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Winnaars Venrayse
Ondernemersprijzen
Vijf bedrijven streden donderdagavond 3 januari in de Venrayse Schouwburg voor twee felbegeerde prijzen: de Loek Nelissenprijs en de Rabobank Publieksprijs.
Het thema van de Venrayse Ondernemersprijzen was dit jaar ‘Vitaal ondernemerschap’. Nadat alle kandidaten zich op het podium hadden laten zien en geïnterviewd
waren door Rob Presenteert volgde een digitale stemming. Kalkoenbedrijf Jenniskens-van Soest mocht zich de winnaar noemen van de Rabobank Publieksprijs en
Autobedrijf De Mulder werd de winnaar van de Loek Nelissenprijs. (Foto: Marcel Hakvort) Lees verder op pagina 08

Initiatiefnemers hebben zich gemeld met plannen

Meer grootschalige opvang van arbeidsmigranten op komst
Binnenkort wordt bekend op welke plekken in de gemeente Venray grootschalige opvang komt van
arbeidsmigranten. Wethouder Jan Loonen meldde maandag 7 januari in het dorpsradenoverleg dat diverse
initiatiefnemers zich hebben gemeld met hun plannen.
Het chaletdorp op bedrijven
terrein De Hulst in Oostrum,
voor 240 arbeidsmigranten,
is het eerste project. In het
coalitieakkoord van CDA, D66
en Venray Lokaal staat dat in
de raadsperiode 2018-2022
een of twee grootschalige
huisvestingsplannen komen voor
maximaal 250 arbeidsmigranten.

Dat lijken er nu meer te worden.
Volgens Jan Loonen is de
noodzaak hoog en is er aanbod
genoeg. De gemeenteraad
heeft in december 2018 de
huisvestingsregels versoepeld, in
afwachting van nieuw regionaal
beleid. “We kunnen in Venray
vooruit met maatwerkoplossingen.
Hiermee zijn we nu aan de

slag”, zei Loonen die geen hoge
verwachtingen heeft van het
regionaal beleid.

Noodzaak hoog
“Het is niet eenvoudig alle
gemeenten op één lijn te krijgen.
De vraag is of dit regionale plan er
wel komt in het eerste kwartaal.
En ik vrees dat het te algemeen zal

zijn.” Loonen zegde toe dat hij de
huisvestingsplannen zal voorleggen
aan het dorpsradenoverleg.
“Maar het is uiteindelijk de
gemeenteraad die het besluit
neemt.”

Overlast werknemers
Blitterswijck, Oirlo en Ysselsteyn
tellen momenteel de meeste
arbeidsmigranten. De ervaringen zijn
wisselend. Blitterswijck ervaart veel
overlast van de 440 buitenlandse
werknemers op vakantiepark Het

Roekenbosch. In Oirlo zorgen
camping De Walnoot (150 plaatsen)
en het klooster in de dorpskern
(40 bedden) nauwelijks voor
overlast. Dat geldt ook voor de paar
honderd Poolse seizoenarbeiders die
op camping De Zwaluw in Ysselsteyn
verblijven. In het dorpsradenoverleg
bleek dat in vrijwel ieder dorp
enkele woningen of bedrijven
worden bezet door buitenlandse
werknemers.
Lees verder op pagina 05
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Dorpsontmoetingsplek

Dorpscoöperatie Heide maakt kans op
Appeltje van Oranje 2019
Dorpscoöperatie Heide maakt kans op een Appeltje van Oranje 2019.
Het Oranje Fonds reikt er jaarlijks drie uit aan uitzonderlijke sociale
projecten. Dorpscoöperatie Heide is genomineerd, omdat zij van de
voormalige basisschool een dorpsontmoetingsplek maakte.
Er zijn in totaal nog veertig pro
jecten in de race voor de prijzen, die
jaarlijks door het Oranje Fonds worden
uitgereikt aan uitzonderlijke sociale
projecten. Het thema van de Appeltjes
van Oranje is dit jaar De kracht van
samen: ‘Vrijwilligers doen mee(r)!’.
Dat betekent dat alle kanshebbers op
een buitengewone manier vrijwilligers
mobiliseren en enthousiast houden om

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Robert Hesen en Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Els Hekkenberg, Anne Jakobs,
Anne Jeuken en
Henk Willemssen

zo anderen te helpen. “Dankzij deze
projecten kijken mensen naar elkaar
om en hoeft niemand er alleen voor te
staan in Nederland. Dat is al een bij
zondere prestatie op zich, maar er zijn
slechts drie Appeltjes van Oranje te
vergeven”, aldus het Oranje Fonds. Het
aantal stemmen dat de kanshebbers
krijgt, bepaalt mede wie er doordrin
gen naar de laatste tien nominatie
plaatsen. Hieruit worden door een jury
uiteindelijk de drie winnaars gekozen.

Dorpscoöperatie
Heide
Het sluiten van de school in Heide
in 2012, betekende het einde van
een sociaal ontmoetingspunt in het
dorp. Daar wilden de inwoners niets
van weten. Dankzij Dorpscoöperatie
Heide is het gebouw nu de nieuwe
centrale ontmoetingsplek voor jong
en oud. Vrijwilligers zetten zich in om
een goedlopende huiskamer voor
het dorp te bieden. Dorpscoöperatie
Heide hoopt zo dat Heide een dorp
blijft waar mensen elkaar kennen en
samen werken om het dorp leefbaar
te houden.
In de voormalige basisschool
vinden allerlei activiteiten plaats.
Zo wordt er maandelijks door een
groep vrijwilligers gekookt voor

de senioren. Van woensdag tot en
met zaterdag houden vrijwilligers
de Huiskamer draaiende. Bezoekers
kunnen daar een kopje koffie drinken
en eventueel lunchen. Op deze manier
kan invulling gegeven worden aan
de wens van de inwoners van Heide,
dat na de schoolsluiting in 2011,
het gebouw dienst blijft doen als
ontmoetingsplek in het hart van het
dorp.
“Dorpscoöperatie Heide faciliteert

en ontzorgt op deze manier de organi
satoren van diverse activiteiten in het
dorp Heide waardoor de vrijwilligers
zich kunnen focussen op de activiteit,
bedoeld om de leefbaarheid in het
dorp Heide te stimuleren”, aldus het
Oranje Fonds.
Dorpscoöperatie Heide: “Dat we
nu geselecteerd zijn en door zijn naar
de tweede ronde voor Appeltjes van
Oranje 2019, geeft het dorp Heide nog
meer energie om op de ingeslagen

weg door te gaan. Maar dit kan niet
gerealiseerd worden zonder de tome
loze inzet van al onze vrijwilligers.”
Stemmen kan tot en met woensdag
16 januari via www.stem.oranjefonds.
nl/heide
De prijzen worden in mei 2019
uitgereikt door Koningin Máxima op
Paleis Noordeinde. De drie winnaars
ontvangen een bronzen beeldje,
gemaakt door Prinses Beatrix, en een
geldbedrag van 15.000 euro.

Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks

Brandbrief gestuurd naar B&W

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Ouderenbond uit zorgen over bibliotheek

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

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

Seniorenvereniging AVOS heeft een brandbrief gestuurd naar het College van B&W van Venray. Aanleiding hiervoor waren berichten in de lokale
pers over de openbare bibliotheek.
Voorzitter Frits Vossen vertelt
dat het bestuur van de AVOS zich
zorgen maakt over het voorbestaan
van de bibliotheek die naar verluidt
grote financiële problemen heeft.
Hij noemt de bibliotheek een belang
rijke voorziening voor alle inwoners
van Venray.

De heer Vossen stelt dat de
bibliotheek ook belangrijk is als
informatie- en documentatiecen
trum. “Wij weten dat veel van onze
leden regelmatig de bibliotheek
bezoeken, om te lezen, informatie
op te zoeken, te leren via de cursus
sen die gegeven worden of gewoon

even als ‘rustplek’ en ontmoetings
plek.”

Belang bibliotheek
Ook noemt de voorman van AVOS
het belang van de bibliotheek bij het
wegwijs maken van mensen in de
moderne wereld waarin de computer

een grote rol speelt. Vooral oudere
inwoners van de gemeente Venray
hebben vaak behoefte aan onder
steuning bij digitale zaken. Volgens
hem is de bibliotheek een onmisbare
basisvoorziening die zeker in een
plaats met bijna 45.000 inwoners
niet mag verdwijnen.

Uitbreiding bedrijventerrein oostkant
Wanssum
Gemeente Venray wil het bedrijventerrein aan de oostzijde van de haven in Wanssum uitbreiden. Om de beoogde grond te verwerven, heeft het
College van B&W besloten de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) toe te passen op een terrein van 2,5 hectare.
De beide grondeigenaren
Litjens en Rühl zijn nu verplicht hun
landbouwpercelen als eerste te koop
aan te bieden aan de gemeente.
Daarmee wordt voorkomen dat
speculanten de grond wegkapen.
“We willen de controle houden
en als gemeente zelf dit terrein
ontwikkelen”, zegt wethouder
Jan Loonen. Binnen drie maanden
moet de gemeenteraad een besluit

nemen, zodat het voorkeursrecht tot
drie jaar kan worden verlengd.

Uitbreiding
Aan de westzijde van de haven
ontwikkelt Maessen Bedrijven
uit Venray een uitbreiding voor
bedrijven die van de haven
gebruikmaken. Het gaat in totaal
om 19 hectare. De uitbreiding
aan de oostkant ligt niet aan de

haven, maar achter het perceel van
het bedrijf Kersten. Het nieuwe
terrein is vooral bestemd voor
ondernemingen die op hun huidige
locatie op slot zitten. In Wanssum
zijn twee metaalbedrijven en enkele
transportondernemingen die willen
uitbreiden. “We zijn vrijwel door onze
industriegrond heen”, zegt Jan Loonen.
“We zoeken naar locaties waar
uitbreidingsmogelijkheden zijn. Dit is

in Wanssum een geschikte plek.
Het biedt kansen voor de bedrijven.”
Er wordt hier een nieuwe weg
aangelegd als verbinding tussen de
rondweg en de brug over de Maas.
“Een bedrijventerrein is een logische
invulling”, vindt Loonen. “Met het
rechttrekken van enkele percelen
kan deze hoek mooi worden
afgerond. Het is een gunstige locatie
dicht bij de rondweg en de Maas.”
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Nieuwjaarstoespraak burgemeester

‘Samenleven is vooruitzien’
Burgemeester Hans Gilissen heeft ook dit jaar een nieuwjaarstoespraak geschreven. “Samenleven is vooruitzien. Wat wordt jouw rol?”, is het thema.

benadering. Terroristen, criminelen,
milieubedreigingen, levensgevaarlijke
resistente bacteriën trekken zich niets
aan van landsgrenzen. De krachten
moeten worden gebundeld.
Alle problemen en alle oplos
singen vinden uiteindelijk op lokaal
niveau wél hun uitwerking. In ons
dorp en in onze wijk zullen we resul
taten moeten boeken. En op lokaal
niveau zal het ook offers vergen.
Daar moeten we niet voor terugdein
zen. Als er één gemeenschap is die
van wanten weet, is het Venray wel.
We zijn als Peelmensen iets gewend.
Bedreigingen worden formidabele
kansen.
Voor de jaarwisseling hebt u in uw
brievenbus een wenskaart aangetrof
fen. Die kaart wenste u een goed en
gelukkig 2030. Tweeduizenddertig?
Jazeker. Regeren is vooruitzien.

Samenleven is vooruitzien. We gaan
als Venrayse gemeenschap, met al
die formidabele uitdagingen in het
achterhoofd, de komende weken en
maanden nadenken over wat ons te
doen staat, wat en wie we willen zijn,
hoe we onze toekomst gaan vormge
ven. Een glazen bolletje hebben we
niet, maar wél een intelligent bolletje.
We gaan met de kracht en creativiteit
van Venray nadenken over de toe
komst van Venray. We kunnen zo veel.
We gaan het laten zien. Denkt en doet
u mee? Wat wordt uw rol? Wat wordt
jouw rol? Zie onze speciale website
www.watwordtjouwrol.nl
Ik wens onszelf een gelukkig en
creatief 2019 toe. Moge 2019 een
fantastische opmaat worden naar
2030. Samenleven is vooruitzien!”
Uw burgemeester,
Hans Gilissen

Geen bulldozers
op 1 februari
“Venray is geen eiland. Wij maken
deel uit van een regio, een provincie,
een land, een grote wereld. Daarin is
van alles gaande en, of we het nu leuk
vinden of niet, we zullen er mee om
moeten gaan. Liefst op een verstan
dige manier. En zodanig dat we er tij
dig op inspelen en dat we als Venrayse
gemeenschap ons partijtje kunnen
meeblazen. Dat betekent allereerst dat
we om ons heen moeten blijven kijken
en doorzien wat er gaande is.
Er zijn enorme technologische
ontwikkelingen gaande. ‘Ach’, zult u
misschien zeggen, ‘dat horen we ieder
jaar, dus val ons er nu niet opnieuw

mee lastig’. Vergis u niet. Over een
paar jaar zal de zogeheten kwantum
computer zijn intrede doen. Met de
technische details zal ik u niet ver
moeien, maar ik verzeker u dat dat
een enorme verandering met zich zal
meebrengen. We gaan het dan écht
hebben over kunstmatige intelligen
tie. Over machines met leervermogen
en zelfbewustzijn. Dat zal zegeningen
met zich meebrengen. Zeker. Maar we
krijgen ook schaduwzijden te zien en
ethische vragen te beantwoorden.
Ons stelsel van gezondheidszorg
zal, met de, gelukkig, steeds ouder
wordende mens, in toenemende mate

onder druk komen te staan. Te wei
nig handjes aan het bed. Onze econo
mie draait voor een groeiend deel op
de arbeidsinspanningen van arbeids
migranten, of we dat nou leuk vin
den of niet. De roep om veiligheid en
ferme maatregelen tegen ondermij
nende criminaliteit zal groter wor
den. En dan is er de onvermijdelijke
energietransitie. Niemand kan nog
heen om het besef dat we rap moeten
stoppen met het gebruiken van fos
siele brandstoffen. Het roer moet snel
en drastisch om. Veel zaken kunnen
we lokaal niet behappen. Steeds meer
uitdagingen vergen een Europese

Alle permanente bewoners en tijdelijke arbeidskrachten moeten
binnenkort hun vakantiehuisje verlaten op recreatiepark Het Roekenbosch
in Blitterswijck. Gemeente Venray heeft aangekondigd vanaf 1 februari
te gaan handhaven op illegale bewoning.

Castenray wil snel starten met
verbouwing school
De verbouwing van de voormalige basisschool De Stek in Castenray gaat binnenkort van start. “We wachten op de vergunning van de gemeente. We willen half februari alvast beginnen met de asbestsanering”, zei
dorpsraadvoorzitter Bert Arts maandag 7 januari in het dorpsradenoverleg.
Stichting Residence De
Stek kocht het schoolgebouw
vorig jaar voor 50.000 euro van
gemeente Venray. Het pand
staat sinds augustus 2015 leeg

na de scholenfusie van Castenray
met Oirlo. Residence De Stek gaat
vijf zorgwoningen voor ouderen
realiseren met een centrale
ontmoetingsruimte, een tuin en een

kantoor voor zorgmedewerkers.
De stichting ontving een provinciale
subsidie van 200.000 euro.
“Dat betekent een flinke opkikker
voor het hele project”, zei Arts.

