen
Na de dorpen, wil
GlaswebVenray ook de wijken voorzien van een glasvezelnetwerk.
GlaswebVenray start in februari
met de campagne in de wijken van
Venray. De campagne vindt per wijkcentrale, alle aansluitingen die bij
één netwerkverdeelstation behoren,
plaats. Als er voldoende aanmeldingen in het gebied van wijkcentrale Beekweg zijn, 30 procent van
de mogelijke klanten, zal ook daar
glasvezel worden aangelegd. De

2.850 adressen die bij wijkcentrale
Beekweg behoren liggen in de wijken
de Brabander, Vlakwater, Centrum en
Noord-West. “De interesse in de wijken is er duidelijk. Men was afwachtend want men wil eerst weten dat er
glasvezel komt, voordat men zich aanmeldt”, aldus GlaswebVenray-directeur
Bart Lemmen.
Samen met de Glasweb-teamleden
uit de wijken gaat GlaswebVenray
de campagne opzetten. De campagne start in het voorjaar van 2019.
Wanneer wijkcentrale Beekweg 31
maart 2019 het benodigde aantal klantaanmeldingen heeft, kan
GlaswebVenray in het najaar van 2019
starten met de aanleg. Aansluitend
worden ook de andere wijken worden
voorzien van glasvezel. “Maar alleen
als de wijkbewoners dat ook willen”,
aldus Lemmen.

Meer signalen
Projectleider Anita Emonts is
overtuigd dat ook de wijken worden
voorzien van glasvezel. “Er komen

steeds meer signalen vanuit de
wijken dat er behoefte is aan
internet met meer capaciteit, het
downloaden gaat voor velen nog
wel goed, maar het uploaden
(versturen) begint ook in de wijken
zijn beperkingen te vertonen.”
De providers bieden pakketten aan
met een minimum van 500MB/s
upload en download, dit kan
worden uitgebreid tot een snelheid
van 1 GB/s upload en download.
Emonts: “Met glasvezel wordt de
keuzevrijheid in aanbod van internet,
TV en telefonie vergroot. Men kan
bijvoorbeeld internet nemen van
GlaswebVenray, TV van Ziggo en
telefoon van KPN.”
GlaswebVenray is een burgerinitiatief dat iedereen binnen
de gemeente Venray en het dorp
Holthees van een snelle, betrouwbare internetverbinding wil voorzien.
GlaswebVenray zoekt voor de wijken
nog Glasweb-teamleden. Neem voor
meer informatie contact op via info@
glaswegvenray.nl

Nieuwe fietsbrug

Eerste deel rondweg
Wanssum geopend
Het westelijk deel van de rondweg van Wanssum is op woensdag 19 december geopend voor verkeer.
Gedeputeerde Hubert Mackus van provincie Limburg en Hein Versteegen van aannemerscombinatie Mooder Maas
knipten een bouwlint door en maakten de naam voor de nieuwe fietsbrug over de rondweg bekend: ‘Op de
haard’, een verwijzing naar de steenfabriek die daar vroeger lag.

Op 18 februari 2014 heeft het
Commissariaat voor de Media de
Stichting Lokale Omroep Venray
voor vijf jaar aangewezen als lokale
publieke media-instelling voor
de gemeente Venray. De huidige

periode eindigt op 23 februari.
De gemeenteraad moet het
Commissariaat adviseren hierover.
Het College van B&W laat al weten
Omroep Venray opnieuw hiervoor aan
te willen stellen.

Subsidie
voor Cultura Venray
Cultura Venray krijgt van gemeente Venray 250.000 euro subsidie voor
het jaar 2019. Ook krijgt zij voor 65.000 euro voor de uitvoering van het
harmonie- en fanfare-onderwijs van het seizoen 2018-2019 en 100.000
euro voor het project Cultuur in de Klas in het seizoen 2018-2019.
Cultura Venray is de motor voor
het culturele veld in Venray. Ieder
jaar krijgt zij maatwerksubsidie van
gemeente Venray. Er is subsidie
voor de reguliere activiteiten
zoals promotie van cultuur in
Venray, het koppelen van vraag en
aanbod, netwerkbijeenkomsten
en de organisatie van cultuurcafés.
Daarnaast houdt Cultura Venray
zich bezig met de organisatie en de

uitvoering van muzieklessen in het
kader van harmonie en fanfare en
de organisatie en uitvoering van het
project Cultuur in de Klas. Gemeente
Venray: “Uit tussentijdse evaluaties
blijkt dat Cultura Venray er goed in
geslaagd is om de twee belangrijke
projecten van de grond te krijgen en
haar coördinerende rol in te vullen.”
In 2019 staat er een nieuwe evaluatie
van Cultura Venray gepland.

Rustige
oudejaarsavond
Oudejaarsavond is voor Limburg vergelijkbaar verlopen met andere
jaarwisselingen. Ook in Venray waren geen grote incidenten. Dat laat
Politie Limburg weten op haar Facebook-pagina.
In totaal waren er in Limburg 250
incidenten en zijn er 19 aanhoudingen
verricht. De jaarwisseling van 2017
naar 2018 telde 278 incidenten en 15
aanhoudingen. Voor zover nu bekend,
is er geen sprake geweest van geweld
tegen politiemedewerkers in Limburg.
Landelijk is dit soort gewelddaden
ruim verdubbeld. Waar er vorig jaar
sprake was van 27 incidenten tegen
agenten, is dat deze oudejaarsavond

gestegen naar 59. Het merendeel van
deze incidenten had met vuurwerk te
maken, zo meldde de NOS.
Ook in gemeente Venray is de
overgang naar het nieuwe jaar relatief
rustig verlopen. De politie heeft
samen met BOA’s, buitengewone
opsporingsambtenaren, vanaf vrijdag
28 december extra patrouilles verricht
in verband met mogelijk vuurwerk
overlast.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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GlaswebVenray heeft zich in de eerste fase van de aanleg van glasvezel gericht op de dorpen van de
gemeente. Vanaf februari start de campagne voor glasvezel ook in de wijken van Venray. Als er voldoende
aanmeldingen zijn, 30 procent van de huizen, wordt ook hier binnenkort glasvezel aangelegd.

Omroep Venray blijft de lokale publieke media-instelling in gemeente
Venray. In februari 2014 is Omroep Venray voor vijf jaar hiervoor aangewezen door het Commissariaat voor de Media. Gemeente Venray laat weten
deze periode te willen verlengen.

LE

Campagne glasvezel voor
wijken Venray start in februari

Omroep Venray
blijft lokale omroep
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Gebraden
4 zigeunerschnitzels
+Gehaktballen
4 roomschijven
4 HALEN
Samen
€ 7,95
3 BETALEN
Over het gedeelte van de
Venrayseweg tot aan de Geijsterseweg
kan nu gereden worden. De opening
van het eerste deel van de rondweg
was volgens gedeputeerde Hubert
Mackus een belangrijk moment
voor Wanssum: “De drukke
verkeersader door het centrum
wordt op deze manier alvast wat
ontlast. Dat is een mooie eerste

stap.” Wethouder Jan Loonen van
gemeente Venray beaamt het belang
van de rondweg voor Wanssum.
“Er rijden hier gemiddeld bijna
14.000 motorvoertuigen per werkdag,
en dat geeft behoorlijk wat overlast.
Het was voor gemeente Venray
daarom een belangrijke voorwaarde
dat de gebiedsontwikkeling
zorgde voor een goede oplossing.

Het eerste deel van die oplossing is nu
gereed.”
De nieuwe rondweg wordt in
totaal 3 kilometer lang en heeft drie
rotondes en een hoogwatervrije brug
over de industriehaven. Deze brug
krijgt de langste voorgespannen liggers die ooit ter wereld zijn geproduceerd: 69 meter. De gehele rondweg
wordt medio 2020 opgeleverd.

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

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

Geboren op
28 december 2018

Liefde is,
gewoon stil naast de ander zitten
totdat zij je aankijkt en lacht…

Sem

Op dinsdag 1 januari 2019 is op 75-jarige leeftijd overleden,
onze lieve mam, schoonmoeder en trotse oma

Zoon van
Tom en Laura
Vullings-Keijsers

Jo Barents - van Helden

Janssenweg 7
5961 RM Horst

Piet Barents †

echtgenote van

Deurne, Leon en Brigitte
Liz en Jelle
Venlo, Ron en Nathalie
Sidney en Jessie, Cystine
Familie van Helden
Familie Barents

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.

Aangeboden behandelstoel,
vapazone, bergmeubel sterilisator
ev klein meubilair salon.
Tel. 06 40 09 69 63.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Rondkomen van weinig geld?
De Thuisadministratie Venray kan u
kosteloos ondersteunen bij financiële
regelingen waar u recht op heeft.
Neem contact op met 0478 51 73 00
of via info@synthese.nl
Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje leuk compleet
huis voor 4 pers aan de Costa Blanca,
zee/strand op 300mtr afstand.
Vliegveld Alicante op 35km.
Meer info frans.huijs@home.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Correspondentieadres:
Stationsstraat 113, 5751 HD Deurne
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van ôs mam op zaterdag 5 januari 2019 om 9.30 uur in crematorium
Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30, Venlo-Blerick.
Voorafgaand aan de dienst krijgt u een roos aangereikt
die u na afloop op de kist kunt leggen.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan
Stichting Alzheimer Nederland meer op prijs.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Zorgcentrum Hof te Berkel voor de liefdevolle verzorging.

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekte
op 79-jarige leeftijd, zacht en kalm van ons is heengegaan

Jo Kleuskens - Boots
echtgenote van

Ger Kleuskens
Ger Kleuskens
Familie Boots
Familie Kleuskens

Gezinsuitbreiding?
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Jo is op haar eigen kamer, Vincentiushof 12 te Venray, waar u afscheid
kunt nemen op vrijdag 4 januari van 19.00 - 20.00 uur.
De herdenkingsdienst wordt gehouden op maandag 7 januari
om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

Wonen Limburg gaat langs de deuren
in Brukske
Wonen Limburg is sinds eind november bezig met een rondgang door de Venrayse wijk Brukske.
Medewerkers gaan huis aan huis om met bewoners in gesprek te gaan over hun woning en woonomgeving.
Aanleiding zijn de schimmelproblemen in de wijk, die werden aangekaart door SP Venray en de Actiegroep voor
een Gezonde Wijk.
Projectleider Nicole van Lierop van
Wonen Limburg laat weten inmiddels
een groot deel van de bewoners van
Brukske 1 gesproken te hebben. “De
bewoners reageren positief op ons
bezoek en we voeren fijne gesprekken. Aan de hand van een vragenlijst
inventariseren we bij de bewoners
hoe ze de woning nu ervaren, na de
renovatie en of men nog last heeft
van vocht- en schimmel. Ook praten
we met hen over de woon- en leefomgeving.”
Uit de rondgang blijkt volgens Van

Lierop dat bewoners blij zijn met de
energiebesparende maatregelen in de
wijk, met name de nieuwe daken.

Nieuwe ventilatie
“De woningen zijn de afgelopen
periode ook voorzien van een nieuw
ventilatiesysteem. Dit nieuwe systeem
is erg belangrijk voor de vochthuishouding in de woning. We leggen tijdens
de gesprekken uit hoe de bewoners
de nieuwe ventilatie het beste kunnen
gebruiken. Een deel van de woningen heeft een inpandige badkamer.

Ventileren van inpandige badkamers is
best lastig. Als dit niet goed gebeurt,
kan er overlast van vocht en schimmel ontstaan. We besteden hier dan
ook ruime aandacht aan tijdens de
gesprekken.”

Energiebesparende
maatregelen
Tijdens de gesprekken werd ook
duidelijk dat de energiebesparende
maatregelen in de huurhuizen nog wel
nazorg nodig hadden. Een leerpunt

voor Wonen Limburg, stelt zij. “Dat
nemen we mee in de volgende energieprojecten die we gepland hebben
staan voor komende jaren.” De hoogte
van de energierekening komt tijdens
de gesprekken ook aan bod, net zoals
de mogelijkheid van een energiecoach. Deze kan samen met bewoners
te kijken naar het hoge energieverbruik en tips geven in het verminderen
hiervan. Wonen Limburg: “Overigens
zouden de meeste energierekeningen
komend jaar omlaag moeten gaan nu
de huizen geïsoleerd zijn en zonnepanelen hebben.”
Tot slot komt ook de leefomgeving
in de gesprekken met de bewoners
aan de orde. Volgens projectleider
Van Lierop zijn de genoemde

aandachtspunten vooral het ontbreken
van voldoende speelvoorzieningen
voor kinderen en zwerfafval.
“Veel bewoners wonen al lang en
graag in Brukske en willen er niet
meer weg. Met de buren heeft
men over het algemeen een goede
verstandhouding. Veel mensen zijn erg
blij met de activiteiten die speelcoach
Henk en de vele vrijwilligers
organiseren voor hun kinderen.”
In januari start het team met het
bezoeken van de bewoners in Brukske
2. Wonen Limburg wil begin maart de
inventarisatie afronden. “Dan kunnen
er echte conclusies getrokken
worden en wordt bekeken welke
bouwtechnische zaken opgepakt
moeten worden.”
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Gemeente gaat besturen van culturele instellingen
onderzoeken
Gemeente Venray gaat in 2019 een onderzoek uitvoeren naar de manier waarop grote culturele instellingen
in de gemeente bestuurd worden. Aanleiding is een actie van BiblioNu, die in 2017 zonder toestemming van
het College van B&W, en dus tegen de regels, een nieuw besturingsmodel koos.
Stichting BiblioNu koos in 2017
voor een nieuw besturingsmodel.
Van een bestuursmodel ging zij
naar een raad-van-toezichtmodel.

Hiervoor heeft zij haar statuten aangepast. De gemeente constateerde
begin december bij het lezen van het
jaarverslag 2017 van BiblioNu dat het

besturingsmodel gewijzigd is zonder
toestemming van het college, terwijl
die toestemming wel vereist is. “Dit
is niet volgens de regels en maakt

dat wij op 3 december slechts kennis
hebben genomen van de statutenwijziging en hier achteraf geen goedkeur
aan geven.”

‘Good governance’
Gemeente Venray vindt
‘good governance’, de wijze van

besturen, de gedragscode en
het toezicht van organisaties,
belangrijk. Ook op het gebied van
kunst en cultuur. Daarom gaat zij
in 2019 een onderzoek starten
naar de ‘governance’ bij grotere
culturele organisaties, waaronder
BiblioNu.

Omgevingsvergunning voor arbeidsmigranten
De Hoebert geweigerd
Gemeente Venray heeft nu officieel de omgevingsvergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten in de
Hoebert in Venray geweigerd. Een ondernemer uit Well wilde het pand gedeeltelijk verbouwen om er arbeidsmigranten te laten wonen, maar volgens het nieuwe beleid van gemeente Venray kan dit niet in een woonwijk.

realiseren van gemeente Venray.
De rechter gaf de gemeente
uiteindelijk gelijk.
Gemeente Venray: “Grootschalige
huisvestinglocaties in woonwijken
blijken steeds tot grote weerstand en
juridische procedures te leiden, waardoor ze uiteindelijk niet gerealiseerd
worden”, aldus de gemeente. “In het
huidige coalitieakkoord is opgenomen
dat, naast medewerking aan kleinschalige huisvesting arbeidsmigran-

ten, ook medewerking wordt verleend
aan tenminste 1 à 2 initiatieven voor
grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten binnen onze gemeentegrenzen. Het gaat hierbij om locaties
voor tussen de 100 en maximaal
250 personen. Hierbij is opgenomen
dat bij de keuze voor de locatie de
omgeving en de beheersbaarheid
een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld de kernrandzones of randen van
bedrijventerreinen.

