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Fakkelen voor vrijheid
Castenray stond vorige week uitgebreid stil bij 75 jaar vrijheid. Op 23 november 1944 werd het dorp bevrijd. De festiviteiten startten op woensdag 20 november en duurden tot en met
zondag 24 november. Op vrijdag 22 november vond een fakkelrun plaats. Jongeren plaatsten lichtjes bij het monument aan de Valkenberg. De run eindigde op het dorpsplein met een
korte herdenking bij het monument voor de gedeporteerden. Andere activiteiten waren onder andere een dorpsontbijt, wandeltocht door Castenray en herdenkingsmis. Het geheel
werd op zondag 24 november afgesloten met een bevrijdingsconcert. / Beeld: Rob Beckers

‘Eén plan vier accommodaties Ysselsteyn lastig’
Voorzitter Eric Michels van werkgroep RAP (Realisatie Accommodatieplan) uitte in de forumvergadering van
Ysselsteyn op woensdag 20 november zijn zorgen over de voortgang. Het doel is dat de vier accommodaties
gemeenschapshuis, jongerencentrum, kerk en sport samen een toekomstplan opstellen. “Gemeenschapshuis
en Jera zijn voortvarend aan de slag gegaan, maar de kerk loopt achter. Terwijl ze samen in gelijke snelheid
een plan moeten opleveren”, schetste Michels het probleem.
Nadat eind vorig jaar het plan
voor een grote multifunctionele
accommodatie niet haalbaar bleek,
is ervoor gekozen dat de vier
accommodaties afzonderlijk aan de
slag gaan, maar wel gezamenlijk
een toekomstplan opstellen. Volgens
Eric Michels is dat ook een eis van
de gemeente. De werkgroep RAP wil
zo snel mogelijk een gesprek met
wethouder Anne Thielen om meer
duidelijkheid te krijgen. Ook wil de
werkgroep een budget om onderzoek
te kunnen doen. Eric Michels vertelde

dat het kerkbestuur ondersteuning
nodig heeft om uit de impasse te
komen. Het plan is het kerkgebouw te
benutten voor andere functies zoals
zorg.

Moeizame communicatie
“De kerk is van de vier het verste
van huis. Het kerkbestuur is
nog zoekende”, zei Eric Michels.
“De parochievergadering was wel
positief over een mogelijk andere
bestemming van het kerkgebouw.”
Ruud Janssen, lid van het kerkbestuur,

reageerde dat de communicatie
met het bisdom moeizaam verloopt.
“Het bisdom zegt: ‘dien maar een
plan in en dan beoordelen we het
wel.’ Ze reageren verder nergens
op.” In Vredepeel is het kerkgebouw
deels in gebruik genomen als
gemeenschapshuis. Volgens
Ruud Janssen is zo’n constructie in
Ysselsteyn niet mogelijk. “Want het
bisdom heeft al aangegeven dat
ze zoiets niet meer doet.” Enkele
forumleden wilden weten wat het
gevolg is als de kerk niet meedoet

met het accommodatieplan. “Dan zal
de kerk op termijn dichtgaan en
worden verkocht”, reageerde
kerkbestuurslid Ruud Janssen.
“Het risico van een lege kerk, dat
willen we toch niet”, opperde
forumlid Bart Marcellis.
Het accommodatieplan moet over
anderhalf jaar klaar zijn. Forumleden
drongen erop aan geen pas op de
plaats te maken. Want zowel gemeenschapshuis De Smelehof als jongerencentrum Jera kampt met een sterk
verouderd gebouw. Ze willen aan de
slag met verbouw of nieuwbouw.
Eric Michels deed het voorstel in
plaats van één plan, vier plannen verspreid in de tijd te maken.
Het gemeenschapshuis heeft het
voordeel van een bijdrage van

1,2 miljoen euro uit het project
‘Schoon door de Poort’ van gemeente
Venray. Een architect is al in de
arm genomen “Ik ben aangenaam
verrast door de aanpak van het
gemeenschapshuis”, zei Michels die
meldde dat ook Jera voortvarend
aan de slag is gegaan met een
bouwkundig onderzoek. Bij het
onderdeel sport ligt de focus op de
realisatie van een nieuwe sportzaal.
De bestaande gymzaal is te klein en
verouderd. Erwin Dijkstra en Geert van
Dijck trekken het sportplan. “Ze zijn
op het nulpunt moeten beginnen.
Ze inventariseren de behoefte en
bekijken of de bezettingsgraad, die nu
op 35 procent ligt, omhoog kan.”
Tekst: Henk Willemssen
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Ingrijpende plannen voor stationsgebied
De omgeving van het treinstation
in Oostrum gaat flink op de schop.
“Alleen het stationsgebouw en het
trafohuisje blijven staan. De rest
van het gebied gaan we helemaal
opnieuw inrichten”, vertelde
verkeerskundige Siemen
Halbersma tijdens de informatieavond op dinsdag 19 november in
de Watermolen in Oostrum.
Een projectteam en een klankbordgroep zijn met ontwerpbureau Karres
en Brands aan de slag gegaan met
een visie en een inrichtingsplan. Er ligt
nu een voorlopig schetsontwerp dat
nog uitgewerkt moet worden. Het
definitieve plan is in september 2020
klaar. De uitvoering kan langer op zich
laten wachten. Want de werkzaamheden worden zo veel afgestemd
met de elektrificatie van de Maaslijn
die gepland staat in 2023 of 2024.
“Die elektrificatie gaat door”, meldde
Halbersma. “Niet de provincie maar
ProRail en dus het Rijk trekt dit project.
Want het Rijk staat garant voor de verliezen. Wie betaalt, bepaalt.”
Het stationsgebouw in Oostrum is niet
uniek. Er bestaat in Nederland een
serie van 27 vergelijke gebouwen,
vertelde landschapsarchitect Sander
Vedder van Karres en Brands. “Ze kennen minieme verschillen en ze vormen
een grote familie. Het is een stukje
spoorweggeschiedenis.”
De omgeving krijgt een mooiere
en groenere uitstraling. “Wie vanaf
de Henri Dunantstraat het station
nadert, ziet alleen een fietsenstal-
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ling”, zei Siemen Halbersma. Om het
stationsgebouw zichtbaarder te maken
komt ervoor een grote luifel met een
plein. Stationsweg en Oirloseweg,
die langs het station lopen, gaan in
de huidige opzet verdwijnen. Beide
straten worden onderdeel van het
plein of de parkeerplaats en krijgen
dezelfde inrichting en markering.
“Maar het autoverkeer kan er nog
wel door”, verzekerde Halbersma.
“Alleen is het straks geen aantrekkelijke doorgangsroute meer.”
Het gebied wordt autoluw door de
aanleg van de Oostverbinding tussen
Henri Dunantstraat en Stationsweg.
Daarnaast wordt de Newtonstraat,

die nu nog is afgesloten door een
betonblok, opengesteld voor het verkeer. Het plan om de Oirloseweg helemaal af te sluiten is van de baan, na
protesten van de Oirlose dorpsraad.
De grote fietsenstalling wordt verplaatst naar de noordkant, waar nu de
parkeerplaats ligt. Auto’s gaan straks
aan de zuidkant parkeren tegenover
Gilde Opleidingen. Ter hoogte van
Henri Dunantstraat komt een ‘Kiss and
Ride’ voor zes auto’s. Bussen krijgen
naast het plein een nieuwe locatie.
“De opzet is dat de verkeersstromen
elkaar niet in de weg zitten”, vertelde
Siemen Halbersma. Naast de grote
parkeerplaats komt nog een kleinere