Museum Psychiatrie Venray
in voorjaar open
Museum Psychiatrie Venray, sinds 1 december gesloten vanwege een herinrichting, gaat in het voorjaar
opnieuw open. “1 maart is de streefdatum, maar we houden vanwege een aantal technische aanpassingen
nog een slag om de arm”, aldus de organisatie.
De herinrichting, die met name
door vrijwilligers verricht wordt,
gaat vooralsnog volgens plan.
De organisatie laat weten dat zowel
het verleden, maar zeker ook de
toekomst van de psychiatrie een

belangrijke plaats in gaan nemen.
Het Museum van de Psychiatrie
in Venray is, sinds de oprichting
in 1977, een museum dat een
overzicht biedt over de geschiedenis
van de psychiatrie in Venray.

Het museum verzorgt op aanvraag
lezingen over de geschiedenis en
begeleidt rondleidingen door het
museum. Daarnaast bestaat er een
omvangrijke collectie boeken over
de psychiatrie

Kerngroep Blitterswijck is blij dat
de gemeente gaat optreden. “We
gaan ervan uit dat het op 1 febru
ari afgelopen is met het verblijf van
440 arbeidsmigranten”, zei voorzit
ter Roger Verberkt maandag 7 januari
in het dorpsradenoverleg. “Er is veel
weerstand in het dorp. We hebben
overlast van geluid, verkeer en rond
hangende dronken Polen op straat.
De mensen durven niet meer over
de Berkenstraat te fietsen.” De kern
groep heeft geen vertrouwen meer
in coöperatie Het Roekenbosch, de
eigenaar van het park. Die wil het
aantal arbeidsmigranten juist uitbrei
den. “Daarvoor is geen enkel draag
vlak in Blitterswijck. Het vertrouwen
is weg”, aldus Verberkt. Permanente
bewoning en huisvesting van werk
nemers is in strijd met het bestem
mingsplan voor recreatiebewoning.
Op 17 januari 2018 hebben alle ille
gale bewoners een brief ontvangen

van de gemeente. “We hebben een
aanzegging gedaan en een last onder
dwangsom opgelegd. Dit loopt nu al
een jaar”, laat wethouder Jan Loonen
weten. Toch zal de gemeente op
1 februari niet direct fysiek ingrijpen.
“De bulldozers zullen op die dag niet
meteen klaarstaan”, meldde Loonen.
“De bewoners zitten er al langer ille
gaal en nu is het officieel. Het is een
volgende juridische stap die we zet
ten.” Loonen weet niet hoe lang het
duurt voordat Het Roekenbosch hele
maal ontruimd is. “Dat hangt af van
de juridische wegen die bewandeld
worden.”
Coöperatie Het Roekenbosch en
enkele bewoners hebben tevergeefs
gepoogd de termijn te verlengen.
Gemeente Venray houdt vast aan
1 februari en wil niet meewerken aan
een tijdige ontheffing van het bestem
mingsplan. De coöperatie heeft aange
kondigd naar de rechtbank te stappen.
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Stichting Coming Inn wakker gekust
De Venrayse Regenboogambassadeurs Robert Westheim en Wim van IJzendoorn blazen stichting Coming Inn
nieuw leven in. De oorspronkelijke Venlose stichting start in 2019 in Venray met verschillende activiteiten voor
de LHBTI-doelgroep. “Qua acceptatie gaat het al heel goed in Venray, het gaat ons echter ook om zichtbaarheid”,
aldus de oprichters.

Robert Westheim en wethouder Martijn van der Putten bij het
hijsen van de regenvlag ter ere van de Coming Out Day in 2017 (foto: archief)
Gemeente Venray zet al voor
zichtige stappen om zich meer in te
zetten voor de LHBTI-gemeenschap
(lesbiënnes, homo’s, biseksuelen,
transgenders en interseksuelen),
stelt Westheim. Venray onderte
kende het diversiteitspact en het COCconvenant, waarmee de gemeente
belooft zich in te zetten voor diversi
teit in de gemeente. Ook wil Venray
Regenbooggemeente worden en
zich zo nog meer aandacht beste
den aan de LHBTI-gemeenschap.
Westheim: “Maar we willen meer.
Je merkt gewoon dat daar behoefte
aan is in Venray.” Toen hij nog in
Venlo woonde, richtte hij de stichting
Coming Inn op, die activiteiten orga
niseerde voor de LHBTI-doelgroep.
“Die stichting hebben we nu wakker
gekust”, lacht Robert.
De stichting krijgt subsidie van
het Bob Angelo-fonds van het COC en
diende ook een subsidieaanvraag in bij

gemeente Venray. Met het geld wil zij
zich inzetten om de zichtbaarheid van
de doelgroep te vergroten en activitei
ten te organiseren. De eerste activiteit
is op 14 februari. Dit is een voor
lichtingsbijeenkomst over PrEP, (een
middel ter Preventie van hiv). Ook
wordt Roze in Blauw uitgenodigd naar
Venray, een landelijk samenwerkings
verband van de politie dat aanspreek
punt is voor LHBTI’ers binnen én buiten
de politie. Westheim: “Daarnaast
ondersteunen wij ook de Roze Dinsdag
tijdens de Venrayse kermis.”
Ook is de stichting van plan om
een maatjesproject voor ‘roze’ oude
ren die eenzaam zijn op te zetten.
Robert: “Roze ouderen belanden soms
in een isolement of gaan zelfs terug
de kast in. Verzorgingshuizen laten
weten dat homoseksualiteit niet speelt
bij hen, daar heb ik mijn twijfels over.”
De maatjes kunnen met de ouderen
naar de bioscoop, een potje bowlen of

gewoon gezellig een praatje maken.
Westheim: “Die maatjes hoeven ook
geen homo of lesbienne te zijn, als het
maar iemand is die hen accepteert.”
Nog een idee van Coming Inn: een
regenboogrotonde bij het Raayland
College in Venray. “Met een brug erop
in regenboogkleuren en een vlaggen
mast waarop we bijvoorbeeld tijdens
Coming Out Day de regenboogvlag
kunnen hijsen.”
Dit alles wil de stichting doen om
de LHBTI-doelgroep zichtbaarder te
maken. “Ik hoef echt niet iedere dag
in een roze shirtje te lopen of een
gay pride te organiseren in Venray.
Maar we willen mensen wel bewust
maken van wat er leeft. We willen dat
de gemeente trots is op haar LHBTIgemeenschap en proberen op die
manier vooroordelen weg te halen.”
Met de acceptatie van de gemeen
schap zit het volgens Westheim rede
lijk goed in Venray. “Ik heb zelf, terwijl
ik toch best vaak in de media ben
verschenen de laatste tijd, nog nooit
een vervelende opmerking gehoord.

Tijdens Roze Dinsdag staat wethou
der Anne Thielen zelfs met ons mee te
dansen, dat zie je niet overal.”
Maar het kan nog beter. Zo ver
wijst Robert naar de omstreden
Nashville-verklaring die deze week
in het nieuws was omdat dit zoge
naamde ‘homohaatmanifest’ ook in
Nederland steun krijgt. In de verkla
ring staat hoe christenen om moeten
gaan met hun geloof en dat homosek
suele relaties slecht zijn. Westheim:
“Sommige gemeenten in Nederland
reageerden hierop door de regen
boogvlag te hijsen, hiermee had de
gemeente Venray ook een state
ment kunnen maken. Daarom willen
wij graag met de gemeente blijven
overleggen over LHBTI gerelateerde
zaken.” Uiteindelijk hoopt de stichting
zoveel mogelijk mensen samen te
kunnen brengen. “We staan voor een
inclusieve samenleving, als hetero’s
zich ook prettig voelen bij onze activi
teiten dan is onze missie geslaagd.”
Kijk voor meer informatie over de
stichting op: www.cominginn.nl

Mogelijk relatie tussen patiënt
en medewerker Rooyse Wissel
Bij tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Oostrum zijn signalen binnengekomen over een mogelijke relatie
tussen één van de medewerkers en een patiënt. De tbs-kliniek is daarom een onderzoek gestart. Als de
relatie bevestigd wordt, doet zij aangifte bij de politie.
De Rooyse Wissel: “Binnen onze
organisatie is integriteit van essen
tieel belang en grensoverschrijdend
gedrag tolereren we niet. Als er sig
nalen in die richting zijn, nemen we
die zeer serieus. We zoeken daarom
op dit moment uit wat er precies
aan de hand is. Als onze vermoe
dens worden bevestigd, doen we
aangifte bij de politie. De Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en het
ministerie van Justitie en Veiligheid

zijn door ons geïnformeerd.” De betref
fende medewerker is zolang het onder
zoek loopt op non-actief gesteld. De
veiligheid en de kwaliteit van de zorg
en behandeling in een kliniek als de
Rooyse Wissel zijn voor een groot deel
afhankelijk van het gedrag en de hou
ding van medewerkers. “We besteden
hier veel aandacht aan, dat begint al bij
de sollicitatieprocedure. Bij alle mede
werkers wordt een antecedentenonder
zoek uitgevoerd. Integriteit en afstand

en nabijheid zijn in ons werk terug
kerende onderwerpen van gesprek.
Collega’s hebben richting elkaar een
signaleerfunctie. Soms heeft iemand
zelf niet door dat hij of zij de grens
overschrijdt”, aldus de Rooyse Wissel.
Seksuele of niet-seksuele relaties tus
sen medewerkers en patiënten zijn
ontoelaatbaar in de tbs-kliniek. Als
uit onderzoek blijkt dat er inderdaad
sprake is van een relatie, wordt de
medewerker doorgaans ontslagen.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team
komt versterken. Wij zoeken een:

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)

De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende
werkzaamheden van zaaien tot oogsten, in de akkerbouw
en teelt van vollegrondsgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een zeer gemotiveerd team.
Ben jij:
• zelfstandig en in teamverband inzetbaar;
• flexibel en collegiaal;
• in het bezit van minimaal rijbewijs B?
Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?
Dan ben jij degene die wij zoeken!
Spreekt deze baan je aan, aarzel dan niet en mail naar
info@tacobedrijven.nl of bel naar 077-3976666.

Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
www.tacobedrijven.nl

HALLO in Nepal
HALLO Venray gaat de hele wereld over. Onlangs was ons nieuwsblad zelfs helemaal in Nepal.
Toon Jenniskens, Kitty Jenniskens, Ger Spreeuwenberg, Corrie Jenniskens en Marjo Jenniskens uit
Ysselsteyn waren hier namelijk op vakantie. Toon, Corrie, Kitty en Ger gingen op bezoek bij Marjo, de
dochter van Toon en Corrie, die in Nepal woont. Natuurlijk moest de hele groep even met de HALLO
op de foto, met op de achtergrond de Himalaya.
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Animal Rights filmt in kippenstal Oirlo

‘Lastercampagne meer dan zat’
Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights heeft afgelopen maanden bij verschillende bedrijven beelden en
spreekt van zogenaamde “horrorkippenstallen”. Ook in de stallen van pluimveebedrijf Classens in Oirlo werd
‘s nachts stiekem gefilmd. “Stemmingmakerij”, noemt pluimveehouder Piet Classens het verspreiden van
de beelden. Ook de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) spreekt zich uit tegen het dieractivisme.

ook gewoon minder goed uit dan de
jongere. “Bij mensen kun je de leef
tijd ook zien. Een oude vrouw is nu
eenmaal minder mooi dan een jong
meisje. Zo is dat ook bij kippen.”
Het verspreiden van dergelijke
beelden, zorgt er volgens Classens
voor dat de sector langzaam uitgehold
wordt. “En het wordt steeds erger,
je kunt niets meer goed doen. Onze
kippen hebben het gewoon goed.
Mensen denken vaak dat het voor
kippen het beste is om lekker buiten
rond te lopen en als je één kip hebt,
is dat ook vaak zo. Heb je er meer,
dan wordt zo’n buitenveld al snel een
modderpoel met uitwerpselen. Daar
worden kippen ziek van. Het senti
ment is dat een kipje lekker vrij moet
zijn om gezond te blijven. Maar het
tegenovergestelde is waar. Alleen wil
niemand dat geloven.”

LTO Nederland en POV zijn de jaren
lange lastercampagnes meer dan
zat”, stellen de organisaties. Marc
Calon, voorzitter van LTO Nederland:
“Wat deze groepen doen, gaat te ver.
Zij intimideren en bedreigen boeren
en hun gezinnen op allerlei manieren.
Dat gaat boeren niet in de koude kle
ren zitten. Dit moet afgelopen zijn.
Er is namelijk geen boer in Nederland
die er baat bij heeft om slecht voor
zijn dieren te zijn.”

Dierenextremisten

‘Acties gaan te ver’
Screenshot uit filmpje Animal Rights
“Onze beelden spreken voor zich”,
stelt Animal Rights. “Het leven van
leghennen is met het verbod op de
‘kale legbatterij’ nauwelijks verbeterd.
De dierenwelzijnsorganisatie maakte
in oktober, november en december
2018 ‘undercoveropnamen’ van stallen
in Flevoland, Noord-Brabant,
Gelderland, Limburg en Vlaanderen.
Die beelden werden veelal zonder
toestemming ‘s nachts in de schuren
gemaakt.
Op de beelden zijn magere, kale
kippen te zien, die zich met veel tege
lijk in een kleine ruimte bevinden.
“Het zijn schokkende beelden”, ver
telt woordvoerder en campagneleider
Erwin Vermeulen. “De horrorschuren
zijn gevuld met tienduizenden, soms
meer dan honderdduizend, leghen
nen die door de hoge eierproductie

en de levensomstandigheden afta
kelen tot opgebruikte, kale kippen.”
Die situatie is geen uitzondering,
meldt Vermeulen. “Het gaat er zo aan
toe in heel veel stallen.”
Met de beelden wil Animal Rights
aandacht vragen voor dierenleed.
“Het gaat vaak niet om illegale situa
ties, maar ieder fatsoenlijk mens zou
wensen dat dit illegaal was”, aldus
Vermeulen. De dierenrechtenorgani
satie hoopt dat de overheid de regels
met betrekking tot het houden van
pluimvee en andere dieren aan
scherpt.