Flinke groei aantal
zeecontainers regio
Regio Venlo-Venray, één van de vijf belangrijkste logistieke hotspots van Nederland, kende in 2017 een toename van 59 procent van
het aantal overgeslagen zeecontainers ten opzichte van 2010.

De ondernemer vroeg in oktober
een omgevingsvergunning aan. In
eerste instantie gaf de gemeente
nog aan hier positief tegenover te
staan, maar na het wijzigen van

het beleid voor de huisvesting van
arbeidsmigranten, kan zij hier niet
meer aan meewerken. De ondernemer
spande eind vorig jaar nog een kort
geding aan tegen deze beslissing

van de gemeente, omdat hij vond
dat hij niet eerlijk behandeld werd.
Otto Work Force mocht namelijk
op bedrijventerrein De Hulst wél
huisvesting voor arbeidsmigranten

De regio, waarin ook de haven
van Wanssum ligt, was daarmee
de grootste stijger van alle regio’s
in Nederland. Dit blijkt uit cijfers
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek die op vrijdag 20 december
bekend zijn gemaakt.
In 2010 waren er 496.000 overgeslagen zeecontainers, in 2017 is
dat aantal gegroeid naar 790.000.
Ter vergelijking, de landelijke groei
was in deze periode 14 procent.
De gemiddelde groei in de vijf

logistieke hotspots was 21 procent.
Volgens het CBS is de vermoedelijke
reden dat er in 2010 een nieuwe
binnenvaartterminal is geopend in
Wanssum.
De geladen zeecontainers zijn
voornamelijk afkomstig uit het
Rotterdamse havengebied. Zo kwamen er in 2017 178.600 geladen
vrachten binnen. In totaal werden
er in het Rotterdamse havengebied
2,5 miljoen zeecontainers vervoerd
naar het Nederlandse achterland.

Relatief veel
kinderen geboren
In 2018 is het aantal inwoners afgenomen in 74 van de
380 gemeenten. Ook in gemeente Venray was sprake van een bevolkingskrimp, echter werden er wel meer kinderen geboren dan dat er
mensen overleden. Dat blijkt uit voorlopige bevolkingscijfers van het
CBS tot en met november 2018.

Vier generaties
Met de geboorte van Xavi Wijnhoven op dinsdag 18 december zijn er vier generaties mannen
compleet. Xavi is de zoon van Quint Wijnhoven uit Venray, kleinzoon van Arno Wijnhoven uit Venray
en de achterkleinzoon van Leo Wijnhoven, ook uit Venray. De familie is heel blij met en trots op de
geboorte van Xavi.

Gemeenten waar het aantal inwoners het meest is gedaald
liggen met name in de provincie
Groningen, Friesland en Limburg.
In gemeente Venray was er in 2018
sprake van een bevolkingskrimp van
0,5 per 1000 inwoners. In vrijwel alle
gemeenten waar sprake is van een
daling worden ook minder baby’s
geboren dan dat er mensen overlijden. Dit heeft met name te maken
met de hoge mate van vergrijzing.
In Gemeente Venray is dit niet het

geval, er zijn in 2018 namelijk meer
baby’s geboren dan dat er mensen
overleden zijn. Er is hier sprake van
een natuurlijke groei van 0,3 per
1000 inwoners.
Landelijk gezien groeide de
bevolking in 2018, net als voorgaande jaren. Dit gebeurde met
name in de randstand, de vier grote
steden kregen er de meeste inwoners bij. Relatief gezien groeide de
bevolking het sterkst in de kleinere
gemeenten rondom de steden.
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januari 2018

Na een relatief rustige jaarwisseling startte op 1 januari weer een nieuw jaar. Dit begin
ging in 2018 gepaard met de start van veel nieuwe plannen, initiatieven en projecten in de
gemeente Venray.
In Veulen waren ze druk met plannen voor
de invulling van de voormalige basisschool, in
Oirlo werden de eerste stappen naar het vernieuwde dorpsplein gezet en ook in Geijsteren
werden de plannen bekendgemaakt voor het
aanpakken van het dorpsplein. Gemeente
Venray trapte verder de pilot #RespectOn af,
een tolerantiecampagne. Er vond een informatieavond plaats waarin de eerste toekomst-

plannen voor het voormalige Sint Annapark
werden gepresenteerd. Hilde en Björn van
het Allemanscafé in Oostrum gaven het stokje
door aan hun opvolgers. Verder werd verkeersveiligheidsproject Smile, dat begon als een
buurtinitiatief in Landweert, in januari in alle
Venrayse wijken actief. Smile Venray wil door
complimenten maken in plaats van foeteren de verkeersveiligheid en leefbaarheid in

de wijken verbeteren. Gemeente Venray start
daarnaast een nieuw traject om de toekomst
van bungalowpark Roekenbosch in Blitterswijck
te bepalen. Samen met alle betrokken partijen wil zij in 2018 om tafel om een breed
gedragen toekomstvisie op te stellen. Januari
was ook de maand van een winterstorm die
over Nederland raasde. Ook in Venray liet die
haar sporen achter. Een aantal bomen overleefde de storm niet en ook enkele gebouwen liepen schade op. Winnaars waren er
ook: Boomkwekerij Michels-Classens uit Heide
won de Loek Nelissenprijs bij de Venrayse

Ondernemersprijzen. MMI BV uit Venray won
de Rabobank publieksprijs. Venraynaar Guido
Coppis won tijdens het Limburgs Filmfestival de
prijs voor beste nieuwe maker met zijn korte
film ‘Stille storm’ en Koos Swinkels uit Venray
werd pauselijk onderscheiden vanwege zijn
jarenlange inzet als vrijwilliger voor het behoud
en beheer van kruisen, kapellen en ander kleinreligieus erfgoed in Limburg. Wim van Osch
(Foto: Sander van Daal) werd koninklijk onderscheiden vanwege al zijn vrijwilligerswerk en Stef
Jeucken uit Venray werd Nederlands kampioen
in de Russische vechtsport Sambo.

Wat willen zij betekenen voor Venray en hoe
gaan ze dat doen? De achttienjarige Vic Luijkx
uit Leunen presenteerde deze maand verder
zijn zelfontwikkelde Stemwijzer, om mensen
te helpen een goede keuze te maken tijdens
de verkiezingen. Februari stond daarnaast in
het teken van diversiteit en acceptatie. Zes
politieke partijen in Venray zetten in februari
hun handtekening onder het diversiteitspact,
waarmee ze beloofden zich in te zetten
voor het diversiteitsbeleid en een inclusieve samenleving. Ook werd de eerste hand

gelegd aan Venray als Regenbooggemeente,
iets wat een aantal maanden later, in november, werkelijkheid zou worden. Het initiatief
van het Wijkleerbedrijf bleek in februari erg
succesvol te zijn. Tien deelnemers behaalden
na bijna twee jaar hun diploma’s in Helpende
Zorg en Welzijn. In februari kon heel Venray
ook eindelijk het ijs weer op. Het had een
paar dagen flink gevroren en er werden op
verschillende plaatsen ijsbanen aangelegd
waar zowel kinderen als volwassenen lekker
rondjes konden schaatsen op natuurijs.

februari 2018

De gemeente Venray stond in februari, net als ieder jaar, weer volledig in het teken
van carnaval. In alle kernen werd er drie dagen lang gedanst, gezongen en gefeest,
waarna het normale leven weer van start ging.
De Roetsj en het Iensjekke op het
Venrayse Schouwburgplein werden ook
dit jaar weer druk bezocht. Bjorn en Mieke
deden dit jaar de aftrap en nadat alle prinsen de sleutel van hun dorpen kregen, kon
het feest echt beginnen. Carnavalsvereniging
de Keieschieters uit Geijsteren kreeg
dit jaar goed nieuws te horen: de

Einzelgängeroptocht van 2019 wordt in hun
dorp gehouden. Die staat op het programma
voor zondag 31 maart, tijdens het halfvasten. Februari was immers ook de maand vóór
de gemeenteraadsverkiezingen en daarvoor
werden deze maand dan ook al volop voorbereidingen getroffen. Alle lijsttrekkers mochten
in HALLO Venray om de beurt hun zegje doen.
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Verkiezingsmaand maart maakte heel wat los in Venray. 49,6 procent van
de inwoners ging op woensdag 21 maart naar de stembus. Een wat teleurstellend
opkomstpercentage, zo vonden de burgemeester en de partijen
Bij de voorlopige uitslag konden bijna
alle zetels verdeeld worden. CDA Venray
kwam met acht zetels als winnaar uit de
bus en Venray Lokaal werd met vijf zetels
de op-één-na grootste partij. PvdA Venray
moest het tot teleurstelling van de partij zelf
doen met slechts één zetel. Bij de voorlopige
uitslag was er echter nog één restzetel over,
waar zowel Venray Lokaal als CDA Venray
recht op leken te hebben. Er kwam voor het

eerst in de Venrayse verkiezingsgeschiedenis
een hertelling en uiteindelijk ging CDA Venray
er met een minimaal verschil van twee
stemmen met de restzetel vandoor en kwam
de partij op negen zetels in de gemeenteraad
uit. De complicaties tijdens de verkiezingen
betekenden ook dat er een verbeterplan
kwam voor het stem- en telsysteem van
de Venrayse verkiezingen. Enkele maanden
na de verkiezingen werd bekend dat de

gemeente overstapt op centraal tellen. Dat
houdt in dat ‘s avonds op de verkiezingsdag
op de verschillende stembureaus alleen
geteld wordt op partijniveau. De volgende
dag wordt op een centrale plaats per partij
geteld hoeveel stemmen de individuele
kandidaten behaald hebben, om zo de
stembureaus te ontlasten. Er gebeurde nog
meer in maart dan alleen de verkiezingen.
De Oranjebuurt in Venray maakte zich zorgen
over de komst van kringloopwinkel 2Switch.
De wijk hield haar hart vast voor de veiligheid
en was bang voor verkeersoverlast. De
overlast bleek enkele maanden later mee te

vallen. In een brief naar de gemeente stelden
de bewoners van de wijk dat de gevolgen
van de vestiging van 2Switch achteraf
minder ingrijpend waren dan verwacht.
Woonzorgcentrum het Schuttersveld in
Venray ging op slot en de laatste cliënten
verhuisden naar De Mulder. Geijsteren nam
afscheid van de grote kastanjeboom op het
dorpsplein en in Ysselsteyn werden in het
kader van de Nationale Boomfeestdag juist
negen nieuwe bomen geplant door leerlingen
van basisschool St. Oda. In Heide werd De
Schól na een periode van voorbereidingen
feestelijk geopend.

ook nog kinderen zijn”, legde lerares Janneke
Hendriks uit. “Stichting Het Vergeten Kind zet
zich in voor kinderen in Nederland die het
moeilijk hebben en te maken hebben met
armoede.”
Ook in de kerkdorpen zat men in april
niet stil. In Castenray ging het bijenproject
van start met het inzaaien van een bijenoase. Ook werd in Vredepeel begonnen met de
bouw van het nieuwe MFC, dat waarschijnlijk begin dit jaar open gaat. Er werd verder
gestart met het maken van plannen voor de
aanpak van Smakterbroek, het gebied rond

Smakt, Holthees, Geijsteren, Maashees en
Vierlingsbeek. De molenkap van molen Nooit
Gedacht in Merselo werd in april grondig
gerestaureerd, zodat deze weer waterdicht
werd. Ondertussen kwamen er steeds meer
klachten binnen over het telsysteem van de
afgelopen verkiezingen en waren de coalitieonderhandelingen onder leiding van het CDA
in volle gang. Aan het eind van de maand
werd de nieuwe coalitie eindelijk bekend: CDA
koos voor coalitiepartners D66 en VENRAY
Lokaal. “Dat doet recht aan de wens van de
kiezers”, aldus informateur Jan Loonen.

april 2018

De Venrayse basisscholen en peuterspeelzalen hadden in april verschillende activiteiten op het programma staan.
Zo was er de Nationale Buitenlesdag
en werd er op verschillende scholen buiten
geleerd en bewogen. Ook vond de Week van
Water plaats, waarmee Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) water drinken bij kinderen
en hun ouders wilde stimuleren. In april ging
de bouw van het MFC in Vredepeel van start.
Natuurlijk werd er veel water gedronken,
maar ook spelletjes en knutselen met water
stonden centraal. In het kader van Koningsdag

vonden ook de jaarlijkse Koningsspelen weer
plaats. Tijdens de Nationale Buitenlesdag kregen alle kinderen buiten op het schoolplein
les. In april legden de basisschoolleraren ook
weer voor één dag hun werk neer, om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. Ook
basisschoolleerlingen voerden actie: groep 6
van basisschool EigenWijs in Oirlo haalde geld
op voor stichting Het Vergeten Kind. “De klas
wilde iets doen voor kinderen, omdat zij zelf
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Mei stond in het teken van duurzaamheid in Venray. Er werd een coalitieakkoord
getekend waarin dit onderwerp een centraal punt was.
‘Een gezonde toekomst voor Venray’,
was de titel van het coalitieakkoord dat
CDA, Venray Lokaal en D66 samen gesloten
hebben. Carla Brugman werd de nieuwe
wethouder voor VENRAY Lokaal. Jan Loonen,
Anne Thielen en Martijn van der Putten
bleven allemaal op hun eigen plek zitten.
Behalve het coalitieakkoord gebeurde er
nog meer in de politiek deze maand. In mei

werd afscheid genomen van wethouder Ike
Busser, na acht jaar wethouderschap. Verder
scheidden drie gemeenteraadsleden van de
SP zich af van de partij en gingen ze verder
onder de naam ProVenray. Joep Gielens, Erica
Irene van den akker en Lizzy Bruno konden
zich niet meer verenigen met de koers van
de partij. “De ideologische koers van de partij
is gewoon niet meer te zien”, lichtte Joep

Gielens in mei toe. “De cultuur deugd niet.
Er is te weinig democratie en geen kritische
massa. Er wordt te veel vastgehouden aan
de oude lijn.” Niet alleen de gemeente was
duurzaam bezig, ook energiecoöperatie
BeePower trapte af in Venray deze maand.
De organisatie wil zich inzetten voor het
bevorderen van duurzame energie binnen de
gemeente Venray.
Ook zette Venraynaar Piet Kroft zich in
mei in voor het Kinderpardon. Burgemeester
Hans Gilissen kreeg deze maand door

Krofts actie van vier kinderen een petitie
aangeboden met handtekeningen om de
ruim vierhonderd kinderen die nu nog
buiten de kinderpardonregeling vallen, een
verblijfsvergunning in Nederland te geven.
Burgemeester Gilissen gaf aan de actie te
steunen en niet lang daarna verklaarde
Venray zichzelf tot kinderpardongemeente,
die bij de staatssecretaris aan ging dringen
een oplossing te vinden. Een verbreding van
het Kinderpardon is er tot op heden echter
nog niet gekomen.

in Oostrum. Inmiddels is het gemeenschapshuis officieel heropend. Burgemeester
Gilissen voerde deze maand het samenscholingsverbod weer in, om overlast in de
Vergeten Driehoek in Venray tegen te gaan.
Daar hebben bewoners, voorbijgangers en
ondernemers al lange tijd last van groepjes ‘hangjongeren’ die de buurt terroriseren.
In Blitterswijck hield men zich bezig met de
ouderen, die de inwoners zo lang mogelijk in
het dorp wilden houden. Er werden plannen
gemaakt voor een dorpsdagvoorziening en

een woonzorgcentrum.
Op politiek gebied gebeurde er ook van
alles. SP eiste haar drie zetels terug van
ProVenray, maar kreeg de deksel op haar
neus. Extra zetels of niet, SP zette wel haar
strijd tegen de schimmelwoningen in Brukse
voort. Uit een onderzoek dat de partij deed in
juni bleek dat de problemen nog steeds niet
opgelost zijn. De schuld ligt volgens SP en de
actiegroep tegen schimmel in de wijk ook
deels bij Wonen Limburg, die zich niet genoeg
inzet om het probleem op te lossen.

juni 2018

Het regende sportieve evenementen in juni.
Het Meerdaags Wandelevenement vond
voor de eerste keer plaats en ruim 1.100
wandelaars deden mee. Verder werd er voor
mensen met een beperking voor het eerst
de X-Triathlon georganiseerd. FC Coronaas
organiseerde voor de tweede keer een
beachvolleybaltoernooi in Venray en de
Avondvierdaagse vierde dit jaar haar zestigste
editie. Speciaal voor dit jubileum werd een
extra wandeling georganiseerd op de zondag.