fietsenstalling.
Op vragen en reacties van buurtbewoners kon vaak geen direct antwoord
worden gegeven. “Dit zijn slechts
schetsen. Alles moet nog in detail
worden uitgewerkt”, zei Halbersma.
Het aantal parkeerplaatsen blijft minimaal 200 en kan worden uitgebreid
naar 300. “Door het gebied helemaal
opnieuw in te delen, kunnen we efficiënter met de ruimte omgaan.”
Bij de herinrichting wordt tevens bekeken of het perron van spoor 1, aan de
zuidkant, kan worden verplaatst naar
de andere zijde van het stationsgebouw waar de perrons van spoor 2 en
3 zijn. Vooral ’s avonds en ‘s nachts is

dit veiliger voor reizigers. “Want nu
staan de mensen ver van elkaar op
de trein te wachten. Het verbetert
de sociale veiligheid door de perrons
dichter bij elkaar te brengen”, vertelde
Sander Vedder. Siemen Halbersma
voegde eraan toe dat de perrons
mogelijk een overkapping krijgen.
“Dit hangt samen met de plannen
op langere termijn als hier wellicht
intercity’s gaan rijden.” Tijdens de
volgende bewonersavond op dinsdag
4 februari 2020 wordt het uitgewerkte
schetsplan gepresenteerd.

Tekst: Henk Willemssen

Zonnepark Kronos nog niet op raadsagenda
Het zonnepark van Kronos Solar aan de oostzijde van de A73 in Smakt komt niet op de raadsagenda van
dinsdag 17 december. Door een CDA-amendement in de raadsvergadering van 29 oktober kan het beoogde
zonnepark van 25 hectare er niet in zijn volle omvang komen. Omdat een aantal hectares binnen de zone van
500 meter van de dorpskern van Smakt ligt.
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) liet de raadsleden weten dat
er door deze aanpassing van KODE
(Kader voor Opwekking Duurzame
Energie) een nieuwe situatie is ontstaan. De gemeenteraad besloot op
29 oktober de minimale afstand voor
zonneparken tot randen van dorpen
en wijken te verruimen van 150 naar
500 meter. Martijn van der Putten
ontraadde in de raadsvergadering dit
voorstel omdat daardoor het zoekgebied voor zonneparken wordt ingeperkt. Toch werd het amendement met

een ruime meerderheid, alleen PvdA
en VVD stemden tegen, aangenomen.
Het gevolg is dat de gemeente nu eerst
in gesprek wil met Kronos Solar over de
gevolgen van de gewijzigde afstandsgrens. Martijn van der Putten meldt ook
met omwonenden van het zonnepark
in overleg te gaan. Het is al de derde
keer dit jaar dat het zonnepark van
Kronos Solar van de raadsagenda wordt
gehaald. De Duitse ontwikkelaar diende
in mei 2018 de vergunningsaanvraag
in. De gemeente is verplicht binnen
26 weken een besluit te nemen.

Op 22 januari 2019 werd het zonnepark
besproken in de commissie Wonen.
De raadsbehandeling op 12 februari
ging niet door omdat de fracties meer
tijd wilden nemen en de informatie nog
niet volledig was. Het onderwerp stond
in mei opnieuw op de politieke agenda,
maar tot een behandeling kwam het
niet. De politieke partijen hadden
als argument dat eerst het nieuwe
beleidskader voor duurzame energieopwekking moest worden vastgesteld.
Daaraan kon het zonnepark van Kronos
Solar dan worden getoetst. De vaststel-

ling van KODE gebeurde in de raadsvergadering van 29 oktober.
Kronos Solar was niet gediend van het
uitstel en stelde de gemeente op 8 mei
in gebreke. Omdat de termijnen voor de
aanvraag van een omgevingsvergunning ruim waren overschreden. Het juridisch conflict leidde op 15 juli tot een
rechtszaak. Gemeente Venray kreeg van
de rechter vier maanden de tijd krijgen
om een besluit te nemen. Omdat dit
niet gebeurde, ging op 15 november
de boeteclausule in. Dit betekent dat
bij iedere dag uitstel de boete oploopt
met 100 euro, tot een maximum van
15.000 euro. De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 11 februari 2020.
Tekst: Henk Willemssen

Werkgroep Schone Lucht op laag pitje
De werkgroep Schone Lucht uit Ysselsteyn heeft na de perikelen rond de bouw van een stal zijn werkzaamheden op een laag pitje gezet. Dat meldde woordvoerder Jeu de Wit op woensdag 20 november in de vergadering
van het dorpsforum.
De werkgroep is in 2017 onder de vlag
van de dorpsraad opgericht. Daarnaast
is in Ysselsteyn ook Samen Opgelucht
actief die geen binding heeft met de
dorpsraad. Beide groeperingen hebben als doel de luchtkwaliteit in het
dorp te verbeteren.
Schone Lucht wilde vorig jaar een

zienswijze indienen tegen de bouw
van een stal aan de rand van het dorp.
De werkgroep werd teruggefloten door
de dorpsraad en later ook door het
dorpsforum. “We wilden een zienswijze indienen omdat we vinden dat
er meer geschikte locaties zijn voor
die stal”, vertelde Jeu de Wit. “Maar dit

is geblokkeerd door de dorpsraad. Dat
vinden we vreemd. We zijn bij onszelf
te rade gegaan of we ons mandaat
moesten teruggeven.” De werkgroep
besloot uiteindelijk toch door te gaan.
Een lid stopte onder meer vanwege
de aanvaring met de dorpsraad.
“We gaan op een passieve manier

door”, zei Jeu de Wit die voor Schone
Lucht een rol weggelegd ziet bij de
warme sanering van de varkenshouderij. Deze regeling is deze week van
start gegaan. “Vooral voor bedrijven
dicht bij woningen zijn hoge vergoedingen mogelijk”, vertelde De Wit.
“De werkgroep wil helpen om bedrijven te saneren of te verplaatsen naar
betere locaties.”
Tekst: Henk Willemssen
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Dorpsraad Ysselsteyn nog niet op sterkte
De nieuwe dorpsraad van Yssselsteyn heeft aanvulling nodig. Twee van de vier leden stoppen binnenkort.
Voorzitter Martijn Arts wil de dorpsraad graag uitbreiden naar zeven personen.
De dorpsraad is het uitvoerend orgaan
van het dorpsforum dat 65 leden telt.
Het dorpsforum komt drie keer per
jaar bij elkaar en de dorpsraad vergadert maandelijks. Voorzitter Martijn
Arts en Mieke Peeters zitten sinds
afgelopen voorjaar in de dorpsraad.
Van de ‘oude’ bezetting zijn alleen
secretaris Rob Keijzer en penningmeester Erik Hegger nog over. Zij leggen hun taken neer zodra opvolgers
zijn gevonden.
In de afgelopen vier jaar draaide de
dorpsraad al met een minimale bezetting van vier personen. Martijn Arts
vertelde woensdag 20 november in
het dorpsforum dat de dorpsraad veel

onderwerpen en thema’s moet bespreken. “We zoeken daarom naar uitbreiding want vele handen maken licht
werk”, zei Martijn Arts die meldde dat
acht kandidaten zijn benaderd. Twee
ervan gaven aan geen tijd of interesse
te hebben. Met de andere zes worden
gesprekken gevoerd. “We willen de
mensen ook bedenktijd geven. Er gaat
nogal wat vrije tijd inzitten en het is
voor een periode van vier jaar.”
De leden van het forum konden ieder
vijf kandidaten voordragen voor de
dorpsraad. Dit resulteerde in een lijst
van 35 personen die op volgorde van
het aantal behaalde stemmen worden
gevraagd.