Vertekend beeld
Volgens pluimveehouder
Piet Classens laten de beelden een
vertekend beeld zien van de stallen,
waaronder die van hemzelf. Hij wist

niet dat de actiegroep ‘s nachts in zijn
stal geweest was, maar herkende zijn
bedrijf op de beelden. “Dat is gewoon
inbraak”, reageert hij. “En daarnaast
zou je van ieder bedrijf zo’n beelden
kunnen maken. Het is stemming
makerij. Ze laten alleen het gedeelte
zien waar mijn oudste kippen in een
kooi zitten. In andere gedeeltes zit
ten jongere kippen, die gewoon rond
kunnen scharrelen.” De kippen in het
filmpje hebben inderdaad minder
veren en zien er kaalgeplukt uit, maar
dat komt mede door acties van orga
nisaties als Animal Rights. Daardoor
is er een verbod op het knippen van
de puntjes van de snavel van kippen,
waardoor ze elkaar vaker pikken. Door
zo’n actie is het welzijn van de kip
pen dus niet verbeterd, maar verslech
terd.” Daarnaast zien oudere kippen er

Onderzoek:

Positieve effecten Floriade op
ontwikkeling Noord-Limburg
Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2012 in Venlo gehouden werd, heeft een positief effect
gehad op de ontwikkeling van Noord-Limburg. Dat concludeert een onderzoeksbureau dat in opdracht van
provincie Limburg afgelopen maanden onderzoek deed naar de gevolgen van de Floriade voor de regio waar
ook Venray onder valt.
Zes jaar na de Floriade, is bureau
Panteia uit Zoetermeer een onaf
hankelijk onderzoek gestart naar de
effecten van het grote evenement
op de regionale samenwerking en
op de economische ontwikkeling van
de regio vanaf 2012 tot nu. Het idee
was om het voormalig Floriadeterrein na afloop van het evenement
te laten uitgroeien tot een ‘innovatief
kristallisatiepunt’ op het gebied van
agro en food. “Na een aarzelende
start is die transitie de afgelopen
jaren in een versnelling gekomen”,
stelt provincie Limburg. Hoewel de
Floriade uiteindelijk een exploita

tietekort van rond de 5 miljoen euro
had, waaraan ook gemeente Venray
moest meebetalen, concludeert het
onderzoeksbureau dat het evenment
wel degelijk positieve gevolgen heeft
gehad voor de regio.

Gebiedsontwikkeling
Al voor de Floriade is in 2009
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
opgericht om bedrijfsmatig de
gebiedsontwikkeling en de grondex
ploitatie uit te voeren. Sinds januari
2017 zijn de gemeenten Venlo, Horst
aan de Maas, Venray en de provincie
aandeelhouders. “De Floriade dwong

samenwerking af tussen overheden,
het bedrijfsleven en kennisinstel
lingen”, stelt het onderzoeksbureau.
“Er ontwikkelde zich zo een sterk
besef van hoe de bedrijven uit de
verschillende sectoren elkaar konden
ondersteunen.” Ook stelt het onder
zoeksbureau dat de samenwerking
met overheden en vooral tussen
gemeenten en de provincie is ver
beterd door de Floriade. De Floriade
heeft daarnaast geleid tot een stij
ging van de werkgelegenheid in de
regio. Ook nieuwe bedrijventerrei
nen worden na de Floriade sneller in
gebruik genomen.

Ook LTO Nederland en Producenten
Organisatie Varkenshouderij (POV)
laten van zich horen na de cam
pagne van Animal Rights. De belan
genorganisaties voor onder andere
veehouderijen wil gezamenlijk het
dierextremisme in Nederland aanpak
ken. “Veehouders worden al geruime
tijd geteisterd door organisaties als
Animal Rights, Konijnen in Nood en
Bite Back. Veehouders verenigd via

De afgelopen jaren lieten ‘dieren
extremisten’ regelmatig van zich
horen. LTO Nederland: “Bijvoorbeeld
met demonstraties bij veehouderijen,
inbraken in schuren, doodskaarten
sturen naar boerenfamilies, naam
en toenaam noemen van boeren
op sociale media, lasterteksten
aanbrengen met graffiti, plakken
van posters met foto’s van boeren en
stickers plakken met lasterteksten op
vlees in supermarkten. Acties van de
dierenextremisten polariseren, drijven
stad en platteland uit elkaar en zijn
erop gericht een hele beroepsgroep
in Nederland zwart te maken en het
brood uit de mond te stoten.”
LTO Nederland en POV gaan onder
steuning bieden aan boeren door ze te
begeleiden bij meldingen en aangiftes
van dergelijke acties.

Vervolg voorpagina

Meer grootschalige
opvang van arbeidsmigranten op komst
“We hebben er geen last, maar
ook geen voordeel van”, verwoordde
dorpsraadvoorzitter Bert Arts van
Castenray. “Het is lastig deze men
sen erbij te betrekken.” Uit de andere
dorpen klonken dezelfde geluiden.
De verenigingen zien nauwelijks toe
stroom van extra leden. “Maar de
middenstand profiteert er wel van”,
zei John Claessens, dorpsraadvoorzit
ter van Ysselsteyn. Roger Verberkt,
voorzitter van kerngroep Blitterswijck,
pleitte voor een gelijke verdeling van
de arbeidsmigranten over alle kernen
van Venray. “Bijvoorbeeld 10 procent
van het inwoneraantal. In Blitterswijck
tellen we vijfhonderd arbeidsmigran
ten op 1.100 inwoners. Dat is veel te
veel en er is geen draagvlak voor.”
Wethouder Jan Loonen wees erop dat

in de meeste huizen in de dorpen te
veel arbeidsmigranten verblijven.

‘Vaak maximaal vier
personen toegestaan’
“Vaak zijn maximaal vier personen
toegestaan maar wonen er wel zes
of acht. We zien er niet op toe omdat
we de mensen niet op straat willen
zetten. Waar moeten ze dan heen?”,
vroeg Loonen zich hardop af. In de
Venrayse wijk Brukske worden steeds
vaker huurwoningen bewoond door
arbeidsmigranten. “In enkele straten
in Brukske zijn daar klachten over.
Omdat de goedkope woningen niet
meer beschikbaar zijn voor andere
doelgroepen. Zij krijgen vaak geen
kans meer”, aldus Loonen.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde
die wij van hem mochten ontvangen, delen wij U mede dat
van ons is heengegaan

Erwin Weijs
* Venray, 5 september 1971

† Venlo, 24 december 2018

Torentje Den Schellaert
succesvol gered
Het torentje van het voormalig raadshuis Den Schellaert is op maandag 7 januari met succes van het pand
verwijderd. Den Schellaert wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. Dorpsraad Wanssum en Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum wilden echter niet het hele gebouw
verloren laten gaan en sloegen de handen ineen om het torentje te redden.

Echtgenoot van

Carol Weijs-Dizon
Zoon van Toon en Truus Weijs-Verheijen
Broer, schoonbroer en oom van:
Mariëlle en Rob
Daphne, Jarno, Gwen
Ronald en Nancy
Milan, Elise
Familie Dizon-DelaCruz
De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.
Correspondentieadres:
Carol Weijs-Dizon, Tedderstraat 65, 5801 XB Venray.
Familie Weijs, Pascherhof 2, 5809 BW Leunen.

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.

HAN-MARK
ARENDSE

Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Welkom lieve

Jasmijn



en

Nora

Geboren op 29 december 2018
Dochters van:
Jeroen Geerets en
Maartje Kerstjens
Lollebeekweg 34, 5811 AL Castenray

“Den Schellaert is het oude
gemeentehuis van Wanssum”, ver
telt Arie Snellen van de Heemkunde
vereniging Meerlo-Wanssum. “Het is
een prachtig pand, dat we helaas niet
van de sloop kunnen redden. We wil
den toch iets monumentaals bewa
ren en het torentje was het enige wat
daarvoor in aanmerking kwam. In het
gebouw was verder niets te vinden, op
een oud wapen na. Dat is echter door
de jaren heen verschillende keren
doorboord en wit gemaakt en zag er
dus eigenlijk niet meer uit.” Daarom
werd gekozen voor het torentje en op

maandag moest dit met alle voorzich
tigheid van het dak van Den Schellaert
worden verwijderd. De eerste poging
om het torentje van het dak te ver
wijderen mislukte. De grijper kwam
niet hoog genoeg, dus moest er een
hogere kraan komen. “Toen lukte het
wel, hoewel het dus even geduurd
heeft. We zijn er van ’s ochtends
9.00 uur tot ’s middags 13.00 uur mee
bezig geweest.”

Nieuwe bestemming
Het torentje wordt nu tot eind
2020 goed bewaard en daarna krijgt

het een nieuwe bestemming in
Wanssum. Snellen: “Straks, als de
Gebiedsontwikkeling klaar is, willen
we in het dorp een nieuwe plek
zoeken voor het torentje.” Op die
manier is er in Wanssum toch nog
een aandenken aan Den Schellaert
als het pand er straks niet meer staat.
Waar dat aandenken precies gaat
komen, daar zijn de dorpsraad en
de heemkundevereniging nog niet
helemaal over uit. “Er is wel al een
aantal ideeën, maar dat is allemaal
nog heel breed. Er ligt nog niets
over vast.” (Foto: M. Huijs)

Kermisexploitant zoekt
samenwerking met dorpen
De nieuwe kermisexploitant Sterevents wil in goede harmonie met de elf dorpen in de gemeente Venray
in de komende vijf jaar de dorpskermissen verzorgen. “Als jullie goede ideeën hebben, laat ze ons weten. We
werken overal aan mee”, zei eigenaar Willy Sterrenberg maandag 7 januari in het dorpsradenoverleg in de
Gelderkoel in Heide.

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

www.hallo-venray.nl

Sterevents, gevestigd op bedrij
venterrein De Hulst in Oostrum, heeft
het stokje overgenomen van
Gebr. Regter. Afgelopen jaar ver
zorgde Sterevents al de kermissen in
de vier kleinere dorpen Castenray,
Geijsteren, Heide en Veulen omdat
Regter er geen brood meer inzag.
Gemeente Venray wil alle dorpsker
missen in één pakket aanbieden,
zodat ook de kleinere dorpen hun
jaarlijkse kermis behouden.
“Ik heb altijd op kleinere kermis
sen gedaan”, vertelde Sterrenberg
die ook actief is in de gemeente
Leudal. “De meeste attracties zijn
van onszelf. Voor de grotere dor
pen huren we ook attracties in. We
proberen zo wat af te wisselen.” De
eerste kennismaking in 2018 met

Venray is Sterrenberg goed bevallen.
“Vooraf zijn we bij de vier dorpen op
bezoek geweest. Dat wil ik nu weer
gaan doen. Persoonlijk contact vind ik
van belang en zo leren we elkaar ken
nen. Laat vooral weten wat jullie wen
sen zijn en meld ook dingen die niet
goed lopen.”

Openingstijden
De dorpsraden kunnen zelf bepa
len hoe lang de kermis duurt. Enkele
dorpen, zoals Heide, vinden drie
dagen genoeg waardoor kermisdins
dag vervalt. “Drie of vier dagen, het
maakt niet zo veel uit. Ook de ope
ningstijden zijn flexibel”, reageerde
Willy Sterrenberg die de verwachtin
gen wat temperde. “De kermissen
zullen echt niet groter worden dan in

voorgaande jaren. We komen met
de standaardattracties en niet met
een reuzenrad.” De ritprijzen voor
kinderattracties, zoals botsauto’s
en draaimolen, bedragen maximaal
1,50 euro.
Wethouder Jan Loonen meldde
dat er niet gekozen is voor een
optie tot verlenging van het vijfja
rig contract. “Als het goed loopt en
zowel de dorpen als de exploitant
zijn tevreden, dan is er geen reden
het niet te verlengen”, aldus Loonen.
Het kermisseizoen begint traditioneel
in Oirlo in het tweede weekeinde
van mei, dit jaar van 11 tot 14 mei.
Wanssum is begin oktober de laat
ste in de rij. Na afloop van ieder jaar
houdt de gemeente een evaluatie
met Sterevents.
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GEPLUKT Michèle van den Bekerom
den volgens Michèle zo mooi maakt.
“Ze noemen het een individuele sport,
maar eigenlijk is het een sport die je
samen doet. Je paard en jijzelf. Want
als je geen team vormt met je paard,
dan kom je er niet.”
Haar liefde voor paarden uit
Michèle sinds drie jaar ook in een
andere hobby: fotografie. “Ik begon
met het knippen van foto’s van
paarden en honden en van mensen
met hun huisdier. Eerst deed ik het
zelf, maar die hobby groeide uit
tot een klein bedrijfje. Nu maak ik
foto’s van mensen met hun gezin,
van hun pasgeboren kindje, met hun
huisdier of word ik gevraagd voor
een zwangerschapsshoot. Iemand blij
maken met mooie foto’s van of met
hun dierbaren, is het allerleukste om
te doen. Afgelopen zomer heb ik een
nieuwe spiegelreflexcamera gekocht,
waarmee ik nog mooier en beter
kan fotograferen.”

Op één knie op Bali

Deze 27-jarige Horsterse woont inmiddels vier jaar in Venray met haar vriend, met wie ze in juni gaat trouwen. Ze werkt als marketingmedewerker
voor een webshop, is zo’n vijf keer in de week ‘hogerop’ een paard te vinden en knipt als hobby regelmatig foto’s van mensen en dieren. Deze week
wordt Michèle van den Bekerom geplukt.
Als ze een huis gingen kopen,
wilden ze misschien terug naar Horst,
waar Michèle vandaan komt. Althans,
dat was ruim een jaar geleden haar
plan en dat van haar vriend Wouter,
die uit Venray komt. “We woonden
toen in een appartement in Veltumse
Kleffen, maar wilden graag een groter,
eigen huis kopen”, vertelt Michèle.
“De woningmarkt was toen al zo idi

oot en de prijzen in Horst zoveel hoger
dan in Venray, dat we ons afvroegen
waarom we niet gewoon in Venray
bleven wonen. We gingen op zoek
naar een nieuw huis waar we niet
teveel aan hoefden te doen. Ons oog
viel op dit huis in De Brabander. Sinds
een jaar wonen we er.” Het huis ligt in
een leuke wijk met veel jonge stellen
en gezinnen. “We hebben ontzettend

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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leuk contact met elkaar en zijn zelfs
enorm goed bevriend geraakt met een
stel dat ook hier woont.”
Michèle is geboren en getogen in
Horst. Haar ouders, zus (24) en broer
(19) wonen er nog steeds. “Ik kom nog
regelmatig bij ze langs om samen te
eten. Wouter en ik zijn wat dat betreft
echte familiemensen.” Na het Dendron
College in Horst startte Michèle met
de opleiding ‘international business
en languages’. “Dat bleek helemaal
niet mijn ding, want ik wilde meer
doen met sociale media, reclames en
creatief bezig zijn.” De opleiding com
municatie sloot wel aan bij haar wen
sen en een jaar later startte ze met
de nieuwe studie. Na haar afstuderen
werkte ze twee jaar bij een communi
catiebureau in Venlo. “Drie jaar gele
den ben ik als marketingmedewerker
begonnen bij Vivara in Vierlingsbeek.
Dat is een webshop die natuurbe
schermingsproducten zoals vogelvoer
en nestkastjes verkoopt. Daar heb ik
het nu enorm naar mijn zin. Ik heb er
veel vrijheid en verantwoordelijkheid
en doe het werk wat ik leuk vind.”
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Om naast haar fulltime baan te
ontspannen, bestijgt Michèle het lief
ste een van haar ‘leenpaarden’ Ciska
of Zandor. “Ze zijn niet van mezelf”,
vertelt ze. “Maar ik ben superblij dat
ik ze allebei mag rijden.” Het was haar
tante die Michèle twintig jaar gele
den besmette met het ‘paardenvi
rus’, zoals ze het zelf noemt. “Zij heeft
vroeger altijd een eigen paard gehad

waar ik als kleine meid al mee naar
toe mocht. Ciska is van mijn nicht en
haar ben ik een jaar of tien geleden
gaan rijden. Nu ga ik nog één keer in
de week met haar op pad. Vooral om
even te ontspannen met het verstand
op nul.”
Ongeveer vier keer in de week
rijdt Michèle met Zandor, waarmee ze
ook op de foto staat. “Zandor is van
Piet uit Castenray waar ik via-via ooit
bij uit ben gekomen. Met Zandor train
ik voor de dressuur-selectiewedstrij
den in de winter en zomer. Piet gaat
overal mee naartoe.” In harmonie zijn
met zo’n krachtig dier, is wat paardrij

Momenteel zit Michèle volop in de
bruiloftsvoorbereidingen. Tijdens hun
vakantie naar Bali afgelopen jaar ging
haar vriend Wouter (32) op één knie.
“We zijn nu tien jaar samen en hebben
elkaar op de hockeyclub in Horst leren
kennen. Hij kwam vanuit Venray bij
onze club in Horst hockeyen. Toen we
samen op toernooi gingen raakten we
in gesprek. Het klikte en we kwamen
erachter dat we op dezelfde dag jarig
zijn. Er zit alleen vijf jaar tussen. In juni
gaan we trouwen bij het Maashotel in
Broekhuizen.” Het wordt geen tra
ditionele bruiloft, aldus de geboren
Horsterse. “In plaats van een groot
feest willen we een intieme avond
met de belangrijkste mensen. We heb
ben een ‘walking dinner’, waarbij
iedereen kan staan of zitten waar hij
wil en er meerdere hapjes geserveerd
worden.” Ook als het om de bruidskle
ding gaat, pakten Michèle en Wouter
het iets anders aan. “Wouter is mee
gegaan naar de bruidszaak voor mijn
jurk en ik heb met hem een pak uitge
zocht”, vertelt ze. “We vonden het veel
leuker om ook dit samen te doen.”