Niet alleen De Avondvierdaagse
vierde een jubileum in juni. Het Odapark
organiseerde in het kader van haar
25-jarig jubileum een feestweekend.
De Blitterswijckse fanfare Moed en IJver
mocht in 2018 zelfs honderd kaarsjes
uitblazen en vierde dit onder andere met een
jubileumconert in juni.
Verder werd in juni onder meer begonnen met de verbouwing van D’n Oesterham
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In juli schreeuwden verschillende partijen om extra geld.
Het belangrijkste nieuws deze maand
was misschien wel BiblioNu. In juli maakt
de stichting achter de bibliotheken in Venray
en Horst bekend in serieuze financiële problemen te zitten. De reserves van de stichting bleken bijna op te zijn. Het gaat om een
tekort van enkele tonnen en zonder financiële hulp zou BiblioNu in het eerste kwartaal
van 2019 niet meer aan haar betalingsverplichtingen kunnen voldoen. In de maanden

die volgenden bleek dat zowel gemeente
Venray als gemeente Horst op dit moment
nog geen extra subsidie willen geven aan
de bibliotheek. Hoe het verder moet met de
geplande verhuizing van de bieb naar het
oude AH-pand is ook nog steeds niet duidelijk. Gemeente Venray smeekte samen met
de andere Noord-Limburgse gemeenten op
haar beurt bij het landelijk politiekorps om
extra agenten. Half juni werd het politiekorps

in Nederland uitgebreid, maar bleek dat er
slechts 31 extra agenten in Limburg komen.
“Veel te weinig”, aldus burgemeester Hans
Gilissen. “We moeten op de trommel slaan
vanuit basiseenheid Venray. Niet alleen naar
Den Haag, maar ook naar Maastricht.” Afval
was ook belangrijk in juli. Buurtbewoners
waren het zat, al die rommel bij de afvalcontainers in Brukske. De gemeente doet er te
weinig aan, vinden ze. De gemeente gaf eerder aan te starten met een pilot met camerabewaking bij afvalcontainers, maar dat gaat

de boze buurtbewoners niet snel genoeg.
In juli waren er zoals altijd veel activiteiten
in de gemeente. De Fietsvierdaagse stond
op het programma en ook veel deelnemers
uit Venray deden mee aan de Nijmeegse
Vierdaagse. De Venrayse deelnemers aan
het OLS kwamen niet verder dan de eerste
dag, maar ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
mocht wel negen prijzen mee naar huis
nemen. Het smartlappenfestival stond ook
weer op het programma, net als verschillende
optredens in het centrum van Venray.

Boegafun en het Venrays Museum, merkten
dat er minder klanten kwamen vanwege
de hitte. IJsverkopers deden het juist weer
heel goed: iedereen snakte naar een lekker
verkoelend ijsje met het warme weer.
In augustus stond de kermis in Venray op
het programma. Ook hier weer een warme
editie. De proef met de prikkelarme kermis
leverde niet zoveel bezoekers op vanwege
de hoge temperaturen. Nog een groot
evenement streek in augustus neer in Venray:
de BinckBank Tour. Op dinsdag 14 augustus

werd een individuele tijdrit verreden door
het centrum van Venray. Stefan Küng ging er
met de winst vandoor. Ook evenementen als
de Trekkerstrek in Ysselsteyn, Mystic World
in Merselo en Keetfeest Veulen vonden deze
maand plaats. In Oostrum werd bekend dat er
plannen zijn voor grootschalige huisvesting
van arbeidsmigranten op De Hulst I in het
dorp. Omwonenden maakten zich in eerste
instantie zorgen en waren boos over het
feit dat ze daar pas heel laat over werden
geïnformeerd.

augustus 2018

In juli was het al warm in het hele land en die hitte hield in augustus nog even aan.
De Fietsvierdaagse beleefde haar warmste editie ooit met temperaturen van 38 graden.
Dat weerhield de meeste deelnemers er niet van om lekker op de fiets te stappen,
meldde de organisatie in augustus.
In Geijsteren was het ook warm: daar
woedde in augustus een kleine ruzie over
het kunstwerk ‘Het vuur van Geijsteren’.
Het beeld stond sinds 1992 op het dorpsplein,
maar na de renovatie van het plein keerde
het kunstwerk daar eind juni niet meer terug.
De hitte eiste zijn tol deze maand: de natuur

en de agrariërs hadden het moeilijk en het
zuurstofgehalte in visvijvers werd te laag.
Niek Peter uit Castenray kwam de vissen in
de educatiepoel in zijn dorp samen met zijn
opa te hulp. Samen probeerden ze alle vissen
over te zetten in de Lollebeek. Sommige
ondernemers, waaronder kinderspeeltuin
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september 2018

Jos Jacobs won de Taalheldenprijs Limburg in de categorie Taalcursist, Venraynaren
gingen de straat op om zwerfafval op te ruimen tijdens de Keep it Clean Day en de
Piëlboulers openden hun eigen verenigingsgebouw in Ysselsteyn. Fanfare Sint Oda uit
Merselo vierde deze maand haar 100-jarig bestaan met een jubileumvoorstelling.
Ook ontving zij een koninklijke erepenning uit handen van burgemeester Hans Gilissen.
De kinderen begonnen in september
aan een nieuw schooljaar. Ook werd er weer
gerepeteerd door de verschillende fanfares
en harmonieën. Ook bij het splinternieuwe
Jeugdorkest No Limit, waarbij orkesten uit de
gemeente de handen ineen slagen om samen
muziek te spelen en van elkaar te leren.

“Het aantal leden van jeugdorkesten loopt
terug”, legde projectleider Pieter Kwaspen uit.
Op zondag 2 september vond de allereerste
repetitie plaats. Na heel wat oefenen leidde
die eerste repetitie tot het eerste concert op
zondag 2 december. Ook nieuw was het festival KiTSCH, dat op zaterdag 8 september haar

eerste editie had in het Odapark in Venray.
Bezoekers konden genieten van muziek,
kunst en lekker eten.
SP Venray en de Actiegroep voor een
Gezonde Wijk boden hun rapport ‘Brukske
Schimmelwijk’ aan aan de gemeenteraad en
het College van B&W van gemeente Venray.
Zij vinden dat ook de Venrayse politiek verantwoordelijkheid moet nemen voor de
grote hoeveelheid schimmelwoningen in de
Venrayse wijk Brukske. En van schimmel naar
afval: wethouder Carla Brugman maakte deze
maand bekend dat het afvalbeleid in Venray

op de schop moet. Venraynaren moeten minder restafval gaan produceren.
In Leunen zijn ze een stapje dichte bij een
nieuw dorpsplein. Provincie Limburg besloot
dat de vervuilde grond niet afgegraven
hoeft te worden. “Heel goed nieuws voor
ons”, aldus Sjaak Rongen van de dorpsraad
in Leunen. Wethouder Anne Thielen meldde
daarnaast deze maand dat zij streeft naar een
verhuizing van BiblioNu naar het centrum van
Venray, ondanks de financiële problemen van
BiblioNu. Wie dat moet gaan betalen is nog
steeds niet duidelijk.

op het feit dat het project Loobeekdal er aan
komt en er toch in het gebied gewerkt moet
worden. In Oostrum begonnen ze te wennen
aan het feit dat er zo’n 240 arbeidsmigranten
gevestigd gaan worden op bedrijventerrein
De Hulst (Foto: Otto Workforce). De gemeenteraad
wilde er toch nog graag ook haar zegje over
doen: tijdens een extra raadsvergadering
werd erover gediscussieerd. Bungalowpark
Roekenbosch zou ook misschien nog meer
arbeidsmigranten gaan vestigen. Dat idee
was één van de twee scenario’s (samen met
huisvesting gericht op senioren) dat in oktober

verder uitgewerkt zou worden. Eigenaar
van het park, coöperatie Roekenbosch, is
groot voorstander van het eerste scenario.
Gemeente Venray maakte deze maand een
verbeterplan bekend voor het tellen van de
stemmen bij verkiezingen. Centraal tellen is
één van de veranderingen in het plan. Een
ander onderdeel is dat stembureauleden een
betere training krijgen. “Vernederend”, vond
stembureauvoorzitter Jan Houba. Hij sprak
namens de voorzitters en leden van de
stembureaus in Venray. “Centraal tellen is
onzalig, onnodig en onnodig duur.”

oktober 2018

Oktober begon meteen met nachtvorst: de zomer is definitief voorbij. Groot nieuws
deze maand was de aankondiging dat deken Harrie Smeets van Venray de nieuwe bisschop van Roermond gaat worden. Dat maakte het bisdom Roermond tijdens een speciale persconferentie bekend. “Nieuws dat je leven in één klap verandert”, vatte de deken
zijn benoeming samen.
Wie ook een nieuwe functie erbij kreeg,
was Patrick van der Broeck. De oud-wethouder
van gemeente Venray en oud-gedeputeerde
van provincie Limburg wordt de nieuwe
voorzitter van het Odapark. Bart Jilisen (19)
mocht als jongste raadslid ooit plaatsnemen
in de gemeenteraad. Hij vervangt het D66-

raadslid Emina Joosten-Beslagic, die met
zwangerschapsverlof gaat. Dorpsraad Smakt
wil een onderdoorgang onder de A73 om zo
de wandelroutes aan beide kanten van de
A73 beter aan te laten sluiten. “Het wordt
onze enige kans om de onderdoorgang te
realiseren”, vertelde Jan Koopmans, wijzende
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In november stonden veel langlopende politieke zaken weer centraal: supermarkten,
afval, BiblioNu, The B en de huisvesting van arbeidsmigranten waren ook in deze maand
veel in het nieuws.
Er gebeurde dit jaar veel op het gebied
van supermarkten. In november wacht men
nog steeds op een beslissing over de locatie
van de nieuwe Aldi. Wordt het de Toverbal
of de Dr. Poelsschool? Aldi laat weten dat
het nog zeker twee jaar duurt voordat die
grote winkel er komt. In de tussentijd mag
de tijdelijke vestiging op d’n Herk blijven,
omdat het nieuwe winkelcentrum in

Brukske nog niet gereed is. Bij verschillende
supermarkten komen daarnaast in deze
maand afvalcamera’s te hangen om illegaal
afvaldumpen te kunnen beboeten. Zwerfafval
is ook belangrijk in november. De drie
‘zwerfafvalhelden’ Maud, Lotte en Jolijn zijn
samen met v riendinnetjes bezig om zo veel
mogelijk troep op te ruimen in hun omgeving.
Ook de bibliotheeksaga loopt gewoon

door. Duidelijk wordt dat gemeente Venray
de bibliotheek niet koste wat kost overeind
wil houden. Er gaat voor komend jaar dan ook
geen extra geld naar BiblioNu, verklaart wethouder Anne Thielen. Wel wil de gemeente
voor de zekerheid alvast het AH-pand aan
kopen, zodat de bieb daar mogelijk gevestigd
kan worden. Hetzelfde liedje voor jongerencentrum The B. De Venrayse politiek blijft
eerst praten, voordat er extra geld naar het
jongerencentrum kan. Eerst moet nu een
meerjarig plan opgesteld worden.
Nog zo’n veelbesproken onderwerp dit

jaar: de huisvesting van arbeidsmigranten.
Gemeente Venray kwam in november met
nieuwe uitgangspunten om zo meer ruimte
te bieden voor flexibiliteit. Nieuwe uitgangspunten of niet, het initiatief van de Wellse
ondernemer Jan Lucassen om arbeidsmigranten onder te brengen in De Hoebert in Venray
kon niet op medewerking van de gemeente
rekenen. De ondernemer spande daarom een
kort geding aan tegen de gemeente: hij eiste
gelijk te worden behandeld als bijvoorbeeld
Otto Work Force, die wel huisvesting mag
realiseren in Oostrum.