Martijn Arts opperde het idee om, naar
het voorbeeld van Heide, een dorpscoöperatie op te richten. Een dorpscoöperatie heeft een bredere basis in
het dorp en heeft ook een juridische
status. Ysselsteyn krijgt in het eerste
kwartaal van 2020 een dorpsondersteuner. Het is een betaalde functie
voor twaalf uur per week. In de huidige opzet zou de dorpsondersteuner
in dienst komen van de dorpsraad die
dat niet wenselijk vindt. Naast de rol
als werkgever kan de dorpscoöperatie ook andere formele verplichtingen
aangaan die nu nog bij de dorpsraad
liggen.
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Internationale campagne

Venray kleurt oranje
Venray sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne
Orange the World. Daarmee spreekt Venray zich uit tegen geweld
tegen vrouwen.

Omwonenden niet blij met uitbreidingsplannen

‘Het verwerken van mest heeft serieuze
gezondheidsrisico’s’
Er is bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verwerken van mest
van derden en het legaliseren van een kleinschalig transportbedrijf als nevenactiviteit bij het vleesvarkensbedrijf op de locatie Timmermannsweg 110 in Ysselsteyn. Tijdens het Sprekersplein op dinsdag 13 november
bleek dat de omwonenden niet blij zijn met een uitbreiding van het bedrijf.
Om medewerking te kunnen verlenen aan het plan is een afwijking van
het bestemmingsplan nodig. Voor het
toestaan van deze afwijking van het
bestemmingsplan heeft de provincie een verzoek bij gemeente Venray
ingediend. Voor mestverwerking
van derden zijn geen gemeentelijke
beleidskaders vastgesteld. Wel sluit
gemeente Venray, voor wat betreft
de aanpak van mestverwerking, aan
op het provinciaal beleid met de
regionale visie land- en tuinbouw
Noord Limburg en het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg 2014. Een
verklaring van geen bedenkingen van
de gemeenteraad is dus nodig.

Gezondheid van omwonenden
De Wit, woordvoerder namens de
buren van Timmermannsweg 110,

uitte tijdens het Sprekersplein de
bezorgdheid van de omwonenden.
“Het verwerken van mest heeft serieuze gezondheidsrisico’s, dat blijkt
uit diverse rapporten van GGD, RIVM
en universiteit van Wageningen. De
eigenaar van het bedrijf kijkt naar economische belangen en houdt daarbij
onvoldoende rekening met de gezondheid van omwonenden. We voelden
ons behoorlijk misleid tijdens de eerste informatieavond”, aldus De Wit.

Geurberekeningen
Ook haalde De Wit de geurberekeningen aan tijdens het Sprekersplein.
“De geurberekeningen van 14 odeur
blijken niet te kloppen. Een onafhankelijke partij heeft van 18.9 tot
30.7 odeur berekend, dus de waardes
worden fors overschreden. Ook staat

er de aanschaf van een paletkachel
op de planning, waarvan de gevolgen
op lange termijn onvoldoende bekend
zijn.” De Wit vroeg zich af hoe zit het
met de zorgplicht naar de buren toe.
“We vragen om niet in te stemmen
met de wijziging van het bestemmingsplan.”

Commissievergadering
In de commissievergadering Wonen
van dinsdag 26 november besprak
de commissie dit onderwerp. Dit verslag is te lezen in de krant van
donderdag 5 december. De gemeenteraad neemt op dinsdag 17 december een beslissing of het bedrijf op
Timmermanssweg 110 mag uitbreiden.

Tekst: Jeanine Hendriks

De Schouwburg, de fontein op het
Schouwburgplein en de brug bij
het Raayland College kleuren vanaf
25 november oranje. Die kleur
staat symbool voor een zonnige
toekomst, vrij van geweld tegen
vrouwen en meisjes. Wereldwijd
krijgt één op de drie vrouwen te
maken met geweld. In Nederland
is dat zelfs 45 procent van de
vrouwen en meisjes. Wethouder
Anne Thielen: “Dat zijn cijfers
waar ik van schrik. Ik vind het
ook onacceptabel. Daarom ben
ik blij dat we op deze manier
een steentje kunnen bijdragen.”
De campagne eindigt op dinsdag
10 december.

Ontworpen door leerlingen
Raayland College
Binnen het vak Onderzoek
& Ontwerpen (O&O) van het

Raayland College werken leerlingen in groepen aan creatieve
oplossingen voor actuele problemen van bedrijven, overheid en
maatschappelijke organisaties
in de regio. Een van de vragen
die al langer leefde binnen de
gemeente, was de verlichting van
de loopbrug over de Zuidsingel
van het Raayland College naar
Sportpark de Wieën. De leerlingen gingen aan de slag met
het bedenken van een oplossing. Uiteindelijk zijn die ideeën
gebruikt om een lichtarchitect
aan het werk te zetten. Met het
nieuwe resultaat wordt een hoop
energie bespaard. De verlichting van de brug is van 6.800
kilowattuur per jaar teruggebracht naar 3.000 kilowattuur.
De komende weken kleurt de
brug dus oranje.

Burgemeester en politie vragen
aandacht voor motorbendes
Burgemeester Hans Gilissen en politie Venray-Gennep vragen
bij de ondernemers in Venray om aandacht voor motorbendes.
De partijen streven ernaar om samen te werken aan het
behoud van een veilig ondernemersklimaat in de gemeente
Venray en daardoor motorbendes in de horeca te weren.

Intocht Sinterklaas in Wanssum
Sinterklaas arriveerde op zondag 24 november in Wanssum. In verband met de werkzaamheden in de haven
stond het publiek dit jaar niet op de kade. De Sint had een oplossing verzonnen en kwam hij met de boot door de
straat. Sinterklaas en zijn Pieten werden hartelijk ontvangen door burgemeester Hans Gilissen. / Beeld: Loes Flos

Nederland wordt de laatste
jaren geconfronteerd met een
toename van problematiek
rondom zogenaamde Outlauw
Motorcycle Gangs (OMG).
Landelijk wordt gezien dat
OMG’s of aanverwante clubs ook
samenkomen in bedrijfspanden
op industrieterreinen of bij kampeerbedrijven. Middels een brief
aan de ondernemers in Venray
laat burgemeester Gilissen
weten dat de kans bestaat dat
motorbendes of supportclubs
in de regio op zoek gaan naar
locaties waar ze elkaar kunnen
ontmoeten. Dit zou een horecagelegenheid kunnen zijn, maar
ook in een pand met een andersoortige bestemming, bijvoorbeeld op een industrieterrein.

“In de eerstvolgende actualisatieronde van de Algemene
Plaatselijke Verordening van
gemeente Venray wordt voorgesteld om een bepaling op te
nemen waarmee het dragen van
uiterlijke kenmerken door onder
meer leden van motorbendes
in de openbare orde verboden
wordt. Daarnaast wordt voorgesteld om een bepaling om te
nemen waar het horeca-exploitanten verboden wordt om een
bijeenkomst van een OMG toe
te staan in een openbare inrichting”, schrijft de burgemeester
in de brief naar de ondernemers. Daarnaast roept hij op om
verdachte situaties te melden bij
de politie.
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Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

VriendenLoterij vervult wens
zieke Yari uit Venray
Stichting Zeldzame Ziekten Fonds deed een aanvraag bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij. Bij RTL 4
was te zien hoe Yari Janssen (9) uit Venray door hulp van de stichting zijn grootste wens in vervulling zag
gaan: hij werd verrast met een ontmoeting met zijn helden van de Vlaamse televisieserie ‘Nachtwacht’ én
kreeg een metamorfose van zijn slaapkamer, geheel in ‘Nachtwacht’-stijl.