Kwekerij Litjens bv is een modern glastuinbouwbedrijf
met een teeltoppervlakte van 18,3ha gele en rode paprika.
Ter versterking van ons team en verdere professionalisering
van ons bedrijf zijn wij voor onze locatie in Meterik op zoek naar:

TEAMLEIDER LOGISTIEK

(M/V)

Een fulltime baan met leidinggevende en verantwoordelijke taken, afwisseling en
ruimte voor eigen initiatief. Ben jij diegene die ons team komt versterken?
Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren bekijk onze
website: www.kwekerij-litjensbv.nl of neem contact op met
Nicole Litjens tel. 06-12042451 of nicole@litjensbv.nl

Kwekerij Litjens bv Kempweg 16 5964 NE Meterik
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Winnaars Venrayse Ondernemersprijzen

Kalkoenbedrijf Jenniskens-van Soest kreeg dus de meeste
stemmen van het publiek. De jury liet het volgende optekenen
over het kalkoenbedrijf. “De kalkoenopfok is voor hen een ‘way
of life’. Samen met de medewerkers wordt er vol enthousiasme
aan de verzorging van kalkoenen gewerkt. Ze vervullen een
voortrekkersrol die ze als eerste kalkoenbedrijf in Nederland
het ‘1 ster beter leven keurmerk’ opgeleverd heeft.
Twan Jenniskens, die samen met zijn vrouw Janneke het
bedrijf runt, liet weten verheugd te zijn met het behalen
van de publieksprijs. “Met vijf kandidaten heb je natuurlijk
altijd kans, maar we hadden het zeker niet verwacht.” Hij
had samen met zijn vrouw een creatieve presentatie bedacht
en denkt dat dat van invloed is geweest op het winnen
van de prijs. “We hebben het bewust anders ingestoken
dan gebruikelijk. Met onze presentatie had het publiek het
idee dat ze in een kalkoenenstal zaten. Ik denk dat dat wel
grappig is overgekomen”, aldus de ondernemer. Jenniskens
hoopt door het winnen van de prijs te kunnen profiteren van
de naamsbekendheid en het eten van kalkoen in een beter
daglicht te zetten. “We hopen hierdoor natuurlijk aan huis meer
kalkoen te verkopen, maar met name de sector positief naar
voren te laten komen.”
Hans Gillissen, burgemeester van gemeente Venray
en voorzitter van de jury, riep Autoverhuur De Mulder uit
tot winnaar van de Loek Nelissenprijs. De winnaars waren
overdonderd door het winnen van de prijs, zo liet Alie de
Mulder weten. “We hadden het absoluut niet verwacht.
Gedurende het hele traject hebben we geen enkele indicatie
gekregen of we al dan niet een goede kans maakten om te
winnen. We hadden geen enkel idee, dat maakte het extra
spannend.” De uitreiking zelf vonden de winnaars erg speciaal,

maar zeker ook het moment dat ze na afloop de foyer inliepen.
“Daar werden we toegejuicht door een grote menigte, een heel
bijzonder moment.”
De jury benoemde enkele redenen waarom De Mulder
de prijs in de wacht heeft gesleept. “Het lef om het oude
businessmodel (de paprikakwekerij) los te laten en over te
stappen naar een bedrijfsactiviteit met veel meer toegevoegde
waarde, namelijk autoverhuur, getuigt van visie, goed
ondernemerschap en doorzettingsvermogen”, aldus de jury.
Daarnaast liet de jury weten dat het een financieel gezond

bedrijf is dat wordt gerund door een sterk team en dat voor
opvolging al gezorgd is. Dit wordt door Alie beaamt. “Onze zoon
Guus werkt fulltime in het bedrijf en dochter Lisa combineert
het met een baan in de zorg. Pim, onze andere zoon, werkt
elders.”
Tot slot laat Alie weten trots te zijn op het verkrijgen van de
prijs. “Het winnen van de prijs geeft ons veel voldoening en we
zijn er erg blij mee dat we ons over opvolging in de toekomst
geen zorgen hoeven te maken.”
(Foto: Marcel Hakvort)

TWAN, JANNEKE, GUUS, IMKE, BAS EN ALLE COLLEGA’S
GEFELICITEERD MET DE PUBLIEKSPRIJS!
WIM, ALIE, LISA, GUUS, PIM EN ALLE COLLEGA’S
GEFELICITEERD MET DE VENRAYSE
ONDERNEMERSPRIJS!

Nieuw
b
renov ouw,
at
onde ie en
rhoud

Twan, Janneke, Guus, Imke, Bas en alle collega’s
gefeliciteerd met de publieksprijs!
Wim, Alie, Lisa, Guus, Pim en alle collega’s
gefeliciteerd met de Venrayse Ondernemersprijs!
Puttenweg 18 • Ysselsteyn • 06 13021155 • frank@vdweijertimmerwerk.nl

NA MENS DE VOLGENDE
BEDRIJVEN

Wij feliciteren Maatschap
Jenniskens – van Soest
van harte met
het winnen van
de publieksprijs!
WWW.DE-HEUS.NL
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Stichting De lekkerste Wedstrijden

De Perdstal in
finale van NK Lekkerste
Pannenkoek
De pannenkoekenbakker van pannenkoekenrestaurant De Perdstal in Venray, Edwin Hollanders, staat
donderdag 10 januari in de finale van het NK Lekkerste Pannenkoek.

n Soest en Autoverhuur De Mulder
Wij feliciteren Maatschap Jenniskens-va
en 2019
met het winnen van de Venrayse Ondernemersprijz

Van harte gefeliciteerd

#kempencreeert

MAATSCHAP JENNISKENS-VAN SOEST
EN AUTOVERHUUR DE MULDER
VAN HARTE GEFELICITEERD!
AANNEMERSBEDRIJF
bv

P. MARTENS

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

Kalkoen afzet coöperatie BAV
Feliciteert Maatschap Jenniskens
met de Publieksprijs!
Timmermannsweg 94 Ysselsteyn

Wij feliciteren
Maatschap Jenniskens-van Soest
en Autoverhuur De Mulder
met het winnen van de Venrayse
Ondernemersprijzen 2019

www.arvalis.nl

Edwin tijdens de vorige editie van de wedstrijd
De Perdstal: “Velen van ons
kennen Edwin Hollanders als de kok,
pannenkoekenbakker van De Perdstal
en weten dat hij continue op zoek is
naar vernieuwende mogelijkheden.
Dat is ook de directe aanleiding om
mee te doen aan het NK Lekkerste
Pannenkoek. Want om daar in de
finale te scoren moet je creatief en
inventief zijn.”

Branche
inspireren
Stichting De Lekkerste Wedstrijden
heeft zich tot doel gesteld mid
dels verschillende vakwedstrijden
het niveau en imago van de horeca
branche te verhogen. En op deze

manier wil ze de gehele branche ook
inspireren. “Zeker waar het gaat om
een pannenkoek, wordt er al snel aan
de geijkte mogelijkheden gedacht.
En laat het nu juist een pannenkoek
zijn die zoveel mogelijkheden geeft”,
aldus de stichting.
“Dat is ook de basis geweest bij
het samenstellen van de menukaart
van De Perdstal, mensen pannenkoe
ken laten eten waar je thuis niet aan
denkt, niet de tijd voor neemt of sim
pelweg niet alles voor in huis hebt”,
aldus het pannenkoekenrestaurant.
Wat Edwin donderdag voor creatie
gaat maken, houdt hij liever nog even
voor zichzelf. “Dat het een verras
sende combinatie zal zijn, dat is zeker.
Wel kunnen we al prijsgeven wat

het thema van deze editie is: zoete
wereldse smaken”, aldus De Perdstal.
De wedstrijd vindt plaats
onder strikte richtlijnen en een
strikt toeziende jury. De jury wordt
gevormd door een praktijkjury, een
proefjury en een aparte kinderjury.
De kinderjury geeft een eigen oordeel
over de pannenkoeken en kiest een
eigen winnaar. “Uiteraard gaat Edwin
voor de winst en wil hij mede op
die manier pannenkoekenhuizen en
in het bijzonder De Perdstal weer
een extra boost geven”, aldus het
pannenkoekenrestaurant.
De wedstrijden vinden om de
twee jaar plaats waarbij Edwin, in de
vorige editie, derde van Nederland
werd en eerste van Limburg.

Nieuw seizoen 2019

Netwerkbijeenkomst
in Oostrum
Open Coffee Met... organiseert op dinsdag 15 januari een opening van het nieuwe seizoen 2019. Het bedrijf
Green Drive van Erwin Michiels in Oostrum wordt bezocht. Het is een onderneming die gestart is in 2013, waarin
hij uitgeroepen werd tot starter van het tweede kwartaal.

MAATSCHAP
JENNISKENS-VAN SOEST
GEFELICITEERD MET DE
PUBLIEKSPRIJS!
info@advee.nl
www.adveedierenartsen.nl

Open Coffee Met... zijn vrijblij
vende netwerkbijeenkomsten waar
bij ondernemende geïnteresseerde
mensen iedere dinsdag van de maand
bij elkaar komen. Michiels is afkom
stig uit een ondernemersgezin. In
eerste instantie is hij begonnen met
het ombouwen van gewone fietsen
naar elektrische versies. Al snel wer
den ook andere typen fietsen omge

bouwd zoals tandems, bakfietsen en
driewielers. Naast het ombouwen van
fietsen worden er ook nieuwe fietsen
verkocht.
Service-en onderhoud is
een belangrijk aspect van de
bedrijfsvoering. Michiels richt zich
met name op klant-specifieke
aanpassingen, waardoor hij ervoor
probeert te zorgen dat klanten

persoonlijk afgestemde fietsen
krijgen. Tijdens de bijeenkomst geeft
de ondernemer een korte presentatie
over zijn bedrijfsvoering en drijfveren
als ondernemer. Daarnaast laat hij
zijn nieuwe winkel zien en is er de
mogelijkheid om te netwerken.
Belangstellenden zijn uitgenodigd
bij Green-Drive, Stationsstraat 126C
in Oostrum.
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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.

Not in My backyard
De VVD vindt dat we de motor van de economie moeten laten draaien
en we onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Een goed draaiende economie is
goed voor uw portemonnee. Om al
het werk te kunnen doen zijn we
steeds meer afhankelijk van buiten
landse werknemers. De VVD stemde
dan ook luid vóór het intrekken van

het beleid huisvesting arbeidsmigran
ten uit 2013 dat niet meer van deze
tijd is.
Het College van B&W is gestart
met de pilot voor grootschalige huis
vesting aan de Hulst. De eerste arbei

ders wonen er al en zullen er snel
meer volgen. Met het intrekken van
het oude beleid dat wordt vervan
gen door een tijdelijk beleidsnotitie,
maken we de weg vrij om te kunnen
doorpakken voor meer locaties bin
nen de gemeente. In deze notitie staat
dat we elk te vormen huisvestings
plan via de raad zullen laten lopen om

zo gevoelige locaties goed te kun
nen afwegen. In het voorjaar kunnen
we het definitieve beleid verwachten
dat aansluit op de regionale beleids
stukken. De VVD is voor meer groot
schalige en goede huisvesting van
arbeidsmigranten in onze gemeente.
We hebben ze keihard nodig, nu en
in de toekomst. We hebben ze niet

alleen nodig in de productie, land
bouw of logistiek maar ook als
verpleegkundige of bejaardeverzor
ger om u en mij te verzorgen in de
nabije toekomst. Laten we doorpak
ken en de mouwen opstropen en
hen verwelkomen.
Bas Künen,
raadslid VVD Venray

Dorpskermissen gaan door
CDA Venray vindt lokale tradities belangrijk. Hier vallen ook de
dorpskermissen onder. Dit volksfeest is goed voor de leefbaarheid, wat
extra gestimuleerd moet worden in de kleine kernen. Met name in de
kleinere dorpen stond dit volksfeest de laatste jaren echter onder druk.