Blitterswijck bleken heel wat anders te
willen op het gebied van wel of geen
arbiedsmigranten huisvesten op het park.
De huisvesting van arbeidsmigranten
was sowieso een hot item deze maand:
de gemeenteraad besloot om de oude
visie hierover te schrappen en uit te gaan
van nieuwe, tijdelijke uitgangspunten, in
afwachting van nieuw beleid. Er ontstond
in Leunen onrust over een gesuggereerd
nieuw plan voor arbeidsmigranten in de
Oude Melkfabriek in het dorp, maar hier
bleek niets van waar te zijn. Otto Work

Force mocht doorgaan met het bouwen van
de arbeidsmigrantencampus, ondanks een
kort geding dat de ondernemer achter De
Hoebert aanspande hiertegen.
Wim van Osch kreeg een feestje in
Leunen, omdat hij al 22 jaar nar was met
carnaval. Ook deken Harrie Smeets had
een ‘feestje’. Hij werd in Roermond onder
grote belangstelling gewijd tot bisschop
(Foto: bisdom Roermond). Leon Dorren werd
benoemd tot Ridder en voor Annie NabbenSteeghs uit Oirlo was er een Bronzen
Waarderingspenning van gemeente Venray.

december 2018

In december presenteerde het Raayland College haar onderwijsrobot. Deze moet
scholieren gaan helpen met leren. Ook in het proefproject Boeren en Buren wordt technologie gebruikt. Veehouders en bewoners gaan namelijk samen de luchtkwaliteit in hun
omgeving meten.
In Ysselsteyn werd bekend dat er
geen groot multifunctioneel centrum
zou komen. Het plan om De Smelehof,
jongerencentrum Jera, de kerk en de
sportzaal onder te brengen in één gebouw,
bleek niet haalbaar. Het nieuwe plan is
om De Smelehof en Jera afzonderlijk een
grote renovatie te geven. In dat zelfde dorp

was er nog meer nieuws in december: de
gemeente besloot bij te dragen aan de
bouw van een nieuw bezoekerscentrum op
de Duitse militaire begraafplaats.
In Blitterswijck werd de sfeer rondom
vakantiepark Het Roekenbosch steeds
meer gespannen. Het bestuur van het
park en de omwonenden en Kerngroep
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

2019
Veel mensen maken aan het einde van het jaar een lijstje met goede
voornemens. Meestal in gedachte, maar soms ook op papier. Vaak is het
zo dat van deze goede voornemens in het nieuwe jaar niet zoveel terecht
komt. De vraag is altijd wie er aan het einde van het jaar nog terugkijkt
of de goede voornemens van een jaar eerder ook uitgevoerd zijn.
Nu wil ik niet zeggen dat het
maken van een lijstje van goede
voornemens niet zinvol zou zijn,
maar het gaat erom wat je er
van waar kunt én wilt maken.

Het nieuwe jaar is begonnen en binnenkort start weer een nieuw politiek
jaar. Hoewel wij als CDA Venray geen
lijstjes voor een nieuw jaar maken wil
dat niet zeggen dat we geen ‘voorne-

mens’ hebben die we willen bereiken.
De belangrijkste staan in het in 2018
afgesloten coalitieakkoord dat het CDA
Venray heeft gesloten met onze coalitiepartners. Dit is ons lijstje van goede
voornemens die wij de komende jaren
willen waarmaken. Helder op papier
geschreven en dus goed controleerbaar. Komend jaar is het onze uitdaging om weer een paar groene vinkjes
te zetten. Zoals onder andere het

faciliteren van goede huisvesting voor
arbeidsmigranten, duurzame en vooral
voldoende woningbouw en we willen
stappen zetten om onze energievoorziening verder te verduurzamen. Werk
genoeg dus om ook komend jaar onze
voornemens waar te maken! Ik wens
iedereen nog een politiek succesvol
jaar toe in goede gezondheid.
Toon Loonen,
fractievoorzitter CDA Venray

Toezegging wethouder genoeg?
De VVD diende dinsdag 11 december een motie in om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie volledig over te nemen in álle nieuwe
beleidsvoorstellen.
De vage doelstellingen,
onduidelijke financiën en niet
meetbare resultaten in het
Gebiedsgericht Werken (GGW)

zorgden voor stevige aanbevelingen
in het rekenkamercommissierapport
ter verbetering van raad en college.
Het SMART (Specifiek, Meetbaar,

Acceptabel (of aanvaardbaar/
ambitieus/aanwijsbaar), Realistisch,
Tijdsgebonden) maken van beleid door
het college, voordat het aan de raad
wordt gepresenteerd, zorgt er voor dat
wij als raad onze controlerende taak
goed kunnen uitvoeren. Tijdens het
debat zegde de wethouder reeds toe

de aanbevelingen ter harte te nemen.
Wij wilden een stap verder met de
motie, maar kregen helaas net niet
de meerderheid mee. VVD Venray
staat voor concrete en meetbare
plannen die we kunnen uitleggen
aan u als inwoner van Venray. We
staan voor concrete doelstellingen en

investeringen die we kunnen meten
en controleren.
We doen dit voor u: wij
willen graag dat uw én onze
belastingcenten goed worden
uitgegeven.
Bas Künen,
raadslid VVD Venray

Hoe komt de (lokale) politiek van zijn stoffige en
suffe imago af?
Dat was één van de zes vragen die we stelden tijdens ons half jaarlijkse bezoek aan het gezellige centrum van Venray. Het bleek een
lastige vraag.
Vele mensen antwoorden dat ze
er geen kaas van gegeten hebben of
dat het ze niet interesseert. Lokale
politiek is niet ingewikkeld en saai
het is juist reuze interessant en staat
dichtbij je woon- en leefomgeving.
Het gaat over hoe jij in Venray woont
of werkt en wat je in je vrije tijd

graag doet. Hoe het schoon en veilig
blijft en hoe je gezond kunt blijven en
erbij hoort.
Mét betrokkenen praten is veel
beter en ook leuker dan óver ze
praten. Daarom is VENRAY Lokaal een
échte lókale politieke partij, we staan
open voor iedereen.

Ook laten we graag horen wat
ons bezighoudt, we houden van
transparantie. Zo deelden we onze
nieuwsbrief uit en hadden we een
echte toiletpot in de Grotestraat
geplaatst. Met hierop een oproep
om je ‘hoge nood’ bij ons te
‘droppen’. Deze ludieke actie is
vooral om aandacht te vragen voor
een openbaar toilet in Venray. We
kregen hiervoor erg veel steun.
Ook bleek de vraag of men zich

vertegenwoordigd voelt door de partij
waarop men stemde een lastige.
We zouden graag een volmondig
‘ja’ horen, want dan werkt de
democratie zoals het bedoeld is,
als volksvertegenwoordiging. Maar
sommigen wisten niet eens meer
op welke partij ze gestemd hadden
in maart. Ruim driehonderd mensen
gingen met ons in gesprek en daarna
met een kerstbal en -wens richting de
sfeervolle kerstmarkt.

2019 is gestart en we blijven ons
best doen voor een fijn en leefbaar
Venray met zijn mooie buitengebieden, actieve dorpen en knusse
wijken. Schroom niet dit jaar contact
met ons te zoeken, bijvoorbeeld via
info@venraylokaal.nl en volg ons,
dan maakt je kennis met de VENRAYlokalers en zie je ook eens wat ons
zoal politiek bezighoudt. Gelukkig
nieuwjaar!
PR-team VENRAY Lokaal

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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‘Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan’
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Krijgen de arbeidsmigranten een warm onthaal in Venray? Er zijn in Venray veel arbeidsmigranten werkzaam. Het al geruime tijd sluimerende
probleem is echter de huisvesting van deze bevolkingsgroep. In het recente verleden werd bij diverse voorgestelde locaties voor grootschalige
opvang door omwonenden protest aangetekend. De redenen daarvoor waren nogal uiteenlopend van karakter, maar de rode draad daarbij was
altijd: ‘Niet in mijn achtertuin’.
In het coalitieakkoord van de politieke partijen staat vermeld “dat de
gemeente wil meewerken aan minimaal één of twee initiatieven voor
de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.” Inmiddels zijn er
door de gemeente tijdelijke aanpassingen in de huisvestingsregels voor
arbeidsmigranten aangebracht. Als gevolg daarvan kan men flexibel
reageren op aanvragen voor tijdelijke opvang van zogenaamde short staymigranten. Zodoende kunnen er op het industrieterrein De Hulst in Oostrum
een aantal tijdelijke woonunits op initiatief van OTTO Workforce worden
geplaatst. Daarmee is weliswaar de eerste kou uit de lucht, maar er zullen

ongetwijfeld meer huisvestingsmogelijkheden in de gemeente moeten
worden onderzocht.
Omdat blijkbaar de locatie van de oude melkfabriek aan de Leunseweg
een gepasseerd station is, dient er in ieder geval een andere grootschalige
opvang te worden gerealiseerd. Stichting Burgers van Venray heeft voor de
maand januari een stelling gekozen over de al zo lang durende discussie voor
definitieve huisvesting van arbeidsmigranten en hun gezinnen. De stelling is:
Wij laten arbeidsmigranten in de kou staan. Reageren op de stelling kan tot
begin februari op www.burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray van december 2018

‘De warmte van een deken in deze koude dagen’
In december, dat vergeleken met vorig jaar niet zoveel koude dagen kende, heeft onze deken Venray verlaten. Dat is allerminst met stille trom
aan ons voorbij gegaan. Toenmalig deken Harrie Smeets werd als blijk van waardering Ereburger van de gemeente Venray vanwege zijn zeer uitzonderlijke verdiensten voor de Venrayse gemeenschap.
Burgers van Venray: “Bij zijn afscheid werd zijn warme
belangstelling door velen genoemd. Smeets heeft ons verlaten en als
deken we zullen hem allemaal missen. Maar gelukkig blijft hij als onze
bisschop bij ons. Wij krijgen daarmee een hartelijke, warme bisschop.”
De stelling waarop men in december op de website Burgers van Venray
kon reageren luidde enigszins dubbelzinnig: Zonder deken wordt het
koud in Venray.
Hoewel die website door bijna 900 personen werd bezocht, lieten
32 bezoekers daadwerkelijk hun mening op de site achter. Enkele,
eveneens dubbelzinnige, reacties willen we de lezer niet onthouden.
Johan van der Velde is het eens met de stelling en schrijft: “Je hebt
tegenwoordig niet alleen maar dons dekbedden maar we hebben ook

Ben jij klantgericht en denk jij buiten de bestaande patronen?
Wil je werken in een bevlogen organisatie? Dan zoeken wij jou!

Secretarieel
Medewerker m/v
24 uur per week

In deze afwisselende functie ga je o.a. aan de slag met:
• voorbereiden en notuleren van vergaderingen;
• beheren van meerdere agenda’s;
• faciliteren van je collega’s door het uitvoeren en coördineren
van gevarieerde secretariële werkzaamheden.
Dit ben jij:
• een passende afgeronde mbo-opleiding;
• proactief, flexibel, assertief en georganiseerd;
• accuraat en zorgvuldig;
• een kei in plannen en organiseren.
Wij bieden jou:
Een uitdagende functie in een klein en professioneel team.
Je gaat werken in een innovatieve- en mantelzorgvriendelijke
organisatie met voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen.
Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 11 januari 2019 o.v.v. vacature secretarieel
medewerker via solliciteren@synthese.nl.

Vlammend
het jaar in
We hebben afscheid
genomen van het oude jaar en
2019 met open armen
ontvangen. Ik beleefde de
jaarwisseling in het altijd
gezellige Geijsteren. Met een
knalfeest sloten we een
bewogen jaar af.

Na middernacht wens je
elkaar dan allemaal het beste.
Goede voornemens vliegen je
om de oren en we zien de
toekomst met vertrouwen
tegemoet. Als je dan de
volgende dag de ogen opent
begint het nieuwe jaar toch
droevig. Dat lag deels aan het
druilerige weer. Een zonnige
‘vorstdag’ is op 1 januari toch
mooier dan herfstige
regenbuien. Maar het weer was
niet de enige invloed had op
mijn humeur. Ik werd droevig
na het lezen van berichten over
geweld, baldadigheid en brand.
Blijkbaar zijn er grote groepen
die vinden dat rond de
jaarwisseling Nederland voor
twee dagen moet veranderen in
• film en video
een vrijstaat. Door het jaar heen
• foto en dia’s
roept iedereen over recht en
• muziek
orde, strenge handhaving en
info@studioadato.nl
zwaardere straffen maar eind
077 351 48 44
december mag iedereen los.
www.studioadato.nl
Voor meer informatie
Onder het mom van traditie,
kun je op 7 januari van
gevoelig onderwerp, jagen we
15.00-16.00 uur contact
opnemen met Marjan Engels,
voor 70 miljoen euro vuurwerk
adviseur bedrijfsbureau en HR
de lucht in. Helaas meer dan
via 0478-517300.
eens gepaard met ongevallen.
Ook zijn er plekken waar
De eerste gesprekken vinden
‘vreugdevuren’ worden
plaats op 16 januari.
ontstoken. De gevolgen zijn
bekend. Ook geweld tegen
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
www.ikzoektuingrind.nl
hulpverleners blijkt inmiddels
een traditie te worden. Waar op
tel. (077) 320 97 00
andere plekken
symboolwetgeving ons een
veilig gevoel moet geven,
slaagt de overheid er niet in om
het tij te keren. Het lijkt elk jaar
TUHMAN
eerder erger te worden.
DAKBEDEKKINGEN
Adviezen over bijvoorbeeld het
Synthese is een onderneming
Voor al uw dakwerkzaamheden
voor zorg en welzijn in Noordgrote risico van vuurwerk
en Midden-Limburg, met 80
worden stelselmatig terzijde
medewerkers en 200 vrijwilligers.
geschoven. Hoe dan ook, het
Synthese biedt mensen
‘Kaboem’-feest in Geijsteren
T 0478 533702 • M 06 54366249
in het alledaagse
leven
alle
Voor al uw
dakwerkzaamheden
mag wat mij betreft een nieuwe
mogelijkheden om tot hun recht
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
traditie worden. Ik wens
T 0478 533702 • M 06 54366249
te komen en zich te ontwikkelen.
iedereen een mooi 2019 toe.
elektrische dekens. Een elektrische deken die de stroom niet nodig
heeft is een deken met nog meer visie dan de geproduceerde warmte
vanuit de huidige maatschappij, omgeving Venray. Laat de nieuwe
deken er een zijn met eigen warmte en niet te veel klimaatonvriendelijk
geproduceerde energie uit oude centrales. Een mensenmens dus.”
Sip is het oneens met de stelling en schrijft: “Op elk bed past een
deken, als die maar de maat van het bed heeft.” De vertrokken deken
laat ons niet in de kou achter. Er komt op korte termijn een opvolger en
tijdelijk neemt deken De Graaf Woutering die taak waar. “Ongetwijfeld
zal hij, in afwachting van de benoeming door bisschop Smeets van een
nieuwe deken, ervoor zorgen dat we in Venray niet lang in de kou zullen
blijven staan”, aldus Burgers van Venray.

Digitaliseren
van beeld en geluid

Studio ADATO

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
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Boek Ten Duijf: 5.000 euro
voor goede doelen
De bundel ‘Dwarsligger’, geschreven door oud-Oirlonaar Ten Duijf, heeft bijna 5.000 euro opgeleverd voor het
goede doel. Vrijdag 21 december werd deze opbrengst bekendgemaakt in het Venrays Museum.

Werkgroep
Wandelpaden Leunen
ontvangt cheque
Werkgroep Wandelpaden/Dorpsraad Leunen (WWL) ontving op vrijdag
21 december een cheque van 2.000 euro van het Coöperatiefonds
Rabobank Horst Venray. Eerder in 2018 ontving WWL al een cheque van
1.000 euro van het DELA goededoelenfonds.
WWL heeft samen met de
Werkgroep Dorpsplein een plan
gemaakt voor het realiseren van een
rollator-ommetje rond het dorpsplein
en een rondje om de kerk. Op het
nieuwe dorpslein komt ook een nieuw

informatiebord voor de verschillende
wandelroutes die starten vanuit het
Leunse dorpsplein. WWL wil in maart,
tijdens de activiteiten van NL Doet,
starten met de voorbereidingen en de
uitvoering van dit plan.