Cafe Hulsman failliet
Hotel-Café Hulsman aan het Henseniusplein in Venray vroeg
donderdag 21 november zijn faillissement aan bij de rechtbank in
Roermond. De eigenaren Paul en Mion Hulsman kunnen de vaste
lasten niet meer opbrengen. 24 medewerkers komen op straat te
staan.
In 1961 openden Jan en Truus
Hulsman het café. Zoon Paul nam
het stokje in 1996 over van zijn
ouders. Nadat Paul in 2005 besloot
om het café een facelift te geven
door de realisatie van een hotel,
ging het mis. Er ontstonden geschillen rondom de sloop en de nieuwbouw van het pand, die ervoor
zorgden dat Hulsman zes jaar zijn
deuren moest sluiten. In 2011

openden Paul en Mion de deuren
van het vernieuwde hotel-café.
Maar acht jaar later zorgden die
geschillen nog steeds voor hoge
vasten lasten die de eigenaren
nu niet meer kunnen opbrengen.
Wanneer de curator het faillissement definitief uitspreekt, sluiten
de deuren van Hotel-Café Hulsman
officieel.

Gemeente Venray neemt
nieuwe app in gebruik
De gemeente Venray werkt vanaf nu met de MijnGemeenteAPP.
Deze app maakt het makkelijk en laagdrempelig om aan de
gemeente door te geven als er iets aan de hand is en waar zich dat
precies afspeelt. Dat kan nu gewoon eenvoudig, op de smartphone.
Door middel van een keuzemenu
is het voor de inwoner makkelijk
om een melding te doen, maar
wordt het ook voor de gemeente
makkelijker: een melding komt zo
automatisch meteen op de goede
afdeling terecht. Daar kunnen de
werkzaamheden dan meteen in de
werkplanning worden opgenomen.

Yari’s moeder Cindy vertelt: “Yari heeft
de zeldzame aandoening HMSN: een
ongeneeselijke spierziekte waarbij zijn
zenuwen zijn aangetast en de kracht
van de spieren steeds verder afneemt.
We weten niet precies wat de toekomst
brengt, omdat er nog geen behandeling is. Er bestaat een grote kans dat
hij blijvend in een rolstoel komt. Het is
dan ook fantastisch dat we zijn grootste wens konden laten uitkomen: een
ontmoeting met Vladimir, Wilko en

Keelin van ‘Nachtwacht’. Dat zijn écht
zijn idolen. Als kers op de taart hebben we hem ook kunnen verrassen met
een complete metamorfose van zijn
slaapkamer, geheel in ‘Nachtwacht’stijl. Fantastisch.” Toen Yari zijn
nieuwe slaapkamer binnenkwam,
was hij blij verrast: “Wow, alles is van
‘Nachtwacht’! Ik heb echt een droomkamer, dit is keicool.”
Het Zeldzame Ziekten Fonds zamelt
geld in voor wetenschappelijk
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Deze zomer ging de gemeente
Venray al over op een nieuw meldingsformulier. Ook dat formulier
is zo ingericht dat een melding
meteen bij de goede afdeling van
de gemeente binnenkomt. De app
is te vinden in de App Store en de
Google Play Store.

onderzoek en geeft bekendheid
aan zeldzame ziekten. Ook probeert de stichting zoveel mogelijk
een glimlach op het gezicht te toveren. Yvonne Oberweis van Stichting
Zeldzame Ziekten Fonds: “We hebben
Yari aangedragen voor de vervulling
van zijn hartenwens, omdat hij de
laatste tijd veel heeft meegemaakt.
Hij verdiende het écht om in het zonnetje gezet te worden. Zo fijn dat het
gelukt is.”

Beter lopen
begint bij

PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
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Social icon

Rounded square
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Tante Truus wint eerste
etalagewedstrijd
De Venrayse winkel Tante Truus, gelegen aan de Merseloseweg, heeft
de eerste prijs gewonnen voor de mooiste sinterklaasetalage in het
centrum van Venray. Sinterklaas kwam de wisselbeker hoogstpersoonlijk uitreiken op zondag 24 november. De etalagewedstrijd werd
dit jaar voor de eerste keer gehouden in de binnenstad. Sinterklaas
keek goed rond tijdens zijn wandelingen door het centrum en vond de
etalage van Tante Truus zeer sfeervol ingericht.
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Ysselsteyn wil impasse woningbouw doorbreken
Ysselsteyn kan niet meer verder uitbreiden. Als de nieuwbouwwijk aan de zuidkant van het dorp is volgebouwd, zijn er geen grotere bouwlocaties
meer. De commissie wonen van de dorpsraad is dringend op zoek naar nieuwe bouwmogelijkheden. “De behoefte is er. Vooral bij starters en ouderen”, zei commissielid Angélique Claassen woensdag 20 november in het dorpsforum.

De commissie had een gesprek over
de bouwproblematiek met de wethouders Jan Loonen en Martijn van
der Putten. Een obstakel is dat het
dorpsontwikkelingsplan van 2016,
met woningbouw als speerpunt, geen

formele status heeft in het gemeentehuis. Daardoor valt Ysselsteyn terug
op het dorpsontwikkelingsplan uit
2010. “Dat plan heeft een strak kader
met beperkte ruimte voor woningbouw”, lichtte Angélique Claassen

toe. “Deze hobbel moeten we overbruggen om niet terugverwezen te
worden naar 2010. Daarom zijn we
binnen de ring van Ysselsteyn op zoek
naar bouwlocaties. Dan is de kans het
grootst dat gemeente Venray snel

Glasvezelgeld voor jeugdplannen
De dorpsraad van Leunen heeft besloten de cheque van 3.520 euro van GlaswebVenray in te zetten voor
initiatieven van jongeren. Dat zei voorzitter Annemarie van Kruijssen maandag 18 november in de
dorpsraadvergadering.
Alle dorpen die zijn aangesloten
op glasvezel ontvangen in het
kader van de actie ‘tientje voor een
vriendje’ een cheque die ze kunnen
besteden voor de leefbaarheid in het
dorp. “De Leunse jeugd kan tot eind
april 2020 initiatieven indienen”,
zei Van Kruijssen. “De dorpsraad

gaat de plannen beoordelen en
een bedrag toekennen. We gaan
ermee door totdat het potje
op is.” De dorpsraad moet het
glasvezelgeld voor 1 januari 2021
besteden.
In Leunen zijn na de zomer twee
projecten van start gegaan met

activiteiten voor twee jeugdgroepen,
van 4 tot 11 jaar en van 12 tot 16
jaar. De eerste bijeenkomsten waren
een succes. Bij de oudere groep
waren er 48 deelnemers en bij de
jongere groep ruim zestig.

Gesprek over betere inzet wensbussen
De werkgroep verkeer van het dorpsradenoverleg heeft op vrijdag 6 december een gesprek met provincie
Limburg over de inzet van de drie wensbussen in gemeente Venray.
De wensbussen van VredepeelMerselo en Ysselsteyn vervoeren
nog te weinig passagiers. Wanssum,
Blitterswijck en Geijsteren beschikken
over een kleinere wensauto. De dorpsraden hebben al eerder aangegeven
meer te willen samenwerken om zo
meer passagiers te kunnen vervoeren.
De regelgeving van de provincie, die
de wensbussen subsidieert, blijkt een

obstakel te zijn. Vandaar dat de werkgroep een gesprek met de provincie
heeft aangevraagd waarbij ook wethouder Anne Thielen aanwezig is.
De Leunse dorpsraadvoorzitter
Annemarie van Kruijssen heeft ook zitting in de werkgroep verkeer. Ze vertelde in de dorpsraadvergadering van
Leunen op maandag 18 november
dat het plan is om de wensbussen

over alle Venrayse dorpen te verdelen. “We willen de wensbussen breder inzetten zodat er een dekkend
plan komt voor de hele gemeente.
Vooral bij ouderen is er veel behoefte
aan. We willen hun mobiliteit vergroten. Voor bijvoorbeeld ritjes naar het
station, het ziekenhuis of naar de dagbesteding.”