De kermisexploitant trok zich
vorig jaar terug omdat de kleine
kermissen niet rendabel waren van
wege het bezoekersaantal. Evident;
daarom is het ook een kleine kern.
Gelukkig is toen een tussenoplos

sing door de gemeente en de dorpen
gevonden, waardoor de kermissen
toch door konden gaan. CDA Venray
vindt dat de gemeente niet naar het
inwoneraantal van een dorp moet kij
ken, maar vindt dat ieder dorp net zo

belangrijk is als één geheel, als één
samenlevingsverband. Ieder dorp ver
dient dus ook een kermis. Dit uiteraard
in overleg met de dorpsraden en de
inwoners.
Net voor kerst heeft de gemeente
Venray met kermisexploitant
Sterevents uit Oostrum een overeen
komst gesloten voor de komende
5 jaar. Hiermee is de kermis in de
dorpen voor de komende 5 jaar
verzekerd. De kermiscommissies,

de dorpsraden en de lokale horeca
kunnen hiermee ook weer aan de
slag om extra festiviteiten rondom de
kermissen te organiseren. Samen kun
je immers meer dan alleen. De koude
schotel kan weer ingekocht worden
voor de familiezondag. Maar eerst nog
even dat andere belangrijke volksfeest
vieren, alaaf.
Bram Jeurissen,
gemeenteraadslid CDA Venray

Goede voornemens voor Venray
Op 26 november verzamelden centrumbewoners zich in het gemeentehuis om mee te denken over de nieuwe centrumvisie tijdens een dialoogavond. Met oud en nieuw dacht ik, mede-centrumbewoner, hieraan terug.
Dit is namelijk bij uitstek een
avond met als gespreksonderwerp
wat er in het nieuwe jaar beter
moet, net als bij de dialoogavond.
Het viel mij tijdens de deze avond
op dat, in mijn groep, negativiteit en
onvrede de boventoon voerde en dat
er weinig ruimte was voor positieve

inbreng. Hierdoor kreeg ik het gevoel
dat er niet geluisterd werd. Dat de
mensen die het hardst schreeuwen
hun gelijk krijgen. Op sociale media en
in gesprek met inwoners zie ik dit ook:
het gevoel dat er niet geluisterd wordt
door de mensen die in het gemeente
huis over Venray beslissen. Dit is exact

iets waar ik mij, met mijn politieke
collega’s, hard voor maak. Dat dit niet
door iedereen gevoeld wordt, resul
teerde bij mij in twee voornemens
voor Venray in 2019:
1 We moeten allemaal naar elkaar
luisteren: onze eigen mening venti
leren, niet zomaar een gesprek voe
ren, maar laten we echt met elkaar
gaan praten.
2 Mij inzetten voor positieve verande
ring en benadering. Natuurlijk is een

hernieuwd afvalbeleid en een veilig
centrum enorm belangrijk, maar
laten we bijvoorbeeld ook kijken
naar de mooie evenementen met
aantrekkingskracht voor het cen
trum.
Kortom laten we met zijn allen
kijken naar een leefbaar Venray voor
íedereen en met elkaar in gesprek blij
ven hoe we dit gaan doen.
Lisanne Wisgerhof, commissielid
Leven VENRAY Lokaal

ProVenray wenst iedereen een goed nieuw jaar
Wie had een jaar geleden gedacht dat er een nieuwe lokale partij
in Venray zou zijn? Wij in ieder geval niet. Afgelopen mei splitsten we
ons om de bekende redenen af van de SP. Daar was een hoop lef voor
nodig.
We wisten dat we heel wat
over ons heen zouden krijgen, en
dat is ook gebeurd. Maar we staan
nog steeds 100 procent achter deze
stap omdat we dicht bij onszelf
zijn gebleven en onze principes
niet hebben verloochend. De stap
was zwaar maar vanaf de eerste

raadsvergadering erna rechtten we
onze rug en stonden we er. Er is
sindsdien veel werk verzet. We gaven
onszelf al snel de naam ProVenray,
wat staat voor een progressief en
sociaal Venray. Op 13 juli tekenden
we de stichtingsakte en bestonden
we ook formeel. We hebben lang

nagedacht over een logo dat we in
september samen met een prachtige
website lanceerden. In de raad lieten
we ons stevig horen op diverse
thema’s waaronder de huisvesting
van arbeidsmigranten, het Sint
Annapark en jongerencentrum The
B. We deden een voorstel voor een
onderzoek naar de afschaffing van
de eigen bijdrage in de zorg die het
helaas niet haalde maar waar we
onverminderd naar blijven streven.
De voorstellen voor transparante

gemeentefinanciën, een onderzoek
naar een betere en efficiëntere
bewindvoering en het op peil houden
van de activiteiten van de bieb
haalden het wel. We nemen onze
taak om het College te controleren
wél serieus, terwijl anderen juist
aan de leiband lijken te lopen. Ook
in 2019 gaan we door met onze
constructief kritische opstelling en
serieuze politiek die we puur op de
inhoud bedrijven. Daarnaast bouwen
we verder aan onze partij. Ik wil

hierbij al onze sympathisanten
van harte uitnodigen om een
keer een bestuursvergadering of
fractievergadering bij te wonen om
te ontdekken of de lokale politiek
eventueel iets voor je kan zijn. We
gaan dus door, ook in 2019 kunnen
de inwoners van onze gemeente
op ons rekenen. Voor iedereen een
goed nieuw jaar gewenst.
Joep Gielens,
fractievoorzitter ProVenray
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 51

De kerstboom staat voor gezelligheid, niet voor religie
Een overgroot deel van de stemmers (91 procent op onze laatste poll van
het vorige jaar is het eens met de stelling ‘De kerstboom staat voor gezel
ligheid, niet voor religie’. Voor bijna één op de tien stemmers is dat niet het
geval en staat de kerstboom wel zeker voor het geloof.
Aanleiding voor de poll was de kritiek op de Marokkaans-Nederlandse
acteur Nasrdin Dchar, die een kerstwens met op de achtergrond een kerst
boom, op sociale media plaatste, terwijl hij op die foto een traditioneel
Marokkaans gewaad droeg. Dchar zei altijd van de kerstperiode te hebben
gehouden, maar dit vroeger thuis nooit te hebben gevierd omdat zijn ouders
vonden dat het niet bij hun islamitische geloof hoort. “Nu heb ik mijn eigen
gezin en vier ik het wel. Niet vanuit religieus oogpunt, maar meer vanuit
gezelligheid.”
Martijn Op Het Broek zegt dat de boom sowieso niet van oorsprong
religieus was: “De kerstboom is sowieso een heidens gebruik welke door

het christendom is ‘ingepikt’. Bovendien, hoeveel mensen hebben er een
kerstboom staan maar zijn absoluut niet gelovig (meer)? Uiteindelijk draait
het denk ik ook om het samenzijn en saamhorigheid, terugkijken naar het
afgelopen jaar, vooruitkijken naar komend jaar...” Hij heeft daarbij ook nog
een kerstwens: “Laten we volgend jaar eens gewoon allemaal wat liever
en aardiger zijn voor elkaar, dat maakt de wereld toch al weer een stukje
mooier.”
Wendelien Langkemper sluit zich bij hem aan: “Ik vind kerst ook vooral
gezellig.” Ook Chantal van de Vin stelt dat het vooral gaat om de lichtjes in
de donkere dagen “de sfeer die rondom zo’n kerstboom gecreëerd wordt.
De meesten mensen hebben niet eens een kerststal erbij staan. Ik snap de
ophef niet over het plaatsen van een kerstboom bij andersgelovigen. Op heel
veel pleinen staan mooie grote opgetuigde kerstbomen, die er alleen staan
vanwege de sfeer en daar heeft niemand moeite mee.”

Er moet een kijkwijzer voor YouTube
komen eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Venray

Landweert €

Venray

Brukske €

7,50 - € 12,00

7,50 - € 12,00

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
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

Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.
Leuk huisje aan de Spaanse Costa
Blanca. Mooie omgeving, 5 min.
tot zee. Voorz. in de buurt. Info:
www.casarutten.com tel. 077 463 14 80.
Brei je zen. Donderdag inloopavond
vanaf 19.00 uur. Samen breien of
haken met hulp waar nodig. Breimode
en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75.
Woningstoffeerderij vd Broek
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Aangeboden behandelstoel,
vapazone, bergmeubel sterilisator
ev klein meubilair salon.
Tel. 06 40 09 69 63.

LE

BEZORGERS
GEZOCHT!

kunnen uitschakelen. Deze dienst kan nog niet in Nederland worden gebruikt.
Dat zou echter al een oplossing kunnen zijn, een nieuw systeem verzinnen
is dan ook overbodig.
Daarnaast: een kijkwijzer op TV behoedt ook niet iedere jongere voor
het kijken van materiaal dat wellicht nog niet geschikt voor hen is. Het is ook
een deel verantwoordelijkheid van de ouders.
Daarentegen: als er niks gebeurt, is de toegang van onze kinderen tot de
meest verschrikkelijke filmpjes oneindig. Het is goed om er hoe dan ook paal
en perk aan te stellen. Wellicht is een kijkwijzer de oplossing. YouTube gaf aan
voorlopig niet van plan te zijn een kijkwijzer in te stellen. Zij zeggen alleen
aan de gang te gaan als de wetten het hen voorschrijven. Als het wettelijk
verplicht wordt, moet YouTube zich er wel aan houden en is het alsnog een
oplossing.
Er moet een kijkwijzer voor YouTube komen. Wat vindt u?

VER
S

Het CDA stelde eind vorig jaar dat er een kijkwijzer komt bij filmpjes van
videostreamingplatform YouTube. De partij vindt dat kinderen die filmpjes
op het platform kijken beter moeten worden beschermd tegen beelden met
seks, geweld en grove taal.
Volgens het CDA kunnen ouders makkelijker ingrijpen als er continu een
leeftijdskwalificatie in beeld staat als een video niet geschikt is voor hun kind.
De minister zei daarop dat hij YouTube niet kan dwingen om een kijkwijzer
in te voeren. Anderen noemen de kijkwijzer op het kanaal waar dagelijks
miljoenen filmpjes bijkomen ‘ouderwets en onuitvoerbaar’.
Toch zijn er systemen voor te bedenken, waarbij de uploader bepaalde
informatie zou moeten invullen, waarna er een classificatie aan het filmpje
gegeven wordt. Dat is dan uiteraard wel afhankelijk van de goodwill van de
uploaders.In zo’n veertig landen is YouTube Kids uitgerold, waarbij ouders
kunnen instellen wat hun kinderen mogen bekijken en de zoekfunctie

KER

V

Gebraden
4 kipfilet
+Gehaktballen
4 slavinken
4 HALEN

Samen
€ 8,25
3 BETALEN
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

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

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl

Literasaurus
Biblos
Begin 2018 zijn tijdens
graafwerkzaamheden op een
kavel buiten Venray de resten
gevonden van een prehis
torische sauriër, welke na
determinatie een Literasaurus
Biblos bleek te zijn. Dit soort
deed zich tegoed aan boeken.
Of dit specifieke exemplaar
een goede smaak had valt
echter te betwisten; in de nabij
gevonden uitwerpselen zaten
namelijk duidelijk herkenbare
boekfragmenten van Harry
Mulisch. Op zich niet vreemd,
want de boeken van Mulisch
(God hebbe zijn ziel) waren
tóen al niet te verteren. Het
nagenoeg complete skelet is na
kort onderzoek afgestaan aan
het Leescafé op St. Anna, waar
het is gereconstrueerd, en bijna
10 maanden buiten tentoongesteld stond. Door de invloeden
van het weer zijn er echter
nieuwe interessante details
naar voren gekomen. Met name
de botten vertonen aanwijzingen rondom herkomst en het
leefgebied. In de structuur van
de beenderen bleken Gallo
Romaanse karakters te zijn
verweven, wat er op duidt dat
de sauriër in het gebied
Frankrijk/Wallonië moet hebben geleefd. Er is tevens een
aanwijzing gevonden hoe dit
exemplaar uiteindelijk in
Limburg belandde. In een
tweede cluster van uitwerpselen is namelijk het schutblad
van ‘De wetten’ van Connie
Palmen ontdekt, wat tegelijkertijd de theorie ondersteunt dat
deze Literasaurus een slechte
smaak had. Het skelet zal
komende weken zorgvuldig in
delen worden verpakt en door
experts van Naturalis worden
onderzocht. Verwacht wordt dat
medio mei 2019 het onderzoek
is afgerond en de sauriër weer
tentoongesteld wordt op St.
Anna. Ditmaal bij de nieuwe
vestiging van het Leescafé 2.0
welke komende zondag 13
januari zijn deuren zal openen.
Tot snel,
Maarten
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Vrij dansen Venray
In wijkcentrum Den Hoender in Venray wordt vrijdag 11 januari vrij
dansen georganiseerd. Dans-je-vrij organiseert dergelijke avonden elke
tweede vrijdag van de maand in het wijkcentrum. Iedereen die van
dansen houdt, is welkom.
Tijdens de dansavonden wordt
muziek gedraaid van de jaren 60 tot
nu. Iedereen laat elkaar de ruimte om
te dansen zoals dat bij hem of haar
past, stelt de organisatie. Dat kan
variëren van zelf los dansen, tot stijl
dansen en lijndansen. Salsa en cumbia
komen ook langs als er liefhebbers
in de zaal zijn. “Soms doet spontaan
iemand iets voor, doen steeds meer

mensen dat na en staat iedereen
ineens hetzelfde te doen. Dat kan
allemaal en in een vriendelijke sfeer”,
geeft de organisatie aan. Deelnemers
kunnen een cd met hun favoriete
dansmuziek meebrengen. Op vrijdag
11 januari is de eerstvolgende dans
avond. Deze duurt van 20.00 uur tot
middernacht. De volgende dansavond
is op vrijdag 8 februari.

10
01

Schoolklassen Venray en Horst aan de Maas

Cadeau van SOS MeerloWanssum
De mondiale groep SOS Meerlo-Wanssum, een stichting die geld ophaalt voor derdewereldlanden, bestaat
25 jaar. De stichting wil daarom alle schoolklassen in Venray en Horst aan de Maas gratis het Wereldpaviljoen in
Steyl laten bezoeken.

Ouderenvereniging Ons Genot

Themamiddag over
Robotica
Ouderenvereniging Ons Genot uit Venray organiseert op woensdag
16 januari een themamiddag met als onderwerp Robotica.
Robert Verheijen, docent infor
matica van het Raayland College,
komt deze middag een en ander
vertellen. Hij doet dit door de Robot
Noa te demonstreren. Deze Robot
wordt al jaren ingezet in de zorg. Het
doel van de Robot is om mensen te
assisteren in dagelijkse taken in huis.

De organisatie acht het daarom van
belang om ouderen hierover te infor
meren omdat de kans steeds gro
ter wordt dat ze hier in de toekomst
mee te maken krijgen. De bijeen
komst is voor iedereen toeganke
lijk. Aanvang is om 14.00 uur bij ‘t
Stekske, Kruidenlaan 161 in Venray.

Lezing Tjeu van Knippenberg

‘Spiritualiteit
en zin’
Adelbert Venray organiseert op maandag 14 januari haar vijfde
lezing van het seizoen in het Odapark in Venray. Te gast is professor
doctor Tjeu van Knippenberg, die de lezing ‘Spiritualiteit en zin’ geeft.
Het begint om 20.00 uur.
Tjeu van Knippenberg is Lazarist.
Hij was pastoraal werkzaam in het
centrum voor oecumene, in het zie
kenhuispastoraat en in het woon
wagenkamp te Zutphen. Aan de
Rijksuniversiteit Utrecht deed hij
onderzoek naar de oecumene in
Nederland. Daarna was hij ach
tereenvolgens studentenpastor in
Nijmegen, wetenschappelijk mede
werker aan de Radboud Universiteit
en hoogleraar praktische theologie
en geestelijke leiding aan de univer

siteit van Tilburg. Vanaf zijn emeri
taat geeft hij cursussen en retraites
in binnen- en buitenland, is actief
in de Antonius van Padua parochie
te Nijmegen en stond mede aan de
wieg van het Vincent de Paul Center
Nederland. Hij schreef boeken, onder
meer over geestelijke leiding en
zielzorg: Tussen naam en identiteit
(2000), Towards Religious Identity
(2002), Existentiële zielzorg (2008).
Kijk voor meer informatie op:
www.adelbertvenray.nl

Grote winter
opruiming!
kortingen tot 70%
0p dames- en
herenmode, schoenen
en nachtkleding!
(tenzij anders aangegeven)

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

De mondiale groep SOS MeerloWanssum bestaat 25 jaar. “In die
periode zijn veel kinderprojecten
in de Derde Wereld gesteund en
werden bewustwordingsactiviteiten
op scholen in Meerlo-Wanssum
gehouden”, aldus de stichting. SOS
Meerlo-Wanssum wil bij gelegenheid
van het 25-jarig jubileum alle
schoolklassen een cadeau aanbieden
in de vorm van een bezoek aan het
Wereldpaviljoen in Steyl. Omdat
Meerlo-Wanssum is opgegaan in de
gemeenten Horst aan de Maas en
Venray is besloten om alle scholen in
deze twee gemeenten te betrekken in
deze jubileumactie. In totaal kunnen

zo’n 240 klassen van dit aanbod
gebruik maken. Bovendien heeft SOS
Meerlo-Wanssum besloten om de
uitbreiding van het Wereldpaviljoen
met een inleefatelier Ghana te
honoreren met 10.000 euro.