Dwarsligger is geschreven door
Ten Duijf en door Ted Lenssen geïllustreerd. De opbrengst van de verkoop
was voor twee goede doelen. Aan
een delegatie van de Speelgoedbank
Venray werd een cheque van 1.800
euro overhandigd. Een afvaardiging van de parochie in Oirlo mocht
een bedrag van 3.000 euro in ont-

vangst nemen. In Oirlo wordt het geld
gebruikt voor de uitbreiding van de
urnenmuur op de begraafplaats. De
afvaardigingen van beide goede doelen reageerden enthousiast op deze
gift. De verdeling van de gelden werd
gebaseerd op het aantal verkochte
boeken in Venray en Oirlo en op
andere plaatsen in het land. Ten Duijf

bedankte iedereen die aan deze actie
heeft meegewerkt, waaronder ook het
Venrays Museum dat zo gastvrij was
bij de presentatie in oktober en ook
nu weer alle medewerking verleende.
Veel lezers reageerden enthousiast op
het boek en ook zij werden door de
schrijver hartelijk bedankt voor het
slagen van deze actie.

Venrayse kwetsbare
kinderen naar de Efteling
Stichting Het Vergeten Kind ging op zaterdag 22 december met kwetsbare kinderen uit verschillende gemeenten naar de Efteling. Wethouder Anne Thielen ging samen met een bus Venrayse kinderen ook mee op het uitje.

Vanuit 37 Nederlandse gemeenten
vertrokken circa 1.500 kinderen met
hun ouders of opvoeders naar de
Efteling. Ze werden vergezeld door
burgemeesters en wethouders uit
hun gemeente. Het Vergeten Kind
organiseert deze activiteit speciaal
in de decembermaand, omdat deze
feestmaand voor kwetsbare kinderen
een extra moeilijke periode is
waarin ze zich anders, eenzaam en
verdrietig voelen. Na een welkom
door Efteling-mascotte Pardoes en

andere Efteling-bewoners, renden de
kinderen letterlijk het park in. Voor
de burgemeesters en wethouders
uit de deelnemende gemeenten
was er een lunch, waarna ze zich
weer bij hun inwoners voegden om
samen het park, dat in winterse
sferen gehuld was, te verkennen.
Daphne Schreuder, hoofd Campagnes
& Events van Het Vergeten Kind:
“De kinderen hebben vandaag een
heerlijke, onbezorgde dag gehad.
Een dagje naar de Winter Efteling is

voor elk kind een enorme belevenis,
maar voor kwetsbare kinderen extra
bijzonder. Gewoon even kind kunnen
zijn, ontsnappen aan je dagelijkse
zorgen en problemen en een fijne
dag ervaren met je ouders. Dat de
burgemeesters en wethouders ook zelf
meegingen, zorgde ook nog eens voor
verbondenheid tussen de gemeenten
en ‘hun’ kwetsbare kinderen. En daar
draait kerst toch om. Compassie en
verbondenheid.”
(Foto: Hans Verleur)
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Carnavalsvereniging De Piëlreus bestaat 6x11 jaar

‘De pioniersgeest is duidelijk te zien
binnen de vereniging’
Carnavalsvereniging De Piëlreus uit Ysselsteyn bestaat in 2019 6x11 jaar. Dat laat de vereniging niet onopgemerkt voorbij gaan. Van donderdag
24 tot en met zondag 27 januari staat het hele dorp in het teken van een carnavalsjubileumweekend.

Groepsfoto van de oud-prinsen tijdens het 5x11 jubileum
De Piëlreus werd op 30 september 1954 opgericht. Bestuurslid Erwin
Janssen: “In de notulen van toen staat
dat er op de eerste vergadering nog
niet heel veel animo was.” Dat is nu
wel anders. Met bijna 1.200 leden
hoort de vereniging bij de grootste
van de gemeente Venray en de activiteiten van de Piëlreus worden over
het algemeen dan ook goed bezocht.
“Zelfs op de rustigste avond hebben
we nog 200 à 300 mensen binnen”,
zegt Martijn Claessens, vorst van de
Piëlreus. De kracht van de vereniging
zit hem volgens de mannen in de variatie die de vereniging aan het dorp
probeert te bieden. Erwin: “We hebben voor elke laag in het dorp iets en
we zijn ook een vereniging die in durft
te spelen op veranderingen.” Dat is
bijvoorbeeld te zien in het tamelijk

nieuwe evenement van de Piëlreus,
de Reuzenrace. “Die vindt dit jaar voor
de derde keer plaats en is in de plaats
van de dorpsbruiloft gekomen”, vertelt Martijn. “We richten ons met die
activiteit op de Ysselsteynse jeugd tot
16 jaar. Op carnavalszondag is er dan
een parcours dat de deelnemers af
kunnen leggen. Het thema is dit jaar
Formule 1.”

‘Woetsjen in 2016’
Het enorme draagvlak voor de
carnaval in Ysselsteyn heeft volgens
Erwin en Martijn ook te maken met de
‘pioniersgeest’ waar het dorp bekend
om staat. “Achter al onze evenementen en activiteiten zitten sterke,
actieve commissies, die heel enthousiast zijn over wat ze organiseren.
En gek genoeg blijven ze ook enthou-

siast”, zegt Martijn. Hij voegt toe:
“Mijn oma had het vroeger al altijd
over de pioniersgeest in Ysselsteyn
en ik denk dat je die binnen de carnavalsvereniging nog steeds erg
goed terugziet. Mooi en heel uniek.”
En het zijn niet alleen de commissies die enthousiast zijn en blijven,
heel Ysselsteyn draagt zijn steentje
bij tijdens carnaval. “Een mooi voorbeeld daarvan is dat we, toen in 2016
door storm de optocht in Venray niet
doorging, als bestuur bij elkaar zijn
gaan zitten om iets anders te verzinnen”, vertelt Erwin. Martijn vult aan:
“We hebben toen in no time een
schans gebouwd om te gaan ‘woetsjen’. De Facebookberichten en appjes
werden ook snel de deur uit gedaan
en die middag hadden we zo’n dertig à veertig opgaves. Het plein stond

bomvol met rond de 500 toeschouwers.” Erwin: “Ik vond dat heel mooi
en bijzonder. Dat de optocht niet doorging, was voor iedereen een domper,
maar niemand ging bij de pakken neer
zitten en we hebben met z’n allen
toch iets moois in elkaar gezet. Dat is
typerend voor hoe onze vereniging in
elkaar steekt.”

Jubileumbiertje
Met het jubileumweekend wordt
dan ook weer groots uitgepakt.
“Jubileumfeesten zijn altijd prachtig.
6x11 moet ook weer een boost worden voor de vereniging.” Anderhalf
jaar terug is het bestuur al begonnen met de voorbereiding en vanaf
de 11e van de 11e werd het jubileum
ook wat meer onder de Ysselsteynaren
gebracht. Martijn: “We hebben een

jubileumbiertje met glas gelanceerd
en dat was meteen uitverkocht. Ook
zijn we nu in samenwerking met Coop
Ysselsteyn bezig met een memoryspel.
In de supermarkt kunnen mensen een
memoryspel van de 66 Piëlreusprinsen
bij elkaar sparen.” Erwin vult aan:
“Ook hebben we als aanvulling op de
vijf liedjes van de liedjesavond nog
zes oude liedjes uit de oude doos
opnieuw opgenomen en is er een
jubileumlied geschreven. Een usb-stick
met daarop deze twaalf nummers
en nog wat extra materiaal wordt op
zaterdag 5 januari, tijdens de flessenactie van de jeugdcarnaval, verkocht.”
En dan is er nog een programma
opgesteld met activiteiten op de
feestlocatie, de hal van Rovadi, van
donderdag 24 tot zondag 27 januari.
“Op de donderdag beginnen we
’s middags in samenwerking met
de Jera met een carnavalscantus
voor de donderdagavondgroep en
de Piëlpubers, de jeugd van 9 tot
15 jaar. Daarna is er op vrijdag de
ouderenmiddag, met Tonny Wijnands,
Henk Deters, Helga Cornelissen en
Bert Janssen. ’s Avonds hebben we
de Hilarische Kienavond. We gaan
dan serieus kienen in een hilarisch
jasje. Daarna is er een afterparty
met Pruuf Mar en Bjorn en Mieke. De
kienavond was binnen drie weken
uitverkocht, maar op de afterparty
zijn ook mensen die geen kaartje
hebben bemachtigd welkom”, vertelt
Erwin. “Op zaterdag 26 januari is dan
de basisschoolmiddag, voornamelijk
voor de jongere jeugd. ’s Avonds
hebben we een feestavond met Band
Baby Blue. Die is voor het hele dorp,
er kunnen 1.200 mensen binnen en
de kaartverkoop is inmiddels ruim
over de helft. Op zondag 27 januari
beginnen we met een brunch voor
de actieve commissieleden en sluiten
we ’s avonds af met de receptie met
Sjanté.” Meer informatie over de
activiteiten en de kaartverkoop is te
vinden op www.piëlreus.nl

Nieuwe Vastenactie in 2019
De Missie Ontwikkeling Vrede (M.O.V.)-groep in Venray heeft afgelopen jaar de Vastenactie uitgevoerd. Er
werd 15.000 euro opgehaald voor de oorlogsweduwen in het district Batticaloa op Sri Lanka. Inmiddels is de
groep alweer bezig met het opzetten van de Vastenactie voor 2019.
“De vastenactie 2018 in Venray
en haar kerkdorpen is een prachtig
succes geworden”, aldus de organisatie. Afgelopen jaar was de opbrengst
helemaal gericht op de slechte situatie van oorlogsweduwen in het
district Batticaloa op Sri Lanka. Na de
sunami in 2004 die het land trof en
de langdurige burgeroorlog daarna,
waarbij vele mensen zijn omgekomen en veel anderen noodgedwongen moesten verhuizen, is de situatie
in de regio slecht. Via de vastenactie is er afgelopen jaar een bedrag
van ruim 10.000 euro bijeengebracht
voor specifieke hulp aan de oorlogsweduwen in het zwaar getroffen

gebied. Uiteindelijk is dit bedrag opgelopen tot 15.000 euro. “Een geweldig
bedrag dat dankzij de inwoners van
Venray en haar kerkdorpen is bijeen
vergaard. De M.O.V.-groep spreekt haar
grote dank uit aan de inwoners van
Venray en haar kerkdorpen voor deze
actie. “Wat een beetje ‘minderen tijdens de vastentijd’ in onze Westerse
consumptiewereld kan betekenen voor
mensen die niet het geluk hebben
te leven in een land van enkel voorspoed.”
Was het oorspronkelijk de bedoeling om voor tien weduwen een kippenhok te bouwen, is na ontvangst
van het geld ter plaatse direct begon-

nen met de bouw van vijftien kippenhokken en zijn voor elk kippenhok
veertig kippen gekocht. Kippen zijn
erg waardevol op Sri Lanka. Door de
verkoop van eieren kunnen inmiddels
vijftien weduwen, de allerarmsten,
in hun onderhoud voorzien. De verkoop van de eieren komt ook aan
de lokale gemeenschap ten goede.
Inmiddels is een aantal van de kippenhokken klaar. Via de oorspronkelijk
uit Sri Lanka afkomstige Venraynaar
Anton Thurayappah wordt de groep op
de hoogte gehouden van de vorderingen. De M.O.V.-groep is alweer volop
bezig met de voorbereiding voor de
Vastenactie 2019. Daarin is weer plaats

ingeruimd voor het hetzelfde project
in Sri Lanka, om nog meer weduwen
aan een beter bestaan te helpen.
Ook is een plaats ingeruimd voor een
project in het zuiden van Mexico, waar

de uit Ysselsteyn afkomstige pater
Frans van der Hoff vraagt om hulp
voor de opbouw van zijn door een
aardbeving totaal vernielde huis en
pastorie.
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Informatieborden bij historische
boerderijen Castenray
Stichting Heemkundig Genootschap Castenray heeft informatieborden gemaakt over de drie historische
boerderijen in het dorp: boerderij Op ten Cleff, boerderij Landschijvershof en boerderij Venspláts. Het laatste
informatiebord is onlangs geplaatst bij de toegangsweg naar boerderij Venspláts aan ‘t Schoor.

met de zielzorg van het vicariaat
Castenray. Vicaris Willem van de
Ven werd op 22 september 1746
geboren op `t Schoor in Castenray.
Op 13 juni 1772 werd hij te Roermond
tot priester gewijd. Reeds voor zijn
priesterwijding op 15 november 1770
werd hij benoemd tot het beneficie
van St.-Matthias in Castenray. Een
beneficie was het inkomen dat een
geestelijke verdiende door op vaste
tijden en plaatsen missen op te
dragen. Het was niet noodzakelijk
dat daar andere gelovigen bij waren.
Het was voldoende, als de verplichting
nagekomen werd en het ritueel
afgewerkt.
In februari 1777 werd Willem van
de Ven benoemd tot ludimagister
(schoolmeester) in Horst, wat hij bleef
tot aan de Franse Tijd. Van september
1805 tot Pasen 1807 was hij professor
aan de Latijnse School te Venray en
tevens vicaris te Leunen. Daarna werd
hij op 1 april 1807 vicaris te Geijsteren,
waar hij pastoor Frans Karel Gielen
opvolgde. In 1810 werd Willem van de
Ven pastoor te Swolgen, waar hij op
17 augustus 1814 overleed en in de

kerk werd begraven.
Behalve bij de drie rijks
monumenten plaatste de Castenrayse
heemkundestichting ook een
informatiebord voor boerderij
Valkenberg. Hoeve Valkenberg dateert
oorspronkelijk uit circa 1600. De
naam ‘Valkenberg’ herinnert naar alle
waarschijnlijkheid aan het feodale
tijdperk van de adel. De valkenjacht
was hun favoriete bezigheid.
Aangenomen wordt dat de Heren
van Wittenhorst in dit gebied in Klein
Oirlo op valkenjacht gingen. Hoeve
Valkenberg, een eindpunt met een
herberg en een beugelbaan, was de
laatste boerderij aan de karweg naar
Tienray. In 2006 werd de boerderij,
die in 1934 door brand verwoest
en in hetzelfde jaar herbouwd
werd, gekocht door John en Esther
Gommans die Hoeve Valkenberg
ombouwden tot boerencamping
De Valkenberg. De boerderij ligt
pal tegen de waterplassen van de
ontgronding De Diepeling. De vier
informatieborden konden geplaatst
worden door financiële ondersteuning
van het Historisch Platform Venray.