Volgend jaar start woningverkoop Leunen-Zuid
Janssen de Jong Projectontwikkeling ontwikkelt aan de zuidkant van Leunen een nieuwe wijk van
45 woningen. De verkoop start in het derde kwartaal van 2020 en voor de zomer van 2021 zijn de eerste huizen
opgeleverd. Dat meldde dorpsraadlid Sander Hellegers in de dorpsraadvergadering van
maandag 18 november.
Het bouwplan bestaat uit 22
koopwoningen en 23 huurhuizen
die Wonen Limburg gaat realiseren.
De nieuwe wijk telt twee straten:
Veldweg en Venkelveld. Vanaf de
Vullingsstraat komt er een nieuwe
ontsluiting naar de Albionstraat, de

hoofdweg door het dorp. De weg
wordt aangelegd aan de noordzijde,
aan de kant van de Urbanusweg,
over het bestaande speelterrein dat
bij het bouwplan behoort. Sander
Hellegers zei dat bekeken is om een
extra bocht in de nieuwe weg, over

het speelterrein, te maken om de
snelheid te remmen. “Dat bleek toch
niet handig. De verkeerskundige van
de gemeente vond het geen goede
oplossing”, zei Hellegers. Zowel op de
Vullingsstraat als Albionstraat komt
een verkeersplateau.

medewerking verleent. Er is behoefte
aan woningen en voor de leefbaarheid
is het noodzaak.”
Het dorpsontwikkelingsplan loopt
nog door tot eind 2020. Voor de periode 2021-2025 wordt een nieuw plan

opgesteld. De commissie wonen
wil daarop niet wachten. “Want dan
zijn we weer een jaar verder”, zei
Angélique Claassen. “De wethouders
zeggen ook dat gemeente Venray zal
meewerken als wij met een goede
onderbouwing komen. Daarom stellen
we een geactualiseerd stuk op waarin
we de woningbehoefte aantonen.
We moeten concrete plannen hebben
anders doet de gemeente niets.”
Het dorpsforum wil voorkomen dat
jarenlange procedures voor oponthoud zorgen. “Op dit moment kunnen
we niet vooruit. Er is haast geboden. We moeten niet eerst een compleet nieuw dorpsontwikkelingsplan
maken”, zei oud-voorzitter Sieb Nijssen
van de dorpsraad. Twan de Wit adviseerde om goed naar de westkant
van het dorp te kijken. “In de buurt
van de manege, Buntweg en Kerkweg
zijn grotere oppervlakten beschikbaar.” Angélique Claassen vertelde dat
een kring om Ysselsteyn is getrokken
waarbinnen de potentiële bouwlocaties liggen. “Er zijn ook gronden met
een agrarische bestemming. Het vergt
lange procedures en daar wil de
gemeente niet aan meewerken.”

Tekst: Henk Willemssen

‘Geen ophef over vliegveld
in Ysselsteyn’
De dorpsraad van Yssselsteyn heeft geen zienswijze ingediend bij
het ministerie van Defensie tegen de heropening van het militaire
vliegveld De Peel in Vredepeel.
De landingsbaan van het vliegveld
ligt vlak tegen de noordkant van
Ysselsteyn. “We hebben als dorpsraad van inwoners geen opmerkingen gekregen of kritische geluiden
gehoord”, zei voorzitter Martijn

Arts woensdag 20 november in het
dorpsforum. “Waarom zouden we
er een actiepunt van maken als
niemand zich er in Ysselsteyn druk
over maakt? Daarom hebben we
ook geen zienswijze ingediend.”

Nieuwe bomen dorpsplein
Leunen
Binnenkort worden de bomen geplant op het vernieuwde dorpsplein in Leunen dat in juni in gebruik is genomen. Met de aanplant
van bomen en groen is gewacht tot in het najaar dat hiervoor de
beste tijd is.
Dorpsraadlid Sjaak Rongen meldde
in de dorpsraadvergadering van
maandag 18 november dat tussen
de hoofdingang van het kerk en
het kerkhof een rode beuk wordt
geplant. Hier stond voorheen een
kastanjeboom die beschadigd
was door de afgebroken takken.
Naast de kerk, aan de kant van het

dorpsplein, komen drie zuilvormige
iepen op een rij.
De grote bloembakken op het plein
worden gevuld met meerstammige
struiken die bloemen en eetbare
vruchten dragen. Ze krijgen een
lagere onderbeplanting. “Dit laatste
is een schenking van het Limburg
Landschap”, zei Rongen.

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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CDA Venray

5G netwerk
Het kabinet is klaar voor het uitrollen van de 5g-zendmasten. Sterker
nog, gemeenten krijgen de plicht om hieraan mee te werken. Eerst de
revolutionaire 3G, 4G en straks de 5G. Zijn we er wel klaar voor? Hoe
gaat dat ons leven veranderen en wat betekent dat voor onze gezondheid? Of heeft het daar überhaupt effect op? Hoever zijn we en waar
staan we? Het wordt weliswaar in uitgerold in 2022, maar zoals u het
kunt lezen zijn er nog genoeg vragen te beantwoorden.
Maar wat is nou 5g precies? Hier een
korte beschrijving:
5G staat voor de vijfde generatie
mobiele netwerken. Kenmerkend
voor 5G is de extreem hoge snel-

VVD Venray

heid. Maar het is niet alleen sneller.
Het kan ook meer data versturen, is
betrouwbaarder en zorgt voor een
veel langere batterijduur. So far
so good, toch? Maar wat betekent

dat nou voor onze gezondheid?
Dit is toch wel belangrijker dan een
Facebookfilmpje sneller geladen te
hebben. Vooralsnog zijn er heel veel
mensen kritisch over, onder wie ik.
In 2017 stuurden 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een
brandbrief aan de Europese Unie.
Zij menen dat de uitrol van 5G zal
leiden tot een ‘enorme toename’ van
onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. Erg genoeg?
Ik heb het niet eens over de kanker-

verwekking en het opwarmen van
het lichaam gehad.
Wat mij betreft is er één ding zeker
en dat is dat er heel goed onderzocht
moet worden wat de effecten zijn
voordat wij zulke masten geïnstalleerd zien worden. De bal ligt bij de
landelijke overheid

Bij voorkeur tot 1,5 graden Celsius,
maar in ieder geval tot niet meer dan
2 graden Celsius. Dat waarmaken zal
een enorme opgave worden.
Het gevoel van urgentie lijkt met de
totstandkoming van het klimaatakkoord afgelopen jaar langzaam tot
Nederland door te dringen. Ook het
college van Venray onderschrijft
terecht de duurzaamheidsdoelstellingen in haar collegeprogramma
volmondig. Komende jaren gaat het
erom spannen, er is ontzettend veel

te doen. We moeten met de nodige
voortvarendheid aan de slag. Tegelijk
is zorgvuldigheid geboden. We willen Venray niet opzadelen met de
gevolgen van overhaast en ondoordacht handelen. Met het Kader voor
Opwekking van Duurzame Energie
heeft het college, wat VVD Venray
betreft, daarin een goede balans
gevonden. Complimenten. En nú: aan
de slag!

dat in de visie twintig jaar vooruit
moet worden gekeken, en met
een wijkoverstijgend belang; maak
daarbij gebruik van deskundigen op
het terrein van stadsparken. Venray
Lokaal heeft ook bij het college
aangedrongen om vaart te maken
met het instellen van een Venray’s
Interventie Team (VIT). Een team
dat er mede zorg voor draagt dat
de titel van het collegeprogramma
“Een gezonde toekomst voor Venray,
Duurzaam, Inclusief en Veilig” tot zijn

recht komt. In te zetten op naleven
van wet- en regelgeving: Venray
wordt niet beter van gedogen,
handhaven dus! Venray Lokaal heeft
ook nadrukkelijk gevraagd waar de
voor 2019 toegezegde Kadernota
Afvalbeleid blijft en in deze nota de
groenkorven zeker niet te vergeten.