Wereldburgerschap
Het Wereldpaviljoen Steyl is
ontstaan uit de koker van SOS MeerloWanssum. Doel is om kinderen kennis
te laten maken met andere culturen
op een zodanige belevingsachtige
wijze dat ze bagage meekrijgen voor
wereldburgerschap. Het educatief
programma van het Wereldpaviljoen
sluit een op een aan bij de visie

van SOS Meerlo-Wanssum en het
curriculum van het basisonderwijs.
Diverse klassen van scholen uit
deze twee gemeenten hebben het
Wereldpaviljoen de afgelopen vijf
jaren bezocht.
Na een vliegreis in een echte
Fokker 50 komen de kinderen bij
de douane. Vervolgens zijn ze in
het nagebouwde dorpje San Pedro
(Nicaragua). De kinderen krijgen
allemaal een Nicaraguaanse naam
en beleven samen hoe kinderen
in dit Midden-Amerikaanse land
leven. Medio dit jaar wordt het
Wereldpaviljoen uitgebreid met een
Ghana belevingscentrum.

Voor tweede keer aangemeld

RooyNet maakt kans op
Geschiedenis Online Prijs
Geschiedeniswebsite RooyNet is ook dit jaar aangemeld voor de Geschiedenis Online Prijs. De Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag en DE REE-archiefsystemen reiken sinds 2006 elke twee jaar deze prijs uit om het
gebruik van internet voor de geschiedbeoefening te stimuleren.
Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag en DE REE-archiefsystemen
willen goede ideeën voor websites,
apps en andere digitale toepassingen
op het gebied van geschiedenis graag
belonen met een prijs. Er zijn twee
prijzen, een juryprijs en een publieks
prijs. De jury kijkt niet alleen naar de
kwaliteit van de uitvoering, de inhou
delijke en technische vernieuwing,
de gebruiksvriendelijkheid, maar
ook naar verrassende en creatieve
onderliggende ideeën. Zowel profes
sionele organisaties als vrijwilligers
maken zo kans op het winnen van de
Geschiedenis Online Prijs.
Voor het grote publiek moet een
geschiedeniswebsite er aantrekkelijk
uitzien en informatief zijn. “En aan die

criteria voldoet RooyNet heel zeker”,
stelt de organisatie achter de website.
“Sinds de lancering in november 2007
heeft onze gemeentelijke geschiede
nissite een ware groeispurt doorge
maakt. En nog steeds heeft RooyNet
dankzij de vele vrijwilligers de vaart er
goed in.”

Zevende plek
RooyNet meldde zich in 2017
voor de eerste keer aan voor de
Geschiedenis Online Prijs. In dat jaar
dongen 163 websites en apps uit
het hele land mee om de ereprijs.
“RooyNet behaalde een eervolle
zevende plaats, een geweldige pres
tatie.” Ook voor 2019 heeft RooyNet
zich dus aangemeld voor de prijs.

Bij de vrijwilligers van het Historisch
Platform Venray, die vrijwel dagelijks
in de weer zijn voor RooyNet, is het
bekend dat de website ontzettend
goed bezocht wordt. “Dat zou dus heel
veel stemmen op kunnen leveren en
de vrijwilligers hopen dan ook dat veel
bezoekers van de site van hun waar
dering voor RooyNet blijk geven door
op RooyNet te stemmen.” Stemmen
kan nog tot uiterlijk 31 januari via
www.geschiedenisonlineprijs.nl.
Ook via de website van RooyNet kan
gestemd worden. De website of app
die de meeste stemmen krijgt, wint de
Publieksprijs van 1.250 euro. Er is ook
een tweede en een derde publieks
prijs van respectievelijk 750 en
500 euro.
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Natuurwandeling door
de Paes in Leunen
Werkgroep Wandelpaden Leunen verzorgt op zondag 13 januari een natuurwandelroute in het natuurgebied
de Leunse Paes. Tijdens de wandeling geven leden van WWL informatie over de flora en fauna in de Paes.
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Handelstraat 17 5961 PV Horst
De natuurwandeling start om
09.30 uur vanaf het informatiebord bij
MFC De Baank in Leunen. De wan

deling duurt ongeveer 2,5 uur en is
10 kilometer lang. Net over de helft
is er een pauzeplek ingericht bij het

AC-restaurant. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig. Goed schoei
sel en kleding worden aanbevolen.

Alzheimer Café Venray
thema-avond
Alzheimer Café Venray is weer geopend op maandag 14 januari. Het thema in januari is ‘partner in balans’.
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar men
sen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstel
lenden elkaar in een ongedwongen
sfeer kunnen ontmoeten om ervarin
gen uit te wisselen en te leren over
dementie en aanverwante thema’s.
Partner in balans is de naam van

een cursus die speciaal is ontwikkeld
voor mantelzorgers van mensen met
geheugenproblemen. Gastspreker
is Hannah Christie, wetenschappe
lijk onderzoeker en werkzaam bij
Alzheimer Centrum Limburg.
Het Alzheimer Café Venray vindt
plaats in De Kemphaan in Venray.
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang

van het programma is om 19.30 uur.
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur
afgesloten. De toegang is gratis en
deelnemers hoeven zich hiervoor
niet aan te melden.
Voor meer informatie,
bel Joke Halmans, avondcoördina
tor Alzheimer Café regio Venray, op
06 53 73 05 15.

Jeugdvastelaovesvereniging
D’n Hazekeutel viert jubileum
Jeugdvastelaovesvereniging D’n Hazenkeutel uit Venray viert op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari haar
5x11-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een groot jubileumfeest voor alle leeftijden en het Tiener
Vastelaovend Kónkoer dat dit jaar in Venray wordt gehouden.
Op vrijdag 8 februari worden
vanaf 20.00 uur de deuren van de
Wetteling geopend en gaat het 5x11
Jubileumfeest van start. Limburgse
artiesten komen hier optreden,
waaronder de Toddezèk, Fabrizio en
La Bamba, maar ook artiesten van
Venrayse bodem zoals Bjorn en
Mieke, de Stappers, de SRV-mannen,
Naachtwaerk, DJ Leon en Verrekes
Moj. Ondanks dat d’n Hazekeutel
altijd activiteiten voor de jeugd
organiseert, is dit vastelaovesfeest
voor jong en oud.
“Dit jubileumfeest dient naast
het vieren van ons 55-jarig bestaan
ook als een reünie. Oud-prinsen,

adjudanten, gardemeisjes, raadsleden
of gewoon vastelaovesvierders zijn
welkom op deze avond. Iedereen
krijgt toegang en jong en oud viert
feest met elkaar”, aldus Roy Versleijen,
bestuurslid van D’n Hazekeutel en
organisator van het jubileumfeest.
“Het wordt een echte feestavond,
waarbij er naast de feestzaal een
aparte ruimte komt in de stijl van
een oud bruin café, net zoals het
oude Üpke. Hier kunnen de mooiste
herinneringen aan D’n Hazekeutel
of vastelaovend in het algemeen
opgehaald worden”, zegt Wout
Claessens, mede-organisator van het
jubileumfeest.

Zaterdag 9 februari staat de
Wetteling in het teken staan het
TVK. “Het jubileumjaar leek ons
een mooie gelegenheid om de
TVK-finale naar Venray te halen”
aldus Tom Schalkwijk, organisa
tor TVK en tevens bestuurslid van
D’n Hazekeutel. Inmiddels zijn de
voorrondes achter de rug en staan er
maar liefst vier Venrayse acts in de
finale. “Dit wordt echt een topavond
en wie er ook wint, het is mooi om
te zien dat tijdens ons jubileumjaar
zoveel acts van Venrayse bodem
door zijn. Een teken dat het echt
leeft bij de jeugdvastelaovend in
Venray”, aldus Tom.
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Winterstop voor de voetballers

Een overzicht van de eerste seizoenshelft
Voor de voetbalverenigingen in Venray is het winterstop, een periode van rust maar zeker ook van
terugkijken en vooruitblikken. Tijd dus om de balans om te maken. Hoe staan de eerste elftallen van de negen
voetbalverenigingen ervoor? Een overzicht.

nig wedstrijden zijn gespeeld voor de
winterstop. “Eigenlijk gaat het nergens
over, door het schema dat de bond
heeft samengesteld wordt er te veel in
de wintermaanden gepland. Dit heeft
als resultaat dat er veel afgelastingen
zijn en de competitie in maart pas inte
ressant gaat worden.” Over het spor
tieve deel is hij wel content. “Ik ben er
blij mee dat we weinig tegendoelpun
ten incasseren en een aantal jeugdspe
lers hebben kunnen inpassen”, aldus
Jenneskens. De trainer heeft rond de
herfstvakantie met de spelersgroep
de doelstelling bepaald. “We willen
het puntenaantal van vorig jaar evena
ren of verbeteren en op lange termijn
willen we structureel in de top 6 gaan
spelen.”

Oostrum valt tegen

SV Venray, uitkomend in de
eerste klasse, is het hoogst spelende
team uit de gemeente. Een gedeelde
vijfde plaats met Wittenhorst is het
resultaat van de verrichtingen voor de
winterstop. De Horster mannen, die in
de eerste wedstrijd na de winterstop
de tegenstander zijn van SV Venray
hebben echter twee wedstrijden
minder gespeeld. Trainer van de
Venraynaren, Hans Koenen, denkt dat
er meer in had gezeten. “Ik denk dat
we iets hoger hadden kunnen staan.
Als we in een aantal thuiswedstrijden
het duel eerder beslist hadden,
hadden we zeker vier punten meer
kunnen hebben. Onder andere het

scorend vermogen liet nog wel eens te
wensen over.”

Top 5 klassering
Voorafgaand aan het seizoen was
de doelstelling om een plek bij de
eerste vijf te bemachtigen. Wat dat
betreft verloopt het volgens plan.
Echter staan de ploegen bovenin
relatief dichtbij elkaar, iets wat de
trainer vertrouwen geeft. “Ik denk
dat we het besef moeten hebben
dat we meer kunnen. Met iets meer
lef en zelfvertrouwen ben ik ervan
overtuigd dat we bovenin echt mee
kunnen gaan doen”, aldus de coach.
Hij kijkt dan ook al uit naar de derby

tegen Wittenhorst. “Daar hoef ik mijn
mannen niet voor te motiveren.”
SV Ysselsteyn, als enige team
van de gemeente uitkomend in de
derde klasse, heeft pas acht wed
strijden gespeeld voor de winterstop.
Daarin werden 11 punten behaald en
staan ze op een 6e plaats. Aangezien
alle andere teams op HBSV na meer
wedstrijden hebben gespeeld, kan
de blik na de winterstop omhoog
gericht worden. Zeker ook omdat na
een matige start van de competitie de
laatste wedstrijden een beter gevoel
opleverde.
Trainer Ruud Jenneskens van
Ysselsteyn baalt ervan dat er zo wei

In de vierde klasse G zijn
SV Oostrum en BVV’27 actief. De heren
uit Oostrum staan na 10 wedstrijden
met 14 punten op een 7e plaats. Na
de tweede plaats van vorig jaar en
het binnenhalen van enkele verster
kingen, waaronder ex-aanvoerder
van SV Venray Angelo van Mil, werd
verwacht dat er voor het kampioen
schap gespeeld kon worden. Wellicht
dat de Oostrummers in het nieuwe
jaar voor een opmars kunnen zorgen.
BVV’27 staat na 10 wedstrijden onder
aan. De heren uit Blitterswijck, dat
vorig jaar promoveerde, verzamelde
in de eerste seizoenshelft slechts vier
punten. Het team wacht al sinds zon
dag 7 oktober op een overwinning, er
werd destijds met 3-1 gewonnen bij
VVV’03.
Maar liefst vijf teams uit de
gemeente zijn actief in de vijfde
klasse. In de vijfde klasse D gaat
SV United aan kop. De club heeft 26
punten uit 11 wedstrijden. De heren
uit Wanssum en Meerlo hebben wel
meer verliespunten dan de drie ach

tervolgende ploegen, dit komt omdat
SV United meer wedstrijden heeft
gespeeld. Veel heeft de vereniging te
danken gehad aan Michal Kolodziejski.
De Pool gaat naar verwachting een
grote rol spelen of de club een seri
euze gooi naar het kampioenschap en
promotie naar de vierde klasse kan
doen.

Vijfde klasse
SV Leunen, vorig jaar gedegra
deerd uit de vierde klasse, heeft na
acht wedstrijden 11 punten vergaard.
Zij staan daarmee op een 8e plaats.
De club, die in dezelfde poule actief
is als SV United, valt daarmee na de
degradatie van vorig jaar enigszins
tegen. SVOC’01 bevindt zich op een
elfde positie met 10 punten. De club
uit Oirlo en Castenray staat daar
mee drie posities boven de club die
nog geen enkel punt bij elkaar heeft
gevoetbald, Kronenberg.
In de vijfde klasse F komen
Holthees-Smakt en SV Merselo uit.
Eerstgenoemde ploeg staat twee
punten achter op koploper SCV’58,
echter hebben de heren uit Holthees
en Smakt twee wedstrijden meer
gespeeld. De competitie werd door
hen slecht begonnen met twee maal
een 4-0 nederlaag. Echter hebben
ze het winnende gevoel de laatste
wedstrijden voor de winterstop terug
gekregen. Wanneer de smalle selectie
fit blijft, kan er meegedaan worden
om de titel. Ook SV Merselo komt uit in
deze klasse. Zij bevinden zich op een
plek in de middenmoot, achtste met
14 punten.
Zondag 20 januari gaat voor de
meeste clubs de competitie weer
van start. De meest in het oog sprin
gende wedstrijd is de derby tussen
Wittenhorst en SV Venray. Volgende
week in de HALLO een uitgebreide
voorbeschouwing op deze klassieker.