Omdat Venspláts wat verder van de weg ligt, is het informatiebord langs
het fietspad Horst-Venray bij de toegangsweg geplaatst. (Foto: Pie Noten)
Castenray telt drie historische
boerderijen uit circa 1700 die alle drie
rijksmonument zijn: boerderij Op ten
Cleff (Pieëterke) bij de Castenrayse
Berg, boerderij Landschrijvershof
bij het memoriekruis op de hoek
Lollebeekweg/Steegkamp en boerderij Venspláts op ‘t Schoor. “Ze zijn alle
drie op fraaie wijze omgebouwd tot
woonboerderij, waarbij de historische
elementen in zowel het interieur als
het exterieur behouden zijn geble-

ven”, aldus Stichting Heemkundig
Genootschap Castenray.
Venspláts, vroeger ook café met
distilleerketel waar ‘foezel’ (jenever) werd gestookt, werd ook Venhof,
Âld Schoor, Op ’t Schoor en Schoirhof
genoemd. De namen Venspláts en
Venhof zijn afgeleid van vroegere
bewoners, het gezin van Johannes
Martinus (Jan) van de Ven. Deze werd
geboren op 26 januari 1716 en hij
overleed op 17 juni 1789. Zijn zoon

Willem werd vicaris in Castenray.
Castenray mag dan al in 1434 een aan
St.-Matthias gewijde kapel hebben
gekregen, het bleef echter eeuwenlang op kerk-bestuurlijk gebied afhankelijk van andere parochies.
Tot 1804 was Castenray een vicarie
van Venray. De taak van de vicaris,
een soort kapelaan, was het bedienen
van de kapel. Hij was daarmee een
assistent van de pastoor van de St.Petrus’ Banden-parochie, belast

Darttoppers naar Venray
Bij Hotel Restaurant Asteria in Venray wordt op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari een darttoernooi
georganiseerd. Nieuw deze editie is dat er op vrijdag wordt begonnen met een koppeltoernooi. In totaal gaan
er komend weekend 384 deelnemers de strijd met elkaar aan.
Tijdens het koppeltoernooi strijden er tachtig duo’s met elkaar voor
de eerste plaats. Op zaterdag doen
maar liefst 192 spelers mee aan het
single-toernooi. Ook het vrouwen

toernooi is goed bezet met 32 deelnemers. Onder de deelnemers zitten ook Jermaine Wattimena en Kim
Huybrechts. Wattimena werd op het
WK, dat door Michael van Gerwen

gewonnen werd, in een spannende
wedstrijd uitgeschakeld door Gary
Anderson. Huybrechts verloor eveneens in de tweede ronde, hij legde
het met 4-0 af tegen Dave Chisnall.

Inhaalwedstrijd

SV Venray sluit jaar af met remise
De voetballers van SV Venray speelden vlak voor kerst in de inhaalwedstrijd met 1-1 gelijk tegen EHC
in de eerste klasse D. Op zondag 16 december werd het duel nog afgelast vanwege de winterse perikelen.
De KNVB besloot de ontmoeting op woensdag 23 december te laten inhalen.
Daar had Venray-trainer Frans
Koenen geen rekening meegehouden. Hij was al op vakantie gegaan,
waardoor zijn assistent Mandy
Passon de honneurs waarnam.
Voor het eerst stond de Venrayse
hoofdmacht onder leiding van een
vrouwelijke coach. Na de slechte
prestatie op bezoek bij Schaesberg
(3-0 verlies), was het Venrayse elftal op drie plaatsen gewijzigd. In de
achterhoede keerde Jordy Wismans

terug na zijn blessure. Middenvelder
Bram Kersten maakte na anderhalf
jaar zijn rentree in de basis en Danny
Pelzer kreeg de voorkeur in de aanval.
De rood-witten deden zeker niet
onder voor de ex-hoofdklasser uit
Hoensbroek. Armend Shala zette de
thuisploeg na een halfuur op een 1-0
voorsprong. Het was al zijn tiende
competitietreffer. EHC kwam 2 minuten na de openingstreffer op gelijke
hoogte. In de tweede helft werd niet

meer gescoord en de eindstand werd
dus 1-1. Venray gaat als nummer 5
op de ranglijst de korte winterstop
in. Met 20 punten uit twaalf wedstrijden staan de Venraynaren er veel
beter voor dan vorig seizoen. Toen
hadden de rood-witten 8 punten
minder na twaalf duels.
De competitie wordt hervat op
zondag 20 januari. Dan sluit Venray
de eerste competitiehelft af met de
kraker tegen Wittenhorst in Horst.

Bestuurswisseling
Gehandicapten
Platform Venray
Tijdens de algemene vergadering van het GehandicaptenPlatform Venray
(GPV) heeft Jac Haegens op donderdag 20 december het voorzitterschap
overgedragen aan Peter Platzbeecker. Voor het GPV is Peter Platzbeecker
geen onbekende: hij maakt al enkele jaren deel uit van de Commissie BVW
(Bouwen-Verbouwen-Woonomgeving), onderdeel van het GPV.
Jac Haegens blijft zich in een
andere functie inzetten voor het GPV.
Na het vertrek van de notulist, Gerard
Remmers in het afgelopen jaar,
ontstond er een vacature die per
1 januari opgevuld wordt door
Jac Haegens. Ook is op 20 december
de nieuwe website van het GPV
online gegaan. Deze is te zien via
www.gehandicaptenplatformvenray.nl
Het maken van de nieuwe website
werd mede mogelijk gemaakt door
een donatie van de organisatie
Computercursussen Venray. De
werkgroep Nieuwe website GPV

heeft, samen met de beheerder van
de vorige website, May Volleberg,
een eisenpakket opgesteld voor de
toegankelijkheid van de website.
De firma Mikoon uit Venray is
hiermee aan de slag gegaan, zodat
het GPV nu weer kan beschikken
over een website die voor iedereen
gemakkelijk is te bekijken. Het GPV:
“Hierbij is een bijzonder woord van
dank aan mevrouw Volleberg op zijn
plaats. Zij heeft in de afgelopen zes
jaren, geheel kosteloos, het GPV met
woord en daad bijgestaan bij het
onderhouden van de eerste website.”

04
01

verenigingen 17

Gouden Knol naar Wilma Manders-Gommans
Carnavalsvereniging ‘t Knölleke uit Leunen reikt op zaterdag 5 januari de Gouden Knol, haar hoogste onderscheiding, uit aan Wilma Manders-Gommans. Zij krijgt de Gouden Knol vanwege haar grote verdiensten binnen
de Leunse gemeenschap.

Wilma werd geboren op
13 november 1952 in Leunen. In 1973
trouwde Wilma met Louis en gingen
ze wonen in een flat in Venray. In 1981
zijn ze teruggekomen naar Leunen.
Wilma en Louis hebben twee dochters
en inmiddels zijn ze de trotse grootouders van zes kleinkinderen, “
“Een hele rijkdom”, zegt Wilma.
Wilma was in de jaren 80 en 90 actief
in de peuteropvang en is secretaresse geweest van het bestuur van
de basisschool in Leunen. Ook is
Wilma penningmeester geweest van
de Brink en later voorzitster van de
raad van toezicht van de Brink. Ruim
twintig jaar is ze als bestuurslid en
vrijwilliger betrokken geweest bij
Tennisvereniging LVH. Zij was penningmeester van stichting BilioNu en lid,
voorzitter van de Raad van Toezicht
Rabobank Leunen en later, na de fusie
met Rabobank Venray lid van de Raad
van Toezicht. Wilma was voorzitter van
het oprichtingsbestuur Hospice Zenit
Venray, na de oprichting is ze hier penningmeester geworden. In de tussentijd was ze voorzitter van de Stichting
Kies Techniek. Daarnaast zat ze in de
jury van de Ondernemersprijs Venray.

Ook binnen de carnavalsvereniging
was Wilma actief, ze heeft in de jaren
80 de organisatie van de boerenbruiloft gedaan en zit tot heden nog in de
jury van de carnavalsoptocht.
Wilma hoort ook tot de oprichtingsgroep van het Multifunctioneel
Centrum (MFC) Leunen, en in 2014
werd ze tot voorzitter gekozen van
het MFC. Deze functie vervult ze nog
steeds. Daarnaast is ze nog secretaresse van de stichting Gusse Wie en
zit ze in de commissie herinrichting
plein Leunen. En zoals ze zichzelf nu
realiseert, heeft ze het hele plein rond
gewerkt. Begonnen in de Schakel,
daarna de basisschool, de kerk (sponsorwerving verbouwing), de verbouwing van de Brink, de realisatie van
de Baank en de herinrichting van het
plein waar na carnaval mee begonnen wordt. Vandaar dat ‘t Knölleke
besloten heeft om Wilma de Gouden
Knol uit te reiken. Dit alles vindt plaats
op zaterdagavond 5 januari om ongeveer 19.00 uur, voorafgaand aan het
liedjesfestijn.
Direct na de uitreiking krijgt iedereen de gelegenheid om de nieuwe
Gouden Knoldrager te feliciteren.

CV de Karklingels Oostrum

Orde van Verdiensten voor Nelly van Soest
De Orde van Verdiensten, de jaarlijkse onderscheiding van CV de
Karklingels uit Oostrum, wordt dit jaar uitgereikt aan Nelly van Soest.
Nelly verdient volgens de vereniging deze onderscheiding voor haar
jarenlange inzet voor de Oostrumse gemeenschap en daarbuiten.

Watermolen, hiervoor is Nelly één
middag in de week als peuterleidster
actief geweest. Toen Oostrum rond
de eeuwwisseling de revue ‘Aostrum
speuls nor 2000’ organiseerde in de
toen nog net niet in gebruik genomen
tbs-kliniek, was Nelly actief binnen de
kledingcommissie.

Ouderenzorg

Nelly is getrouwd met Toon en
samen hebben ze drie kinderen, zijn
ze trotse opa en oma van drie kleinkinderen, één achterkleinkind en een
tweede is op komst. Nelly is geboren
in Horst en de liefde voor Toon bracht
haar naar Oostrum. Zoals wel vaker
begon het vrijwilligerswerk met de

komst van de kinderen. Toen de jongens gingen voetballen, hielp Nelly op
de woensdagmiddag mee de jeugd
veilig de Deurneseweg over te steken
op weg naar het sportpark.
In die jaren was het verder zo dat
de Oostrumse Vrouwen Bond een kinderopvang organiseerde in de Oude

Veel van het vrijwilligerswerk
van Nelly is terug te leiden naar haar
vroegere werk in de ouderenzorg.
Zo was ze actief voor de vrijwillige
Thuiszorg waarvoor ze wekelijks een
aantal cliënten bezocht om zo de
partners van deze cliënten te kunnen
ontlasten. Nelly zorgde op deze
momenten voor de cliënt, zodat de
partner even op adem kon komen of
de ruimte had om zelf iets te kunnen
gaan ondernemen.
Ook voor de Zonnebloem bezocht
Nelly, met dit zelfde doel, een tijd
lang wekelijks een aantal cliënten en
ging ze als begeleiding mee tijdens
de vakantieweek. Nog altijd is Nelly
actief in de ouderenzorg en gaat ze,
sinds twee jaar, elke woensdag helpen
bij Logeerhuis Kapstok in Venray. Ook
deze organisatie heeft als doel mantelzorgers te ontlasten door de zorg
voor de partner voor kortere tijd over
te nemen.
Natuurlijk is er ook tijd nodig voor
ontspanning en deze vindt Nelly onder
andere bij het Oostrums Gemengd
Koor. Van dit kerkkoor is ze al 34 jaar
lid waarvan ze maar liefst 25 jaar
actief is geweest als penningmeester. Voor de Oostrumse KBO is Nelly
zes jaar actief geweest binnen het
bestuur, verzorgde ze drie jaar de
hobbymiddag en de laatste acht jaar
het maandelijkse kienen. Ook voor
de Oostrumse parochie is Nelly actief,
samen met een groepje vrijwilligers

zorgt ze de laatste tien jaar voor de
versiering in de kerk en verzorgt ze
wekelijks de bloemen in de kerk.
De Karklingels: “Bij al het
vrijwilligerswerk waarbij Nelly actief
is geweest, en nog altijd actief is,
komt vooral naar voren dat ze er
zelf veel voldoening uit haalt. Het
zorgen zit haar duidelijk in het bloed,
dit in combinatie met moeilijk ‘nee’
kunnen zeggen, zorgt ervoor dat er
niet snel tevergeefs een beroep op
Nelly wordt gedaan. Als er dan ook
nog een leuke klik is met de mede

vrijwilligers zal Nelly er altijd voor de
volle 100 procent voor gaan, geen half
werk…”
Al haar verdiensten voor Oostrum,
en daarbuiten, zijn voor CV de
Karklingels meer dan reden genoeg
om Nelly in het zonnetje te zetten en
haar voor deze verdiensten te bedanken en te onderscheiden. De uitreiking
van de Orde van Verdiensten vindt
plaats tijdens de jaarlijkse liedjesmiddag van CV de Karklingels op zondag
6 januari om 15.15 uur in gemeenschapshuis d’n Oesterham.

Stichting ‘La Providence’ is een modern en zelfstandig
zorgcentrum in Grubbenvorst. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling
aan. Hierbij is het creëren van een thuisgevoel
heel belangrijk. In de zorg- en dienstverlening van
La Providence staan klantgerichtheid, eenvoud,
respect, nakomen van afspraken centraal

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER (Afdeling Facilitair)
Wij zijn op zoek naar meerdere collega’s voor contracten
van 0 tot 16 uur per week. Werktijden zijn bespreekbaar en
vinden nu veelal plaats in de ochtend.
Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de client. Denk je in
kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken
met humor en respect voor cliënten en collega’s? Bekijk dan
de vacature op onze website www.laprovidence.nl en stuur je
sollicitatie naar po@laprovidence.nl.

Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56
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Nieuwjaarsconcert Euterpe
Koninklijke Harmonie Euterpe uit Venray organiseert op zondag 6 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert.
Het concert vindt plaats in Schouwburg Venray en begint om 11.30 uur.

KBO schenkt cheque
aan Voedselbank
KBO Venray overhandigde op woensdag 19 december een cheque van
250 euro aan de Venrayse afdeling van de Voedselbank. Dit was de
opbrengst van de jaarlijkse tombola van de adventsviering, waar de
KBO-leden loten voor hadden gekocht.
KBO Venray hield haar jaarlijkse
adventsviering op woensdag
19 december in de Witte Hoeve
in Venray. Ruim 220 KBO-leden
namen deel aan dit jaarlijks
terugkomende samenzijn. Deze
middag werd opgeluisterd door
het KBO-gelegenheidskoor, onder
leiding van dirigent Joop Simons en
met begeleiding van dirigent Ernest
Cruysberg. Na de viering was er de

traditionele tombola waarvoor de
KBO-leden loten hadden gekocht.
Voordat de prijzen werden getrokken,
mocht Martin Wijnhoven als voorzitter
van KBO Venray namens de leden
(van de KBO Venray) een cheque ter
waarde van 250 euro overhandigen
aan Gerda van Stelten, voorzitter van
de Voedselbank Limburg-Noord. Ze
was blij met deze dit bedrag en zegde
toe dit goed in Venray te besteden.

Na één overgeslagen jaar verzorgt
het Groot Orkest weer een optreden
voor jong en oud onder leiding van
Marc Koninkx. Dit jaar wordt het
concert extra bijzonder, aldus Euterpe.
Soliste Jolien Schaeffers brengt
samen met Euterpe het muziekstuk

Rhapsody for Flute van Stephen Bulla
ten gehore. Dit is een onderdeel
van haar D-examen. Onder jurerend
oog van juryleden Geert Jacobs,
Geert Nellen en haar docente Sandra
Lucassen van Houtblazers-atelier
Lucassen gaat zij de klanken van een

dwarsfluit laten horen. De presentatie
is in handen van oud-wethouder
Jan Driessen. Na afloop is er nog
gelegenheid voor een samenzijn in
de foyer en gelegenheid om elkaar
een gelukkig nieuwjaar te wensen.
De toegang is gratis.