Selcuk Ipek, gemeenteraadslid

Mission impossible?
Het beleid om ons te behoeden voor toekomstige ellende, komt vaak
moeizaam tot stand. Het gevoel van urgentie komt op en ebt weer
weg. Zo ook in de vraagstukken rondom duurzaamheid.
In 1972 heeft het rapport van ‘de club
van Rome’ voor het eerst loepzuiver
duidelijk gemaakt dat er grenzen zijn
aan de groei. Aan de groei van de
wereldbevolking en aan het gebruik
van onze natuurlijke hulpbronnen.
In 1990 hebben de Verenigde Naties
het verband gelegd tussen de geconstateerde opwarming van de aarde en

Venray Lokaal

de uitstoot van CO2 door menselijke
activiteiten. Resultaat was het verdrag
van Rio de Janeiro in 1992 waarin de
eerste afspraken zijn gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan.
In 2015 is vastgelegd in het akkoord
van Parijs, inmiddels door 197 landen ondertekend, dat we de opwarming van de aarde willen beperken.

Harrie van Oosterhout

Werk aan de winkel in 2020
Op dinsdag 5 november heeft de gemeenteraad de begroting 2020
afgerond en met overgrote meerderheid aangenomen. Alleen de VVD
stemde tegen; de begroting zou niet transparant zijn.
Welnu, het is inderdaad een
beetje lastig te lezen. Via de
Auditcommissie, waar alle fracties,
ook de VVD, in vertegenwoordigd
zijn, wordt al volop gewerkt om de
begroting ook voor niet-politieke
diehards meer begrijpelijk te krijgen.
Afkeuren is daarom onnodig en heeft
politiek geen enkele invloed. Het

college kan door de goedkeuring aan
de slag met de gestelde politieke
en via het Rijk verplichte doelen.
Venray Lokaal heeft bij het college
aangedrongen om nu eindelijk
werk te maken van de visie op het
gebied Vlakwater. Het staat niet voor
niets in ons programma en in het
coalitieakkoord. Wij hebben gesteld

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

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.
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Geplukt

Ad Welten Venray
Hij maakte muziek met Ilse DeLange en trok met de bands waarin hij speelde de hele wereld over. Dichter
bij huis geeft Ad Welten al enkele decennia gitaarles, waarvan grote tijd in het onlangs ter ziele gegane
Kunstencentrum Jerusalem. Naast zijn werkzaamheden als muzikant tennist hij zo nu en dan en is hij
soms ook op de mountainbike te vinden. Deze week wordt Ad Welten (61) uit Venray geplukt.

Het is dringen in de gang van
de woning van Ad Welten, waar
gitaren de muur aan weerszijden
sieren. Het instrument hoort bij Ad
als discussies over Zwarte Piet ten
tijde van Sinterklaas en oliebollen bij oud en nieuw. Al op jonge
leeftijd had de Brabander, inmiddels ruim twintig jaar woonachtig
in Venray, een fascinatie voor de
muziekwereld en in het bijzonder
voor de countrymuziek. Nog vóór
zijn twintigste ging Ad deel uitmaken van de Ruud Hermans Band.
“Ik had steelgitaarles van Had

Verheijen. Hij wist dat ik ook basgitaar speelde. Toen de bassist in hun
band vertrok, vroeg Had of ik auditie wilde doen. Een week later zat ik
bij de band”, lacht Ad. Met de Ruud
Hermans Band kwam hij op vele
plekken. “We waren echt een inter
nationale band en trokken door Europa
en Amerika én k wamen zelfs op de
Filipijnen. Desondanks is de grote
doorbraak waar we toen naar zochten
er eigenlijk nooit geweest.”

Lesgeven in Venray
Zo’n twee jaar nadat Ad begon bij de

Puzzel

Sudoku

Ruud Hermans Band, meldde hij zich
na een jaar vooropleiding aan voor
het Conservatorium. Hij startte met
een studie klassieke gitaar en combineerde dat met optredens. “Toen
ik 26 was, studeerde ik af. Daarna
ben ik eigenlijk al een beetje voor
mezelf begonnen met het geven van
gitaarlessen. Vanuit de radioshow van
Ruud Hermans bij de KRO haalden we
daarnaast buitenlandse artiesten naar
Nederland. We hebben ook enkelen
van hen begeleid, zoals bijvoorbeeld
Vince Gill en Steve Wariner.” Als gitaardocent had Ad in zijn beginjaren zo’n
veertig tot vijftig leerlingen onder
zijn hoede. Na verloop van tijd kreeg
hij een telefoontje van de directeur
van de muziekschool in Venray. “De
gitaardocente die daar in dienst was,
ging weg. Hij vroeg of we iets voor

elkaar konden betekenen. We hadden
een gesprek en ik werd aangenomen.
Ik moest mezelf nog wel scholen in
het elektrisch gitaarspel. Zodoende
ben ik nog vier jaar teruggegaan naar
Maastricht. Twee dagen in de week
naar Maastricht, ‘s avonds lesgeven en
studeren: dat waren heavy tijden.”

industrieterrein in Venray. Binnenkort
ga ik echter als huurder terug naar
het oude kunstencentrum, naar mijn
eigen ruimte. Ik denk dat het een
groot gemis is dat er geen kunstencentrum meer is in Venray.” Naast het
coachen van individuen begeleidt Ad
ook bands.

Te laat betaald

Dirigent en nominatie

Daarnaast timmerde Ad ook zélf als
muzikant aan de weg. Na de Ruud
Hermans Band diende de gitarist
Tulsa en later de Moonlight Riders. Bij
die laatste band kwamen Ad en zijn
mede-muzikanten voor een uitdaging
te staan toen de zanger na verloop
van tijd stopte. De manager gaf aan
nog wel iemand uit het noorden van
het land te kennen. Het bleek te gaan
om Ilse DeLange. “Zij was toen ongeveer 17 en heeft zo’n tweeënhalf jaar
bij ons in de band gespeeld. Daarna
brak ze definitief door. Een jonge meid
die goed country zong, dat was namelijk wel gewild. We wonnen als band
in die tijd een award voor de populairste countryband van de Benelux
en persoonlijk won ik in 1997 een
award voor het beste nummer van
het jaar. Dat nummer had ik geschreven. Het heette ‘no more you’.” De
prijzenstaan nog altijd in de werkkamer van de muzikant. Ad haalde in
die tijd ook Wim van de Vliert bij de
band. De bandnaam veranderde op
voorspraak van de manager, die vond
dat ze altijd te laat betaald kregen
voor het optreden, in Cash on delivery.
Ad en Wim zijn als enige nog over van
de oorspronkelijke band, waarmee ze
onder dezelfde naam nog zo’n vijf tot
zes keer per jaar optreden.