Kim Huybrechts winnaar Asteria Nieuwjaars
Darttoernooi 2019
De Belg Kim Huybrechts heeft het Asteria Nieuwjaars Darttoernooi 2019 in Venray gewonnen. Hij was
zaterdag 5 januari te sterk voor Ahmad Ahmaddy. Onder toeziend oog van mastercaller Jaimie Fambach was hij
met 5-0 te sterk.
Oud-winnaar en runner-up van
deze editie Ahmaddy versloeg in
de halve finale nog de winnaar van
vorig jaar, Jermaine Wattimena, met
4-3. PDC speler Huybrechts was ech
ter veel te sterk. In de finale van de
verliezersronde was Ken Smeets met

3-1 de meerdere van Kevin de Smit.
Bij de dames won Irina Armstrong
de titel, tweede eindigde Kerstin
de Vries. In de halve finale versloeg
De Vries Anneke Houben en Armstrong
won van Tharsissia Wherinussa. De
verliezersronde werd gewonnen door

Susanne Wortman.
Het weekend begon op vrijdag
avond met een koppeltoernooi waar
80 koppels aan deel hebben geno
men. Kevin Lens en Mario Robbe won
nen het toernooi. Met 2-4 kwamen
Jos Rovers en Willy van de Wiel in de

finale net tekort. Kevin en Ricardo
Gerritsen wisten de verliezersronde
te winnen, zij wonnen de beslissende
wedstrijd met 3-0 van Cliff Welles en
Nieky Artz.

‘Sfeer blijft
onveranderd goed’
Organisator Marco Slijpen kijkt
tevreden terug op het toernooi en is

met name te spreken over de goede
sfeer. “Ook al is het toernooi de
laatst jaren sterk gegroeid, de sfeer
blijft onveranderd goed.” De wed
strijdleiding was dit jaar voor het
eerst in handen van een andere
wedstrijdleiding. “Sterkdarts heeft
ervaring bij grote toernooien zoals
de Texel Darts Trophy. We hopen met
hen de komende jaren weer een
extra stapje te kunnen maken.”

Geslaagde editie Maascourt Open
Meer dan 100 deelnemers hebben meegedaan aan de vierde editie van de Maascourt Open in Venray, die
heeft plaatsgevonden van zaterdag 29 december tot en met zondag 6 januari bij Tennishal Maascourt. De
deelnemers waren niet alleen afkomstig uit Venray, maar ook uit andere gemeenten.
Er werd gespeeld in de heren
dubbel, dames dubbel en gemengd
dubbel. Deze speelden in de speel
sterkte 5 tot en met 8 waarbij er in
totaal acht categorieën waren.
Verschillende koppels werden

gehuldigd. In de heren dubbel 5 waren
Jeroen Hermans en Tom van der
Weijden het sterkste koppel. In de
heren dubbel 6 wonnen Wilbert Bovee
en Rikus ten Brucke. De heren dubbel
7 werd gewonnen door Jochem

Bouwmans en Joey Novak. In de
hoogste dames categorie, de dames
dubbel 5, waren Judith Bouten en
Lindsey Pouwels de beste. Anneke
Cuppen en Kim Houben wonnen de
dames dubbel 7 en Jolien Cox en Iris

Michels waren de sterkste in de dames
dubbel 8. In de gemengd dubbel 5
wonnen Misha Saalmink en Judith
Bouten. Patrick Bos en Patricia
Janssen-Vissers waren de sterkste in
de gemengd dubbel 7.
De organisatie, die bestaat uit
Rob Olthof, Micha Saalmink en Tim
Cornelissen van TC Rodhe en Twan
Lensen en Hans Wethly van TC Venray,

kijken terug op een geslaagde
editie. “We zijn tevreden over het
verloop van het toernooi en we
kijken uit naar volgend jaar”, aldus
de organisatie. Voor volgend jaar
komt er een aanpassing in de opzet.
“Het is dan ook mogelijk voor spelers
met de speelsterkte 2 tot en met 5
om te singelen. Verder blijft de opzet
hetzelfde.”
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aan
Amber van Heeswijk

Gelukkig
nieuwjaar!
De eerste week van januari
is voorbij en iedereen wenst
elkaar de beste wensen! Oud
op nieuw wordt altijd groots
gevierd, ook ik heb dat
gedaan. Met vriendinnen
vierde ik oud op nieuw, met
natuurlijk om 00.00 uur heel
veel vuurwerk.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Amber van Heeswijk
18
Venray
Hogeschool de Kempel

Hoe is het om genomineerd te
worden als sporttalent van het jaar?
Gaaf! Het voelt toch wel als een
stukje erkenning voor het trainen de
afgelopen jaren. Je traint om beter te
worden en dan geeft de nominatie
toch wel aan dat je op de goede weg
bent. Dat maakt je wel trots.
Hoe is het om voor Borussia
Mönchengladbach te mogen
voetballen?
Ik vind het een hele eer. Ik mag
uitkomen in de 1. Frauen Bundesliga
en speel dan ook tegen topploegen
en aardig wat internationals.
Internationals hebben dan ook al heel
veel ervaring, dit geeft dan toch wel
een goed gevoel wanneer je daar als
‘jonkie’ tegen mag spelen. Hier kan ik
alleen maar van leren en ervaring op
doen.
Hoe oud was je toen je begon met
voetballen?
Ik was 5 jaar toen ik begon met
voetballen. Als het aan mij had
gelegen, was ik een jaar eerder al
begonnen, maar mijn ouders zeiden
dat ik eerst mijn zwemdiploma’s
moest halen. Dit heb ik dan ook
gedaan en ben toen op mijn vijfde
begonnen met voetballen.
Waar ben je het meest trots op?
Het meest trots ben ik toch wel op

mijn Bundesliga-debuut én de vele
minuten in de basis die ik tot nu toe
heb gemaakt. Dit is toch wel iets waar
je als klein meisje van droomt, om
tegen topploegen en goede speelsters
te spelen.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld in het
mannenvoetbal is dan toch wel
Andres Iniesta. Hij is tactisch heel
sterk, hij denkt altijd een paar stappen
vooruit en weet dan ook altijd waar
zijn tegenstanders zijn doordat hij
continu om zich heen blijft kijken.
Ook zijn techniek is heel goed, het
gemak waarmee hij ballen speelt is
dan ook verbazingwekkend. In het
vrouwenvoetbal is dat Jackie Groenen.
Ze is een hele technische speelster
en is sterk aan de bal. Zij speelt in
het Nederlands elftal en ook in de 1.
Frauen Bundesliga. Ik heb helaas nog
niet tegen haar kunnen spelen omdat
ze toen geblesseerd was.
Wat zou je nog graag willen
bereiken met voetbal?
Ik zou graag het Nederlands elftal
willen halen. Mij lijkt er niks mooier
dan dat shirtje te dragen en je land te
mogen vertegenwoordigen. Ook zou
ik graag voor een grote club willen
spelen en hier dan een vaste waarde
zijn.
Bij welke club zou je graag nog
willen spelen en waarom?
Ik denk dat FC Barcelona toch wel de
club is waar ik graag nog voor zou
willen spelen. FC Barcelona is van

kleins af aan toch wel mijn favoriete
club geweest samen met PSV. Ik riep
dan ook altijd dat ik daar zou willen
spelen als ik groter was. Ik wil dan ook
graag samen met de grote namen van
Barca spelen, niet wetende dat je als
meisje of vrouw helemaal niet tussen
de mannen mag spelen. Spelen voor
Barcelona zou dan ook een droom zijn
die uitkomt, want het is en blijft toch
wel hét FC Barcelona.
Wat is je positie in het veld?
Ik ben een middenvelder, ik speel dan
ook het liefste op de 6 of 8 positie. Op
deze positie kan ik dan ook het beste
mijn kwaliteiten kwijt.
Wat is de mooiste wedstrijd die je
ooit hebt gespeeld?
Ik heb al heel veel mooie wedstrijden
mogen spelen en hoop dat ik er nog
veel meer mag gaan spelen. Maar als
ik er dan toch één moet kiezen, dan
is dat denk ik toch wel de wedstrijd
tegen Werder Bremen dit seizoen, dat
is de wedstrijd waarin ik mijn debuut
heb mogen maken in de Bundeslia.
Ondanks dat we deze wedstrijd
verloren hebben, was dit wel een
hele mooie wedstrijd. Voor dit soort
momenten train je zo vaak, hier doe je
het allemaal voor.
Was zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik heb nu niet iets waarvan ik denk
dat wanneer ik het nog eens over zou
mogen doen, ik het anders zou doen.
Je maakt keuzes in je leven waarbij
je je op dat moment goed voelt, deze

keuzes kunnen dan goed of slecht
uitpakken. Wanneer ze goed uitpakken
is dat mooi meegenomen en wanneer
het niet uitpakt op de manier waarop
je dat graag had gezien, dan moet
je het meenemen voor de volgende
keer en hier je leerpunten uit halen.
Dat is wel makkelijker gezegd dan
gedaan.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is toch wel
profvoetbalster. Hoe gaaf zou het zijn
als je van je hobby gewoon je echte
beroep kunt maken?
Wat zou je nog graag willen leren?
Ik zou graag nog willen leren hoe ik
mentaal sterker kan worden. Dit helpt
me zowel bij het voetballen als bij
andere dingen.
Wat zou je nog eens willen doen in
je leven?
Ik zou graag nog wel eens willen
reizen. Ik hou van nieuwe dingen
ontdekken en van nieuwe mensen
leren kennen.
Waar word jij heel enthousiast van?
Ik word heel enthousiast van leuke
kleine dingen. Dit kan dan zijn van een
goede actie op een training tot een
leuke zomeravond met vriendinnen.
Wat doe je het liefste op een vrijdag
of zaterdag avond?
Op een vrijdag of zaterdag avond
doe ik het liefste iets met vrienden
en vriendinnen of met familie. Ik zie
ze door het sporten niet al te veel en
grijp dan ook altijd mijn kans wanneer
het kan om iets met ze te doen.

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 eerste week van januari
is alweer voorbij en iedereen
wenst elkaar de beste wensen
voor 2019. We wensen elkaar
veel geluk, liefde en vooral ook
gezondheid.
Oud op nieuw is een
westerse traditie, waarmee we
vieren dat we op 1 januari het
nieuwe jaar ingaan. In andere
culturen wordt dit vaak op een
hele andere manier en zelfs op
een ander datum gevierd. Er zijn
heel veel tradities die bij het
westerse Nieuwjaar horen, zoals
het vuurwerk. Om 00.00 uur
gaat het vuurwerk de lucht in
en dan knallen we het nieuwe
jaar in! Ook de nieuwjaarsduik
is een traditie waar veel
mensen in het westen van
Nederland aan meedoen.
Ze duiken dan met z’n allen op
1 januari de ijskoude zee in om
lekker fris het nieuwe jaar in te
gaan. Ook goede voornemens
horen bij oud en nieuw, dingen
die mensen in het nieuwe jaar
anders willen gaan doen. Ook
zijn er op 1 januari veel mensen
die naar familie of
nieuwjaarsrecepties gaan om
elkaar de beste wensen voor
2019 te wensen.
We moeten elkaar niet
alleen met oud op nieuw het
beste wensen, maar ook
gewoon door het hele jaar
heen!
Anne
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Uitslag eindejaarsquiz
Wie heeft er vorig jaar goed het nieuws gevolgd? Dat testte HALLO Venray een paar weken
geleden met een nieuwsquiz over 2018. Niet alle antwoorden kunnen vinden of benieuwd of je
alles goed hebt ingevuld? Kijk dan hieronder naar de juiste antwoorden.

Winnaar nieuwsquiz
Uit de goede inzendingen is één winnaar geloot. Andre Jansen uit Venray krijgt een
dinerbon voor een driegangendiner voor twee personen bij De Beejekurf Venray.

staat er hier naast burgemeester Hans Gilissen en waarom was deze foto
08 Wie
in het nieuws? Frans Timmermans kreeg een Zilveren Bijtje uit handen
van burgemeester Hans Gilissen

is het jongste gemeenteraadslid in Venray?
09 Wie
Bart Jilesen
de nieuwskop in: ‘Waterschap doodde vier... in Venray’
10 Vul
Bevers

waren deze jongeren dit jaar in het nieuws?
01 Waarom
Zij waren de jonge politici die meededen aan de Venrayse gemeenteraadsverkiezingen.

welke dag waaide het dit jaar het hardst in Venray?
02 OpDonderdag
18 januari
welke prins carnaval is deze spreuk? “Al gräöje de roeëze tot án de rute,
03 Van
dizze carnaval zette wíj de bluumkes bute”
Prins Twan II uit Veulen

was deze Venraynaar dit jaar in het nieuws?
11 Waarom
Danser Ricardo Hendriks deed mee aan het programma Time to Dance
wie komt de uitspraak in de volgende nieuwskop? ‘Partijcultuur SP is ziek’
12 Van
De opgestapte SP-leden die later ProVenray vormden

heet deze sport?
04 Hoe
Treibball
is dit jaar coach geworden. Wat voor coach is hij?
13 Henk
Speelcoach
dorp speelt een rol in een aflevering van The Simpsons?
14 Welk
Blitterswijck

waren deze jongens dit jaar in het nieuws?
05 Waarom
Met hun YouTube-account Glowmovies waren Rik en Jesper uit Oirlo genomineerd voor een Veed-award voor beste nieuwkomer.

nieuws hoorde deze kop? “Mijn meiden behandelen als prinsesjes”
06 BijDe welk
bouw van een pluimveebedrijf Lamberdina’s Hoeve van
Castenraynaar Eric Thielen

wilde de kunstenares op de foto de aandacht vesti15 Waarop
gen met een guerilla-actie met prikkertjes?
Vieze kotsplekken in het centrum

zomer werd er een nieuw sportteam opgericht in Merselo: De Merselse
07 Deze
Alde Sterren (MAS). Welke sport beoefenen deze sterren?
Walking Football

de nieuwskop aan. ‘Van kastanjeboom naar....’
16 Vul
Kaasplank

10
01

Koninklijke Harmonie Euterpe

Nieuwjaarsconcert
Het traditionele Nieuwjaarsconcert van Koninklijke Harmonie Euterpe heeft zondag 6 januari plaats
gevonden in de Schouwburg in Venray. “Het was een zeer geslaagde editie”, aldus de organisatie.
Na één overgeslagen jaar heeft
het Groot Orkest onder leiding
van Marc Koninkx een optreden
verzorgd. Daarnaast heeft soliste
Jolien Schaeffers, samen met
Euterpe, het muziekstuk ‘Rhapsody

for Flute’ van Stephen Bulla ten
gehore gebracht als onderdeel van
haar D-examen. De juryleden Geert
Jacobs, Geert Nellen en haar docente
Sandra Lucassen van Houtblazersatelier Lucassen hebben haar

beoordeeld. Ze slaagde ruim voor
de klanken die ze op de dwarsfluit
liet horen. De presentatie
tijdens dit evenement was in
handen van oud-wethouder Jan
Driessen.
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‘8x11’ jubileumprins in Oirlo
John Voermans is de nieuwe jubileumprins van CV De Spurriemök in
Oirlo. Hij kwam zondag 6 januari uit in het 8x11-jubileumjaar van de
carnavalsvereniging.

Nieuw jeugdtrio Veulen
Het nieuwe jeugdtrio van vasteloavesvereniging Ut Dartele Veule kwam op zondagmiddag
6 januari tevoorschijn. Als heersers over de Dartele Veulentjes kwamen jeugdprins Guus (Reintjes),
jeugdprinses Meis (Geelen) en jeugdnar Fenna (Pelzer) naar voren. Het jeugdtrio houdt receptie op
vrijdag 18 januari vanaf 19.11 uur in gemeenschapshuis De Hoefslag in Veulen (Foto: Marieta Fotografie)

Prins John I is 52 jaar en werkt bij
MSD Animal Health in Boxmeer. In zijn
vrije tijd houdt hij van tennissen,
mountainbiken en hardlopen. Ook is
hij lid van de dorpsraad van Oirlo. Zijn

vrouw Marion is dit jaar de prinses.
Samen hebben ze twee kinderen: Lars
(19) en Jesper (17). De lijfspreuk van
John is ‘Geniet...herinneringe die gej
látter wilt hebbe, motte now make’.