Nieuwjaarsreceptie Den Hoender
Wijkraad Noord West en wijkcentrum Den Hoender in Venray houden op zaterdag 5 januari een nieuwjaarsreceptie. Deze duurt van 14.00 tot 16.30 uur.
De nieuwjaarsreceptie is voor
alle wijkbewoners en gebruikers van
het wijkcentrum. “Begin het nieuwe

jaar met goede voornemens, ontmoet
medebewoners, maak kennis en schud
elkaar de hand”, aldus de wijkraad en

het wijkcentrum. Iedereen kan binnenlopen tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Twee nominaties landelijke
vrijwilligersprijs
Het walking football van SV Merselo en SV Oostrum in de gemeente Venray en opleidingsorkest No-Limit
uit Castenray, Leunen, Oirlo, Oostrum en Venray zijn genomineerd voor de landelijke ‘Meer dan handen’
vrijwilligersprijzen.

Jubilarissen Ons
Genoegen gehuldigd
Ons Genoegen Oirlo had op vrijdag 28 december de jaarafsluiting.
Tijdens de avond werd teruggeblikt op het 110-jarig jubileum van de
vereniging. Ook werden er drie jubilarissen gehuldigd: Henk Jacobs,
Annemie Aerts-Wijnhoven en Robert Michels.
Henk Jacobs is vijftig jaar lid van
de vereniging en speelt al jaren de
euphoniumpartij. Tijdens het kerstconcert twee weken geleden bracht
hij nog een solo ten gehoren op de
euphonium, samen met zijn dochter
Imke. Ook heeft hij zijn zangkwaliteiten vaker laten horen. Daarnaast is hij
jarenlang de tweede dirigent van fanfare Ons Genoegen Oirlo geweest.
Annemie Aerts-Wijnhoven is veertig jaar lid van de vereniging. Annemie
verhuisde al op jonge leeftijd naar
Horst, maar ze isde Oirlose vereniging
altijd trouw gebleven. Annemie speelt

bariton en heeft jaren het opleidingsorkest ondersteund. Daarnaast is ze
lid van de fanfarecommissie, waar ze
concerten mee organiseert en muziekstukken uitzoekt.
Robert Michels is veertig jaar lid
van de vereniging. Robert is begonnen bij de drumband en vervolgens
als slagwerker gestart bij de fanfare.
Muziek maken zit Robert in het bloed,
zowel zijn vader als zijn broer zijn
voorzitter geweest van de vereniging.
Momenteel is de vrouw van Robert,
Corin Lommen, voorzitter. Ook zijn drie
zoons zijn lid bij de vereniging.

De Gemeente Venray kreeg de
vraag om lokale vrijwilligersorganisaties voor de vrijwilligersprijzen aan
te dragen. Samen met Cultura Venray
heeft zij met Venray Beweegt twee
projecten genomineerd. Walking
football wordt sinds dit jaar door een
aantal vrijwilligers georganiseerd in
de gemeente Venray. Het wandelend
voetbalspel wordt vooral gespeeld

door 50-plussers. Het opleidingsorkest
No-Limit is afgelopen jaar gestart als
gezamelijk project van diverse orkesten. Ze hopen hiermee de teruglopende aantallen deelnemers bij eigen
opleidingsorkesten op te vangen.

Prijzen
De prijzen worden sinds 2011 uitgereikt door de staatssecretaris van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
aan bijzondere en inspirerende vrijwilligersorganisaties, -projecten
en -initiatieven. Gemeente Venray
nomineerde de twee kandidaten uit
de gemeente. De vrijwilligersprijzen
worden uitgereikt op 15 februari.
Kijk voor meer informatie
op www.vrijwilligersprijzen.nl/
gemeente/gemeente-venray

Winterwandeling
door Castenrayse Vennen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 6 januari in de Castenrayse Vennen de winterwandeling in
het kader van de 4-seizoenen-wandelingen. Deze wandeling start om 10.00 uur aan de Rietweg in Castenray.
Het gebied de Castenrayse
Vennen, in de volksmond ‘de Paes’
genoemd, is ontstaan in een breed
dal van de Lollebeek en haar zijtak de Diepe Leng. Op de hogere
gebieden rondom het dal liggen
beboste zandverstuivingen, in het
westen de Breehei en in het zuiden
de boswachterij Horst. Tijdens de
4-seizoenen-wandelingen worden de
Castenrayse Vennen in alle vier de

jaargetijde bekeken. Mensen die aan
alle wandelingen deelnemen, zien de
natuur in de loop van het jaar veranderen.
Vanuit Venray zijn de Castenrayse
Vennen te bereiken door het dorp
door te rijden en daarna de eerste
weg rechts te nemen, de Rietweg.
De wandeling start aan het einde van
deze weg. Vanuit Horst ligt de Rietweg
aan de eerste weg links vóór het dorp.

Vanuit Oirlo is de Rietweg te bereiken door de rondweg te volgen en
vervolgens de Horsterweg over te
steken. Voor de wandeling wordt stevig en waterdicht schoeisel aanbevolen, want het kan er in deze tijd van
het jaar erg nat en moerassig zijn.
In hetzelfde gebied vinden
op zondag 12 mei, dinsdag 16 juli
en zondag 13 oktober de andere
4-seizoenen-wandelingen plaats.
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en zo 19

GEPLUKT Luc van Hartingsveldt

Twaalf jaar geleden werd hij de jongste ondernemer van Limburg toen hij zijn eigen IT-bedrijf oprichtte. Inmiddels is deze geboren Meerlonaar
28 jaar, hij heeft een bedrijf in webontwikkeling, woont samen met zijn vriendin in Venray, haalde dit jaar zijn vaarbewijs en is een fanatiek wintersporter. Deze week wordt Luc van Hartingsveldt geplukt.
Grote bedrijven als Google, Disney
en Harley Davidson zouden ooit
begonnen zijn in een garage. Dat is
ook hoe Luc ruim tien jaar geleden
begon. Na het Dendron College in
Horst startte hij met de mbo-opleiding
ICT aan de Gilde Opleidingen in
Venray. “Mijn voetbaltrainer destijds

repareerde graag computers en
door hem wilde ik dat ook gaan
doen. Maar ik wilde uiteindelijk voor
mezelf beginnen. Dat ben ik in 2006
gaan doen onder de naam Luc-IT.
Ik hielp mensen onder andere met
het repareren van hun computer of
printer.” De toen 16-jarige Luc was

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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daarmee de jongste ondernemer
van Limburg. Luc-IT werd vorig jaar
overgenomen.

Achterin klas websites
bouwen
Samen met klasgenoot Robert
van Klooster startte Luc in 2009 een
onderneming: LR Internet. “In die tijd
zaten we achterin de klas websites
te bouwen. In de pauzes gingen we
bij klanten op bezoek.” Na school
werkten de jongens verder in de
garage bij Luc thuis in Meerlo. “Toen
we eenmaal ons diploma hadden
gehaald, hebben we een kantoor
gehuurd op het Keizersveld in Venray.
Begin dit jaar is het bedrijf verhuisd
naar een nieuw, eigen kantoorpand.”
Inmiddels hebben de twee vier man
personeel in dienst. Luc-IT is vorig jaar
overgenomen door een andere firma.
“Het gaat heel goed met LR Internet.
We werken vooral voor het middenen kleinbedrijf en overheidsinstanties
en krijgen veel opdrachten binnen.
Een oplossing bieden voor een
probleem dat een klant heeft of een
proces efficiënter en sneller maken, is
wat wij doen en waar ik energie van
krijg. Wat het werk nog meer zo leuk
maakt, is dat ik veel contact heb met
de klant.”
Vier jaar woont Luc nu in Venray.
“Ik werkte er natuurlijk en had er
inmiddels meer opgebouwd dan in
Meerlo”, vertelt hij. Hij werd geboren
in Meerlo, groeide er op en woonde
er tot zijn 24e. “Mijn vader komt

oorspronkelijk uit Amsterdam en
kwam voor zijn werk naar Limburg.
Daar heeft hij mijn moeder leren
kennen. Ze is helaas drie jaar geleden
overleden.” Zijn vader is met pensioen
en woont de ene helft van het jaar
in Venray, de andere helft in zijn
vakantiehuis op de Hoge Veluwe. Uit
een eerder huwelijk van zijn vader
heeft Luc twee oudere halfzussen, die
in Meijel en Venray wonen.
Luc woont zelf ook in Venray,
samen met zijn Horsterse vriendin
Mieke (27). Hij leerde haar in 2011
kennen tijdens een stapavond in
Valkenswaard. “We woonden eerst in
een appartement in Veltum en nu in
de buurt Sint Antoniusveld. We hebben het huis helemaal verbouwd en
naar onze zin gemaakt. Door veel zelf

te doen, ontdekte ik dat ik het klussen erg leuk vind.” Samen met een
vriend bouwde hij een overkapping in
de tuin. “Nu knutsel ik af en toe iets,
al gaat er wel veel tijd in zitten. Maar
ik wil het wel blijven doen. Als webbouwer ben je ook bezig met dingen
creëren, maar dat is niet tastbaar.
Als je zelf iets klust, wel.” Nog even en
dan kan Luc weer de ski’s onderbinden. “Ik ben een fanatiek wintersporter. Een goede vriend vroeg me een
paar jaar geleden mee. Daar heb ik
de smaak te pakken gekregen. Ik vind
het heerlijk om vroeg in de ochtend de
piste op te gaan, de hele dag buiten te
zijn in de frisse berglucht en ‘s middags lekker te borrelen in de après-ski.
In het nieuwe jaar ga ik weer met mijn
vrienden en dit keer gaan onze vriendinnen ook mee.”
De rust zoekt Luc in de warmere
maanden op het water op. “In december heb ik mijn vaarbewijs 1 (KVB 1,
red.) gehaald. Nu mag ik met boten
varen die harder dan 20 kilometer
per uur gaan en tot 25 meter lang
zijn. Ik mag er niet mee op open zee,
alleen over rivieren en kanalen varen.
Maar dat is ook voldoende voor nu.”
De Venraynaar huurt altijd een bootje,
waarmee hij dan het ruime sop kiest
samen met wat vrienden. “Een eigen
bootje staat wel op mijn wensenlijstje.”
Over land legt Luc ook graag de
nodige kilometers af. “Zo hebben
Mieke en ik een roadtrip gemaakt
door de Verenigde Staten, wat een
geweldige ervaring was. ‘s Zomers
gaan we graag met de caravan naar
Spanje of Kroatië. Heerlijk, dat gevoel
van vrijheid als je je ‘huisje’ achter je
auto vastmaakt. Je trekt de deur achter je dicht en bent weg.” Luc bezocht
afgelopen jaar ook wedstrijden van
Formule 1 in Oostenrijk en België,
samen met wat vrienden. Dit jaar willen Luc en Mieke samen weer graag
een grote reis maken. “We zouden
graag een week of vier door Azië
rond willen trekken. Ook rondreizen
door Zuid-Amerika en Canada willen
we ooit nog doen. Ondernemer zijn
is veel en hard werken, maar je bent
ook flexibeler om te gaan waar je wil.
Ik kan het zo plannen, dat ik wat langer weg kan. Dan klap ik mijn laptop
aan de andere kant van de wereld
open en ik kan toch wat werk doen.”
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aan
Gijs Stultiens

Schoolgeld
Een tijdje geleden las ik
een artikel over een groot
deel van de scholen,
hogescholen en
universiteiten in Nederland.
Er gaat meer geld naar het
onderwijs, maar
tegelijkertijd houden de
onderwijsinstellingen steeds
meer geld achter voor
noodgevallen. Ze sparen geld
op voor de magere jaren,
maar waarom gaat het
onderwijs dan achteruit?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Gijs Stultiens
18 jaar
Venray
Raayland College

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou ooit nog een wereldreis willen
doen, omdat mij het echt gaaf lijkt om
alles van de wereld te zien. Ik zou dan
naar alle grote steden in de wereld
willen gaan zoals New York, Rio, Tokyo
enzovoort.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag nog een keer mijn vakantie naar Zuid-Afrika opnieuw willen
beleven, omdat dit echt supergaaf
was. Zuid-Afrika is echt een top land
met lekker eten en natuurlijk een lekker weertje.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is chirurg, omdat ik
dan mensen kan helpen. Ik wil dit al
sinds dat ik vijf jaar oud ben en vol-

gend jaar ga ik hopelijk beginnen met
de opleiding geneeskunde.
Heb je een bijnaam?
Ik heb niet echt een bijnaam, maar
in mijn hockeyteam word ik soms
Geizer genoemd. Ik speel bij MHCV
Jong Heren 1, dat is een vriendenteam
en het draait eigenlijk vooral om de
derde helft. Toch zijn we vorig seizoen
kampioen geworden.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik goed
met mensen kan praten en mijn
slechtste eigenschap is dat ik eigenwijs ben.
Wat is je favoriete game?
Ik game niet echt, maar als ik
game is het meestal wel FIFA met
vrienden.
Wie kent jou het beste?
Mijn ouders kennen mij het beste,
omdat ze mij het langste kennen van
iedereen. Ik vertel ook bijna alles aan
mijn ouders.

Dag of nacht?
Door de week zou ik dag kiezen,
omdat ik ‘s nachts niks anders doe
dan slapen. Maar in het weekend
zou ik voor ‘s nachts kiezen, omdat
ik ervan hou om samen met mijn
vrienden uit te gaan.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het programma Drake and Josh.
Ik keek dat vroeger echt vaak en
vind het nog steeds wel grappig.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou dan graag met Drake willen
ruilen. Ik zou dan vervolgens stoppen met muziek maken en genieten van mijn leven.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik lees eigenlijk nooit boeken,
maar vroeger vond ik de Harry
Potter-boeken heel erg leuk. Ik heb
ook alle films van Harry Potter
gezien.

Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer
Schreurs van biologie, omdat hij
supergoed kan uitleggen en je
daardoor de stof begrijpt.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn laatste foto die ik heb
gemaakt is een foto van mij en
een vriend in De Koets. De Koets is
een feestcafé in Venray waar je mij
bijna elk weekend wel kan vinden.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan niks, maar
als ik dan toch moet kiezen, dan
kies ik toch voor mijn telefoon.
Ik gebruik mijn telefoon elke dag
wel om bijvoorbeeld met mijn
vrienden te praten of muziek te
luisteren.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, dat is de Wii Theme Song.
Altijd voor een hockeywedstrijd
draaien we dit nummer.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Venray tussen de 12 en 18 jaar en lijkt het je leuk om de vijftien vragen te beantwoorden en op de foto te gaan
voor HALLO Venray? Geef jezelf of degene die je wilt tippen dan op. Mail naar redactie@hallo-venray.nl

De bezuinigingen zijn
merkbaar. Op mijn opleiding
zijn leraren ontslagen, de
klassen zijn groter geworden,
er is minder contacttijd en naar
de klachten die studenten
hebben, wordt niet altijd even
goed geluisterd. Ik heb het
komende halve schooljaar
maar twee dagen les en betaal
nog steeds even veel
collegegeld. Waar gaat al dat
geld dan heen? Ooit kreeg
iemand het antwoord:
“Wij leraren staan iedere dag
voor jullie klaar, we
beantwoorden jullie vragen als
jullie die hebben.” En ik begrijp
dat er daar geld naar uit moet
gaan, natuurlijk. Maar waarom
is het collegegeld zo hoog als
het onderwijs achteruitgaat en
de contacturen steeds minder
worden?
Onderwijsinstellingen
willen kleinere klassen en
meer tijd voor kinderen die
aandacht nodig hebben. Dat
zouden ze kunnen betalen als
ze niet zoveel achter hielden.
Ieder jaar zouden ze hun buffer
ongeveer op hetzelfde bedrag
uit kunnen laten komen. Als er
iets gebeurt kunnen ze deze de
jaren daarna weer aanvullen.
Dan hebben ze toch iets achter
de hand ‘voor het geval dat’,
maar wordt het onderwijs niet
gecomprimeerd.
Anne
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Kerstmarkt ondanks regen geslaagd
Voor het eerst was er vorig jaar een kerstmarkt in Venray. Die vond
plaats op vrijdag 21 december, zaterdag 22 december en zondag
23 december. “Ondanks dat de regen af en toe met bakken uit de hemel
viel, was het gezellig druk”, aldus organisator Venray Centraal.
Er stonden 21 houten chalets naast
de ijsbaan. “Deze maakten de winterpret in Venray compleet”, aldus de
organisatie. “Alleen de sneeuw werd
gemist. Sterker nog, de regen viel
regelmatig met bakken uit de hemel.
Maar ondanks dat was het op de kerstmarkt gezellig druk. Niet alleen op de
markt zelf, maar zeker ook in de rest
van het mooie Venrayse winkelcentrum.”
“Dankzij de sfeervolle aankleding
van de kerstmarkt, de eigen aankleding van de chalets door de verschillende ondernemers, en niet op de
laatste plaats door het optreden van
diverse muziekgroepen op het centrale

‘Vrijlaat!’

podium, was het continu een heerlijke
warme kerstsfeer.” Die was zelfs letterlijk te proeven bij de verschillende
eet- en drinkchalets. Daartussen stonden veel gevarieerde producten aangeboden, allen met een eigen verhaal
en in de belangstelling van de vele
duizenden bezoekers.
De organisatie wil ook in 2019
weer een kerstmarkt organiseren.
Eerst gaat zij de kerstmarkt van 2018
evalueren, om te kijken of er nog iets
verbeterd of vergroot kan worden.
“Veel uitbaters hebben al gesmeekt
om er volgend jaar weer bij te mogen
zijn. Dus dit gaat zeker een vervolg
krijgen”, aldus de organisatie.

IVN Geijsteren-Venray

Nieuwe vrijdagavondshow (Vogel)boottocht
Omroep Venray
over de Maas
Omroep Venray start in het nieuwe jaar met een nieuwe vrijdagavondshow. Diverse programmamakers
luiden iedere week drie uur lang het weekend in het programma ‘Vrijlaat!’.
De show is afgelopen weken al in
stilte gestart. Maar vanaf 4 januari
start de show ook officieel. In wisselende samenstelling gaan Dennis
Cockx, Hans Dorssers, Erik van
Otterdijk, Freek van Veelen, Kelsey
Flinsenberg, Vic Luijkx en Carl de Bruin
de vrijdagavond bij Omroep Venray de
nieuwe show met humor, spelletjes en
een andere kijk op het nieuws presenteren.
In dit nieuwe programma is ruimte
voor discussie, spelletjes en muziek.
De programmamakers bespreken met
elkaar de afgelopen week en sluiten

iedere uitzending af met een muzikale bingo, waar je zelf ook aan mee
kunt doen door een berichtje te sturen
via de Facebookpagina van Omroep
Venray.
Hilko Poot, hoofdredacteur van
Omroep Venray is trots op de nieuwe
vrijdagavond: “Als we om ons heen
kijken, is er op dit moment geen tot
heel weinig entertainment op de
radio, in het speciaal op de vrijdagavond. In deze programmamakers
hebben wij de perfecte mix gevonden
om iedere week een fris geluid te kunnen laten horen aan de inwoners van

de regio.” De programmamakers zijn
over het algemeen totaal verschillend
van elkaar. Sommige kun je wellicht
kennen omdat ze ook nog andere programma’s presenteren binnen Omroep
Venray, andere presentatoren hebben
ervaring opgedaan bij collega omroepen of namen deel aan ‘Holiday FM,’
een samenwerkingsverband tussen
meerdere lokale omroepen waar kortgeleden een einde aan is gekomen.
‘Vrijlaat!’ is iedere vrijdagavond
tussen 20.00 en 23.00 uur te beluisteren bij Omroep Venray, via 90.2 FM of
www.omroepvenray.nl

IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondagochtend 13 januari
een boottocht over de Maas. De boot vertrekt om 10.00 uur uit de
haven van Wanssum richting Vierlingsbeek en Sambeek. Inschepen
kan vanaf 09.30 uur.
De activiteit is voor zowel
fervente vogelliefhebbers, als
voor mensen die een gezellige
zondagochtend op de Maas willen
beleven. Boven op het dek zijn elk
jaar de vogelaars te vinden met
hun kijkers in de aanslag om geen

vogel te missen. Benedendeks,
in de warmte en voorzien van
een drankje, kunnen de andere
passagiers genieten van het winterse
Maaslandschap. De boottocht duurt
tot 12.30 uur. Aanmelden kan via
info@ivn-geysteren-venray.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray

Landweert €

Venray

Brukske €

Legends of Rock Tribute Festival
Sporthal De Wetteling in Venray was op zaterdag 22 december omgebouwd tot rocktempel voor
het uitverkochte Legends of Rock Tribute Festival. Tien internationale bands brachten een eerbetoon
aan verschillende grote rockartiesten. Tribute bands van Queen (foto), Guns N’ Roses, Led Zeppelin,
Iron Maiden, Rolling Stones, Muse, Deep Purple, Van Halen en Volbeat traden tijdens deze dag op
op de twee stages in De Wetteling. (Foto: Bram Keiren)

7,50 - € 12,00

7,50 - € 12,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.
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Agenda t/m 10 januari 2019
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Inloopavond

Vorstwissel

Harpconcert Loes van Dijk

Tijd: 18.00-22.00 uur
Organisatie: ComputerClub Venray
Locatie: wijkcentrum ‘t Schöpke Venray

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Hedsbuülen
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Tijd: 16.00-16.45 uur
Locatie: kerk Blitterswijck

Koppeldarttoernooi
Tijd: 18.30 uur
Locatie: hotel Asteria Venray

za
05
01
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06
01

ma
07
01

Winterwandeling door
Castenrayse Vennen
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start Rietweg Castenray

Tabletcafé Venray
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bieb Venray

Nieuwjaarsdarttoernooi

Peuterschaatsen en mini-disco

Start training sociale weerbaarheid

Tijd: 12.30 uur
Locatie: hotel Asteria Venray

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

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: Synthese Leunseweg 51, Venray

Familietoernooi

Nieuwjaarsconcert

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: tafeltennisvereniging Red Stars Venray
Locatie: tafeltennishal Zuidsingel 2a, Venray

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Euterpe
Locatie: Schouwburg Venray

Nieuwjaarsreceptie

Prinsenproclamatie en uitkomen
jeugdduo

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Wijkraad Noord West
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

di
08
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Tijd: 13.30 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Spurriemök
Locatie: café D’n Terp Oirlo

Voorstelling Woezel en Pip

Rondleiding natuurbegraafplaats

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.30 uur
Locatie: start parkeerplaats Janslust 11 Heide

Nieuwjaarsborrel met optreden
Peelzwervers

Nieuwjaarsreceptie met optreden
Lazy Chair

Tijd: 16.00-20.30 uur
Locatie: wijkcentrum ‘t Schöpke Venray

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Prinsebal met Sjanté

Rondleiding Beeldenbos Odapark

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organistie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

BEZORGERS
GEZOCHT!

Jeu de Boules Eurotoernooi
Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Speulpark Venray

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

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

BELEEF

de winter

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray
Oostrum
Leunen

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

Dank jullie wel!
Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Venray Talent Support

‘Venray moet weer een muzikale broedplaats worden’
Mike Borghs uit Venray gaat binnenkort van start met het initiatief Venray Talent Support. Hiermee wil hij
muzikale talenten uit de gemeente ondersteunen in het verder komen in de muziekwereld. Mike: “Er is vanuit
Venray nu te weinig aandacht voor de talenten van eigen bodem.”

ik zonde.”
Om daar iets aan te doen bedacht
Mike Venray Talent Support. “Een initiatief waarmee ik het maximale uit
Venrayse artiesten naar boven wil
halen”, legt hij uit. “Ik kom te vaak
artiesten tegen die ontzettend veel
potentie hebben, maar niet de kennis en connecties hebben om verder
te komen. Via het netwerk dat ik de
afgelopen jaren met mijn bedrijf heb
opgebouwd en met mijn kennis van
deze wereld, hoop ik een opstapje
voor ze te kunnen zijn. Ik kan bijvoorbeeld helpen met planningen maken
en talenten in contact brengen met
bookers, managers en platenlabels. Ik
ben zeker niet het eindstation, ik hoop
na een tijdje niet meer nodig te zijn.”

Kennis en connecties

Mike startte zes jaar geleden een
bedrijf in de muziekwereld. “Zelf ben
ik muzikaal talentloos”, lacht hij. “Ik
speel geen instrument en kan niet
zingen. Maar muziek is wel mijn
passie en dat heb ik gecombineerd
met een bedrijf waarin ik me focus op
management en boekingen.” Ook hij

had in eerste instantie nog geen
aandacht voor muzikaal talent uit
Venray. “Dat kwam mede door de
muziek die ik toen luisterde en waar ik
me ook op wilde richten: punkrock en
metal. Van buiten Venray kende ik de
artiesten, maar in mijn eigen
gemeente wist ik ze niet te vinden.”

Iets typerends voor Venray, vindt Mike.
“Inmiddels heb ik, mede door mijn
werk bij jongerencentrum The B wel
meer contact met muzikanten van hier
en blijkt er ook meer dan genoeg
talent te zitten. Alleen praten de
mensen in Venray er niet over en zijn
die talenten hier niet bekend. Dat vind

bodem gelegd. Het eerste talent waarmee Mike gaat werken, is de Venrayse
Jewan, die Mike kent via The B. “Daar
kwam Jewan voor zijn eerste optreden
repeteren en bij die repetities was ik
aanwezig. Ik zag meteen de potentie die hij heeft, maar ook nog veel
onwetendheid en dat kan een valkuil zijn.” Jewan was met zijn eerste
single succesvol. Hij werd artiest van
de week op Radio FunX, een radiozender die zich richt op een mix van
hiphop, R&B, dance en reggaemuziek.
Ook zijn tweede single deed het goed,
daarvoor werd hij uitgenodigd bij de
muziekzender Xite. “Het is nu zaak
om die lijn door te zetten”, zegt Mike.
“En daarmee wil ik Jewan gaan helpen. Ook moet hij hier in Venray meer
naamsbekendheid krijgen, want hij
heeft al ontzettend veel bereikt, maar
daar hoor je hier bijna niemand over.”

Met zijn initiatief wil Mike niet
alleen de talenten verder helpen, hij
wil ook iets voor Venray betekenen.
“Venray moet weer een broedplaats
worden voor bandjes en muzikanten.
Artiesten moeten trots zijn dat ze uit
Venray komen en andersom moet
Venray trotser worden op haar muzikaal talent.” Daar wil Mike in eerste
instantie alleen iets aan gaan doen,
maar samenwerking met andere
partijen in de toekomst sluit hij niet
uit. “Ik heb nu het heft in eigen hand
genomen en ben gewoon gestart met
dit project. Ik hoop dat er zich zo veel
mogelijk partijen bij aansluiten en dat
we iets heel moois kunnen creëren.”
Daarvoor is inmiddels al een

Jewan heeft er zelf alle vertrouwen in dat Mike hem verder kan
brengen in zijn carrière. “Ik weet 100
procent zeker dat Mike me kan helpen.
Hij zit al lang in de muziek en heeft
veel connecties”, legt hij uit. Toen
Mike hem benaderde over Venray
Talent Support heeft hij dan ook niet
lang getwijfeld. “Ik kan de steun van
Mike goed gebruiken. Er is hier eigenlijk nog te weinig support op het
gebied van muzikaal talent.” Lachend
voegt hij toe: “Mijn doel is om landelijk bekend te worden. En ik wil een
standbeeld hier in Venray.”

Limburgse Film’ zijn in verschillende
categorieën, zestien films genomineerd. Daarnaast strijden drie films
om de ‘Servaes Huys Prijs’ voor beste
amateurfilm. Ook is er een prijs voor
de beste films van jong talent. Het
LFF brengt ook dit jaar weer films met
actuele maatschappelijke thema’s,
zo is er deze editie veel aandacht

voor films van en over migranten.
Bijzondere aandacht is er dit jaar
voor het werk van de Limburgse editor Wouter van Luijn uit Venray, die
afgelopen zomer overleed. Zijn twee
meest recente speelfilms zijn op het
festival te zien. Het Limburg Film
Festival is een initiatief van Filmtheater
De Nieuwe Scène uit Venlo.

Standbeeld in Venray

Limburgs Film Festival

Ode aan Wouter van Luijn
De derde editie van het Limburgs Film Festival vindt plaats van vrijdag 11 tot en met zondag 13 januari in
Venlo. Dylan Haegens is genomineerd in de categorie Beste Lange Speelfilm, samen met regisseur Bas van
Teylingen, voor De film van Dylan Haegens.
Het festival wordt geopend in
Poppodium Grenswerk met de bioscooppremière van de korte speelfilm
‘Voor Galg en Rad’ van Paul Haans over
de Bokkenrijders en de documentaire

‘Mannen in zwart’ van Sander Seelen
en Johan Hauser over Limburgers
die hun werk doen in de schaduw
van muzikale wereldacts. De nieuwe
artistiek leider van het Limburg Film

Festival, de Baarlose filmmaker Bart
Hölscher, heeft met een selectiecommissie bijna zeventig inzendingen
beoordeeld waarvan er zo’n vijftig zijn
geselecteerd. In de competitie ‘Beste

Kerstviering basisschool Coninxhof
In de Paterskerk in Venray vond op donderdagavond 20 december de kerstviering van basisschool Coninxhof in Venray plaats. Na de opening van kapelaan Marthoma
hebben alle groepen een optreden verzorgd. Er werd gezongen, gedanst en het kerstverhaal werd gespeeld. De viering was goed bezocht en de kerk zat nagenoeg vol.
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6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

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