In de meest letterlijke zin van het
woord doet hij dat sinds kort als
dirigent van het nieuwe Venrayse
rockkoor. “We zijn sinds september begonnen. Tot aan januari is het
een soort try-out. Het begint langzaam vorm aan te nemen.” De eerste indrukken van het dirigentschap,
iets wat nieuw is voor Welten, zijn
goed. “Ik vond het in het begin wel
spannend, maar wil iedere uitdaging
aangaan. Ik benader het niet als een
klassiek dirigentschap. Het bevalt heel
erg goed.” Voorts werd de muzikant
onlangs nog genomineerd voor de
Cultuurprijs vanwege zijn inbreng bij
de Red Box Sessions. “Ik werk nu al
een jaar of twee op vrijwillige basis
bij de Schouwburg voor het techniek
en geluid. Zodoende ben ik gevraagd
om bij dat project een soort schakel
tussen techniek en artiest te zijn. Ik
ben echter niet alleen initiator van de
Red Box Sessions. Ik doe dat samen
met Peggy Keijsers en Marcel van
Staveren. We zitten maandelijks bij
elkaar. Het tweede seizoen staat voor
de deur.”

Terug in het oude kunstencentrum
“De mix tussen mijn werkzaamheden
als beroepsmuzikant en het geven
van gitaarlessen heb ik altijd als een
hele prettige ervaren”, vervolgt Ad.
Het was dan ook een hard gelag voor
de muzikant toen het kunstencentrum in 2017 ophield te bestaan. “Na
dertig jaar stond ik buitenspel, dan
moet je wat. Ik ben echt een gepassioneerd docent. Ik zeg weleens tegen
een collega: ons beroep sterft uit. Het
ambacht is er niet meer. Gitaar spelen
is namelijk echt een ambacht.” Hoe
dan ook, Ad besloot om voor zichzelf te starten als docent. “Ik heb een
ruimte gehuurd en geef nu al twee
jaar gitaarles bij Kamerton op het

Tennissen en mountainbiken
Ad woont sinds 1999 samen met zijn
vriendin Monique Verhoeven. Hij heeft
drie kinderen: Cindy, Ilse en Frank. Zij
wonen alle drie in Noord-Brabant. Ilse
heeft twee zoons, waardoor Ad al een
aantal jaren opa is. “Daarnaast tennis ik al vanaf mijn twintigste. Dat doe
ik bij TC Rodhe. In het najaar speel ik
competitie op vrijdagmiddag, terwijl
we in het voorjaar op zaterdag in de
competitie tennissen. Daarnaast probeer ik ook een paar keer per maand
te gaan mountainbiken. Een laatste
passie die ik heb, is vliegvissen. Ik heb
dat overgenomen van Had Verheijen,
maar helaas komt dat er niet nu
meer van vanwege mijn drukke
bestaan.” Dat laatste is voor de zzp’er
en beroepsmuzikant alleen maar een
goed teken.
Tekst en beeld: Dennis Stiphout

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
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15-vragen aan

Quin van Vegchel Venray
Hoi

Column

Frozen 2
Frozen 2 is weer in de bioscoop.
Alweer zes jaar geleden kwam
Frozen in de bioscoop en die film
vond ik fantastisch. Ik hou van
Disney-films en vooral de Disney
prinsessenfilms. Al van jongs af
aan kijk ik Disney-films en hou ik
van de verschillende prinsessen.
Van mijn lievelingsprinses
Assepoester en later Belle,
kwamen laterna ook Rapunzel
en Elsa en Anna bij mijn favoriete Disney prinsessen.

Naam:
Leeftijd:
School:
Plaats:

Quin van Vegchel
14 jaar oud
Raayland College
Venray

Welke sport doe je?
Ik doe aan wedstrijdzwemmen. Wedstrijdzwemmen is een
sport waarbij je zo snel mogelijk
een bepaalde slag moet zwemmen. Je kunt je records verbreken en ook die van anderen. Je
zwemt per groepje in verschillende banen. Het is de bedoeling
dat jij en je groepje ongeveer op
hetzelfde niveau zitten met het
zwemmen. En dan is het oefenen
maar.

Wat vind je zo leuk aan
wedstrijdzwemmen?
Het leuke aan wedstrijdzwemmen
vind ik mijn drive om mijn eigen
tijden van slagen steeds weer te
verbeteren. Dit houdt dus in dat ik
probeer om steeds sneller te zijn
dan de vorige keer. Het voelt net
als een overwinning. Eigenlijk is
het dat ook. Het lijkt waarschijnlijk voor sommige mensen alsof
1 seconde verschil niet heel groot
is. Maar dat is het juist wel. En dat
verbreken is dus juist de kunst.

Wat vind je minder leuk aan
wedstrijdzwemmen?
Ik denk de estafette. Hierbij moet
een groep zwemmers achter
elkaar zwemmen en worden de
tijden bij elkaar opgeteld. Bij de
estafette ben je dus afhankelijk
van andere mensen. Hier baal ik
van omdat anderen invloed hebben op mijn tijden. Als ik zelf iets
fout doe dan is dat maar zo, maar
als ik erg m’n best doe en iemand
anders maakt een fout, dan is dat
best vervelend.

Wil je hier later ook iets mee
doen?
Ik wil zo lang mogelijk blijven
zwemmen als hobby en als sport.
Dit wil ik dus niet per se als baan
doen, maar gewoon voor mezelf
om fit en gezond te blijven.
Zwemmen is een van de meest
gezonde sporten die je kunt doen.
Zwemmen geeft de minste kans op
blessures en je gebruikt zo goed
als al je spieren.

Hoelang zwem je al?

hoe geweldig zou het zijn als zij
iets bereiken met iets wat ik hen
geleerd heb?

Heb je iemand naar wie je
opkijkt?
Niet echt. Ik herken mezelf niet
in een andere zwemmer, ik probeer zelf mijn tijden te verbeteren.
Natuurlijk zie ik soms in een wedstrijd mensen zwemmen met een
enorm tempo. Hier ben ik dan wel
een beetje jaloers op.

Ik zwem sinds mijn 4e. Ik kreeg
toen natuurlijk eerst normale
zwemles. Dit heb ik bijna tien jaar
gedaan. In deze redelijk lange tijd
heb ik dan ook 21 zwemdiploma’s
gehaald. Na mijn ABC ben ik doorgegaan op andere gebieden van
zwemmen zoals plankspringen,
snorkelen, waterpolo en nog meer.
Daarna ben ik op wedstrijdzwemmen gegaan. Dit doe ik nu bijna
anderhalf jaar.

Doe je ook mee aan
wedstrijden?

Ben je van plan ook nog lang
door te gaan?

Wat is het moeilijkste dat je
moet doen?

Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar tot nu toe wil ik
er voorlopig nog wel mee doorgaan. Zoals ik eerder al genoemd
had, ga ik gewoon door tot dat
ik niet meer kan. Ik wil gezond
blijven. Maar het kan best gebeuren dat ik er uiteindelijk klaar mee
ben. Daar ga ik echter niet van uit.

Ik denk dat veel zwemmers wel
kunnen herkennen dat tijdens de
training, maar vooral tijdens de
wedstrijden, het water heel koud
is. Dit blijft een drempel omdat
bijvoorbeeld bij wedstrijden je
meteen door moet. Je kunt niet
zomaar even stoppen. Als je er dan
inspringt is het heel vervelend.
Dan moet je even doorbijten. Maar
gelukkig wordt het dan wel minder
zodra je beweegt.

Wil je iets bereiken met je
sport?
Met wedstrijdzwemmen specifiek
niet. Maar naast wedstrijdzwemmen geef ik ook zwemles aan
kleinere kinderen. Dit met het doel
om mijn kennis die ik door al die
jaren heb opgebouwd over te dragen aan nieuwe zwemmers. Want

Ja, ik doe mee aan regionale
wedstrijden. Het is dan de bedoeling om de snelste te zijn met een
bepaalde slag op een bepaalde
afstand. De scheidsrechters,
oftewel officials, zijn erg streng
gedurende de wedstrijd. Dus de
andere zwemmers en ik moeten
ons keurig aan de regels houden.
Het is allemaal heel serieus.