Vier concerten

Pilot met Americanamuziek in De Witte Hoeve
In de Witte Hoeve in Venray start op zondagmiddag 20 januari een
pilot met Americanaconcerten. Met de Hoeveville Roots Revival wil initiatiefnemer Johan Philipsen Venraynaren door middel van vier concerten in
Venray kennis laten maken met Americanamuziek.
Johan organiseert regelmatig con
certen in De Witte Hoeve. Het idee
voor de Hoeveville Roots Revival ont
stond bij Johan door een kennis, die
het geluid doet bij Roepaen Podium
in Ottersum. “Hij vroeg me waarom ik
in Venray geen Americanaconcerten
organiseer. In Ottersum wordt dat
namelijk niet meer gedaan en met
het wegvallen van Cambrinus in Horst,
lijkt er een gat in de markt te zijn
ontstaan”, vertelt Johan. “Dat wil ik
proberen op te vullen. Daarnaast is het
een mooie aanvulling op mijn radio
programma TimeSwitch.” Johan ging
de samenwerking aan met Nen Vosse
van de Witte Hoeve en Willy Geurts
van PSW Sound en zo was de pilot van
Hoeveville Roots Revival een feit.

en folk komen allemaal samen in
Americana”, legt Johan uit. “Het is
mooie muziek, maar we zijn er nog
niet helemaal van overtuigd dat het
ook in onze regio veel liefhebbers
heeft. Daarom hebben we besloten
om met de concerten te beginnen
in de vorm van een pilot.” Het pro
gramma van die pilot is inmiddels
rond. Johan: “Van januari tot april zijn
er in De Witte Hoeve vier concerten, te
beginnen met Color Changing Egg uit
Utrecht op zondag 20 januari. Op zon
dag 31 maart komt Tip Jar uit Brabant.
Daarna maken we op zondag 7 april
een uitstapje naar de blues met de
Southern Blues-Rock Band. Op 28 april
sluiten we de pilot af met Lucky Came
To Town uit het Belgische Leuven.”

Liefhebbers in de
regio

Balans opmaken

“Americana is een muziekstijl uit
het midden-westen van Amerika.
Stijlen als blues, western, country

Na de concerten gaat de organi
satie de balans opmaken en kijken of
Americanamuziek de zaal in de Witte
Hoeve vol kan krijgen. “Als het suc
cesvol is, dan gaan we er mee door

en is dat niet het geval, dan stoppen
we er mee”, zegt Johan. “Ook kijken
we naar de rest van de aanpak van de
concerten. De ervaring moet bijvoor
beeld uitwijzen of het luisterconcer

ten worden of juist kleine feestjes.
Dat ligt heel erg aan de mensen die
er op afkomen.” Voor nu is ingezet op
‘relaxte muziekmiddagen’. “En daarbij
gaat het puur om de muziek.”

Alle concerten van de Hoeveville
Roots Revival beginnen om 15.00 uur
en duren tot 19.00 uur. Meer informa
tie over de pilotconcerten is te vinden
op www.timeswitchjohan.jimdo.com
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Agenda t/m 17 januari 2019
vr
11
01

Theatervoorstelling Alone @
Home

Nieuwjaarsconcert

wo
16
01

Schrijfcafé
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Karin Janssen
Locatie: gemeenschapshuis Trefpunt Geijsteren

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging De Peelklank
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Dans je vrij

Nieuwjaarsontmoeting

Themamiddag Robotica

Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Oranjebuurt Venray
Locatie: Petrus Bandenschool Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: ouderenvereniging Ons Genot
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Kwisspel finaleavond
Tijd: 20.00 uur
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

za
12
01

Jeugdprinsebal

zo
13
01

Natuurwandeling door De Paes

ma
14
01

Clipopname jubileumnummer
Gaef ‘t dur door Verrékkes Moj
Tijd: 12.11 uur
Locatie: café Het Moment Venray

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café regio Venray
Locatie: centrum De Kemphaan Venray

do
17
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Dansvoorstelling Wolk
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Lezing spiritualiteit en zin door
prof. dr. Tjeu van Knippenberg

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: De Piëlreus en OJC Jera 70
Locatie: OJC Jera 70 Ysselsteyn

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Werkgroep Wandelpaden Leunen
Locatie: start informatiebord MFC De Baank Leunen

Alzheimer Café: thema ‘partner in
balans’

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

di
15
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Netwerkbijeenkomst Open Coffee
Met... Erwin Michiels
Tijd: 08.30-10.30 uur
Locatie: Green Drive Oostrum

Informatieavond over wonen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Commissie Wonen van dorpsraad en
-forum Ysselsteyn
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

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

Theater Test Team

Kruistocht in Spijkerbroek
Een groep jongeren uit gemeente Venray vormt samen het Theater Test Team. Om beurten testen en
recenseren zij theatervoorstellingen van Schouwburg Venray in HALLO Venray. Maud en Meike gingen maandag
28 december naar de musical Kruistocht in Spijkerbroek. Ze vertellen over hun ervaring.

“Voor het Theater test team moch
ten wij vloggend (met een camera
jezelf, red. filmen) de dag door, ach
ter de schermen en tijdens de work
shop van Musicalschool MeOnStage.
We hadden eigenlijk best een strak
schema waar we ons aan moesten
houden. Want we moesten om 12.15
uur al in de foyer zijn van Schouwburg
Venray. Ondertussen kwamen er
steeds meer artiesten binnenstromen,
die ook aan het vloggen waren voor
hun instagramaccount. Toen moes
ten we even wachten, want we zou
den Rein van Duivenboden en Merijn
Oerlemans interviewen om 13.00 uur,
maar Reins trein had vertraging dus hij
kon niet meer. Maar gelukkig konden
we in plaats daarvan Merijn en Jesse

Stenzler interviewen.
Het interview was echt superleuk,
maar sommige vragen vonden ze
toch best moeilijk te beantwoorden.
De cast van Kruistocht in Spijkerbroek
was superaardig, leuk en spontaan.
Ze vonden het Theater Test Team een
leuk initiatief. We mochten een paar
keer backstage om te kijken hoe het
daar ging. Dat was erg interessant
om te zien. Daarna hadden we een
leuke workshop van musicalschool
MeOnStage. Hierbij was de musical
groep ‘Flink’ te gast. Merijn en Jesse
kwamen hier even kijken. Toen heeft
Merijn dit gefilmd en op social media
gezet. Omdat we alles moesten vlog
gen staat dit allemaal op beeld en is
dit te zien bij Cultura Venray, Omroep

Venray en Schouwburg Venray.
Hierna mochten wij naar de voor
stelling en zaten we op het balkon.
De musical is echt superleuk en wij
werden er helemaal enthousiast van.
Dus wij zeggen: voor iedereen wel een
geschikte musical en dus ook echt een
aanrader. Na de voorstelling, moch
ten wij kort nog even de hoofdrolspe
lers ontmoeten, want wij wilden Rein
toch best graag in het echt ontmoeten.
Toen hebben we nog de cast en wat
mensen geïnterviewd om hun mening
te vragen en te kijken of ze het leuk
vonden om in Venray te spelen of te
kijken naar deze musical. Al met al
een hele leuke middag, een erg leuke
voorstelling en een leuke opdracht
voor het Theater Test Team.”

Jeugprins en -prinses
uitgekomen in Oirlo
Thimo Janssen en Beau Joosten vormen het jeugdpaar met carnaval
van CV De Spurriemök uit Oirlo. Zij kwamen zondag 6 januari uit.
De jeugdprins van De Spurriemök
is dit jaar Thimo Janssen, ofwel
Thimo I. Hij is 13 jaar oud, houdt van
hockey en chillen met vrienden.
Zijn lijfspreuk is: ‘Mit jeugdprins
Thimo vurop wur’t alle daag knalle.
Weej zinge, danse en

feeste tot we d’r bej nér valle!’.
De jeugdprinses is Beau Joosten
(Beau I). Ook zij is 13 jaar oud en
haar hobby’s zijn korfbal en toneel.
Haar lijfspreuk is: ‘Mit jeugdprinses
Beau werd de carnaval un biestig
moi cadeau’.
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De Piëlreuzen Ysselsteyn

Jubileumprins Peter II
Op het prinsenbal op zaterdag 5 januari werd prins Peter ‘den Twedde’ uitgeroepen tot jubileumprins van
De Piëlreuzen uit Ysselsteyn. Peter Potten en zijn prinses Fiona Laenen gaan dit jaar voorop in Ysselsteyn.
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Lezing over begraafcultuur in Limburg
LGOG Kring Venray en omstreken organiseert op maandag 28 januari een lezing over begraafcultuur in Limburg. De lezing wordt verzorgd
door Maurice Heemels, die onlangs zijn proefschrift publiceerde over de
begraafplaatsen en de invloed van invloeden in de samenleving hierop.
Negentiende en vroeg
twintigste-eeuwse begraafplaatsen
worden wel getypeerd als ‘spiegel’
van de samenleving. Heemels toont
aan dat de sociale verschillenin
Roermond scherp tot uiting kwamen
in de klassenindeling op de begraaf
plaats, in de begrafenisrituelen en
in de monumentale grafcultuur.
Heemels verhaal is niet slechts van
toepassing op de stad Roermond en
verwoordt hij in de lezing. Maurice
Heemels studeerde geschiede
nis aan de Hogeschool Katholieke
Leergangen Sittard en de Katholieke
Universiteit Nijmegen. In 1997
studeerde hij cum laude af op een
scriptie over rooms-katholieke
begraafcultuur in Roermond tussen
1920 en 1985. In 2016 promoveerde
hij op een studie naar begraafcul
tuur in Roermond tussen 1870 en

Met een spannend slotstuk werd
de nieuwe prins gepresenteerd aan de
Piëlreuzen en Piëlreuzinnen.
Prins Peter II (Potten) woont
samen met zijn vrouw Fiona (Laenen)
en samen hebben ze twee kinderen,
Ries (12) en Jurre (9). In het dagelijks

leven werkt Peter bij Vitelia in
Ysselsteyn als operator. Fiona werkt
als psychiatrisch verpleegkundige
op de crisis intensieve behandelunit van het VvGI voor Geestelijke
gezondheidszorg. Peter en Fiona
hebben als grote hobby hun duiven,

1940. Heemels is lerarenopleider
geschiedenis, opleidingscoördina
tor geschiedenis en teamcoördina
tor mens en maatschappijvakken
bij Fontys Lerarenopleiding Sittard.
Hij is redactielid van de Spiegel van
Roermond en lid van het hoofd
bestuur van het LGOG. De lezing
‘Begraafcultuur in Limburg’ begint
om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Deze vindt plaats in het Venrays
Museum in Venray. Het thema
wordt ook in andere activiteiten
doorgevoerd: vanaf half januari is
in het Venrays Museum een kleine
fotopresentatie te zien van alle
begraafplaatsen en lijkwegen in
de gemeente Venray. Op zaterdag
30 maart om 10.00 uur wordt
een begeleide excursie georgani
seerd naar vak O van de Algemene
Begraafplaats Boschhuizen in Venray.

waar ze vele wedstrijden mee vliegen.
Prins Peter viert carnaval met
de leus: ‘Mit dees daag gut de
hamermeule uut; blieve de doeve in
ut hok; en goan wej same mit ollie
veurop...Alaaf!’
(Foto: Ruudswinkelsfoto.nl)

Vastelaovesvereniging Ut Dartele

Nieuwe heerser in Veulen
In De Perdstal in Veulen kwam zondag 6 januari de 65e prins van vastelaovesvereniging Ut Dartele Veulen
uit. De 23-jarige Sef Janssen startte hier zijn carrière als prins Sef IV. Hij werd terzijde gestaan door zijn vriendin
Meike Philipsen uit het land van De Turftreiers in America.

De Schânseknuppels Castenray

Prins John I

In een vol gemeenschapshuis De Wis in Castenray werd John Geerts
zaterdag 5 januari uitgeroepen tot prins John I. Hij gaat dit jaar voorop bij
carnavalsvereniging De Schânseknuppels.

Sef is student bedrijfskunde aan
de HAS en loopt momenteel stage
bij Voergroep Zuid in Deurne. Hij
komt uit een echte carnavalsfamilie
en stapt als prins in de voetsporen
van zijn vader (Sef III) en opa (Sef
II). In z’n vrije tijd werkt hij aan z’n

eigen prinsenwagen, speelt hij bij
de joekskapel en gaat hij graag uit.
Bij de carnavalsvereniging vervult
hij normaal gesproken de rol van
nar, maar dit jaar dus even niet. Dit
prinsenpaar gaat dit jaar voorop
onder hun leus: ‘Án welke kânt van

de beek weej gón fieëste, dor gón
we nie ovver näöle want weej viere
vastelaovend ien ‘t Väöle’.
Prins Sef houdt receptie op
zaterdag 19 januari om 20.11 uur in
De Perdstal in Veulen.
(Foto: Marieta Fotografie)

Prins John Geerts I is de 63e
heerser in Castenray. Prins John I
wordt bijgestaan door zijn prinses
Ellen en zijn adjudanten Ed Classens
en Bas Geerets. Zij gaan voorop met
hun leus: ‘Zoas `k ut hier zie, wor
ut un fijn fisje nie!’ De prins werkt
bij De Rooyse Wissel in Oostrum en

zijn hobby’s zijn zijn kinderen Bart
en Wout en als hij de afwas niet
hoeft te doen, maakt hij ook graag
tijd vrij voor PSV en Formule 1.
Prins John houdt zaterdag 2 februari
vanaf 20.11 uur zijn receptie in de
Schânseschop, De Wis.
(Foto: Fotohuis Venray)
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Gratis levering
door onze eigen
bezorgdienst.
Als echte elektrovakspeciaalzaak bieden wij tal van
extra services die u normaal niet zou verwachten. Uw
aankoop leveren wij dan ook geheel gratis bij u thuis
af. En dat gebeurt volledig door onze eigen, deskundige bezorgdienst. Onze intern-opgeleide bezorgers
en installateurs zijn echte vakmensen met verstand
van zaken. Wilt u uw apparaat geïnstalleerd hebben,
of heeft u nog wat extra uitleg nodig? Dat is geen
enkel probleem. En natuurlijk nemen wij ook meteen
uw oude apparaat en verpakkingsmaterialen mee
terug. Wij laten het netjes bij u achter. Dat is genieten
zonder zorgen!
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1400
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949,-

699,-

4K

ULTRA HD

1199,-

Wasmachine / L8FE84CS

4K TV / 49PUS8503

• A+++ • 8 KG Vulgewicht • 1400 t/pm • Duurzame ÖKOInverter-motor
• ÖKOMix-technologie voor een gelijkmatige verdeling van wasmiddel

• 49 inch (124 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight • Smart TV met Android
• 2800 Picture Performance Index • P5 Perfect Picture Engine

Tummers

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

899,-

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