Heb je nog andere hobby’s?
Ik doe ook nog aan zingen. Het
zingen vind ik leuk omdat mijn
docente een geweldige zangdocente is. Verder speel ik nog piano
maar dan houdt het wel op. Anders

zou ik het veel te druk krijgen.

Welke hobby vind je het leukst?
Ik denk het zingen. Het is veelzijdig en je kunt er goed je gevoel in
kwijt. Het is altijd anders en altijd
gezellig. Met zingen wil ik ook nog
niet stoppen. Net als bij zwemmen
kan ik niet in de toekomst kijken,
maar dit is nu zeker heel leuk.

Hoe vaak ben je bezig met
zwemmen?
Ik train twee keer per week één
uur en één keer per week anderhalf uur. En dan nog op zaterdag
geef ik zwemles. Op zondag heb
ik vaak een wedstrijd in een ander
zwembad. Ik ben dus vaak bij
het zwembad te vinden. Steeds
weer op een andere manier. De
ene keer lig ik in het water en de
andere keer sta ik aan de kant les
te geven.

Heb je dan nog wel tijd voor
andere dingen?
Ja, maar mijn agenda zit redelijk
vol. Vaak kom ik later op feesten.
Ik doe naast al het zwemmen nog
vwo dus de hoeveelheid huiswerk
werkt ook niet mee. Maar te veel
zou het niet worden. Dan zou ik
wel met iets stoppen denk ik, maar
gelukkig is dat dus nog lang niet
nodig.

Waar ben je het meest trots op
met zwemmen?
Ik denk dat ik zwemles mag geven.
Ik mag mijn kennis overdragen die
ik al heb, en daar leer ik ook weer
van. Veel mensen vertrouwen op
mij tijdens het les geven en dat
voelt goed. Als ik hard heb gewerkt
met iemand om iets voor elkaar
te krijgen, en het lukt, dan ben ik
daar heel trots op.

Even terug naar Frozen 2.
De eerste trailer kwam al in
maart op YouTube te staan en
sindsdien ben ik enthousiast.
Trailer na trailer kwamen daarna
online tot dan eindelijk de echte
trailer kwam. Jammer genoeg
moest ik toen nog wachten tot
november voordat ik kon gaan
en aankomende zondag is het
dan zover. Ik ga samen met
mijn vriendinnen naar Frozen 2.
Natuurlijk gaan we wel naar
de originele versie en dus de
Engelse die ook nog eens in 3D
te zien is. Disney blijft doorgaan
met het maken van Disney-films
en dat vind ik zo leuk. Er zijn er
nooit genoeg van en het blijft
leuk voor jong en oud.
Wij zijn 17 en gaan naar een
Disney-film. Niemand vindt dat
erg en ik heb er ontzettend veel
zin is. Ik verwacht alleen weinig
kinderen in de zaal, omdat wij
naar de Engelse film gaan kijken
en kleine kinderen kunnen vaak
alleen Nederlands verstaan.
Zondag is het dan eindelijk
zover, Frozen 2 in Helmond in de
bioscoop. Ik kijk er ontzettend
naar uit en kan echt niet meer
wachten. Ik vind het knap hoe
Disney het voor elkaar krijgt
om die films allemaal zo leuk
te houden en niks is hetzelfde.
Ik ben zo benieuwd hoe ze het
verhaal gaan brengen. Elsa met
haar ijskrachten en de trailer
speelde zich af in de herfst.
Nu denk ik dat ik al minstens
twintig keer heb gezegd dat ik
zin heb om naar de film te gaan,
maar dat heb ik ook. Het leuke is
dat mijn vriendinnen er compleet
gek van worden dat ik dingen
zo’n 200 keer vertel.

Jacky
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Racisme in amateurvoetbal is serieus probleem
De wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior werd op zondag 17 november stilgelegd vanwege racistische spreekkoren op de tribune. Daarop
volgde een week vol s tatements waarbij spelers en trainers maar ook bewindslieden en bestuurders, zich uitspraken tegen racisme. Ook bij een
amateurvoetbalwedstrijd van SV Venray ging het fout. De vraag is of we spreken van een incident of van een structureel voorkomend probleem
in het amateurvoetbal.
De spreekkoren in Den Bosch waren gericht
tegen de Nederlands-Guinese Ahmad Mendes
Moreira, speler van Excelsior. Het duel werd
daarop door de scheidsrechter stilgelegd. Bij de
wedstrijd van het eerste team van SV Venray
tegen Wilhelmina ‘08 uit Weert op zondag
3 november waren de spreekkoren gericht tegen
een donkere speler van Weert, die daardoor
zichtbaar aangedaan was. Het zijn voorbeelden
waaruit blijkt dat racisme in het amateurvoetbal
een serieus probleem is. Daarnaast is het
natuurlijk zo dat het hier zichtbaar is, omdat
de wedstrijden worden gestaakt. De kans

is groot dat er vaak wordt doorgespeeld en het
dus niet in de publiciteit komt. Anno 2019 zou je
mogen verwachten dat het maken van racistische
opmerkingen ver achter ons ligt, iedere opmerking
is er dus één te veel en moet als een serieus
probleem worden gezien. Aan de andere kant,
zonder de incidenten te bagatelliseren, kan de vraag
worden opgeworpen of er in het amateurvoetbal
week in week uit racistische spreekkoren langs
het veld te horen zijn. Het incident in Den Bosch
heeft in de media enorm veel aandacht gekregen.
Ook over het incident in Venray is het nodige
geschreven. Maar als één persoon, zoals in Venray

iets roept, dan is dat niet representatief voor het
hele amateurvoetbal. Daarnaast lijkt het op dit
moment alsof we in een racistisch land leven,
maar incidenten die hier gebeuren staan niet in
vergelijking met wat in Oost-Europa op tribunes
gebeurt. Ook zijn er nauwelijks cijfers bekend
van de omvang van het racisme-probleem in het
amateurvoetbal. Wellicht zijn het gewoon een
paar gekken die het amateurvoetbalpubliek een
racistisch stempel geven.

Marieke ment...

Column

#deleven

Racisme in amateurvoetbal is een serieus probleem,
wat vindt u?

Bespreking poll week 47

Media geven te veel aandacht aan de zwartepietendiscussie
In elk krant die je openslaat of talkshow die je opzet voert Zwarte Piet de boventoon. Het lijkt alsof de discussie steeds verder verhardt. Alles wat maar
met de zwartepietendiscussie te maken heeft, krijgt media-aandacht. Nieuws is tenslotte nieuws en als nieuwsmedium wil je jouw kijker of lezer zo
goed mogelijk informeren over wat er speelt in het land als het gaat om Sinterklaas en zijn pieten. Een journalist past hoor en wederhoor toe en daar
hoort ook een verhaal bij over de tegenstanders van Zwarte Piet. De stelling luidde: Media geven te veel aandacht aan de zwartepietendiscussie.
Maken de media de zwartepietendiscussie erger?
Als zij wat meer terughoudend zouden zijn in
hun berichtgeving, zou de discussie dan nog zo
groot zijn? 97 procent van de stemmers vindt dat
de media een grote rol spelen bij het aanhouden van de discussie. Het overgrote deel van de

Black Friday actie. Div. relaxfauteuils
uit voorraad tot 40% korting
Lenders Wonen Markt 99 Panningen
077 307 79 38.
www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Black Friday actie! Bij aankoop van
een Maison Berger luchtreiniger een
parfumverspreider met sticks t.w.v.
€ 22,- gratis. Lenders Wonen Markt 99
Panningen 077 307 79 38.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
“Maisboerke” Diervoeders, hooi, stro
en strooisels. Gaat verhuizen 30-112019 naar: Wanssum, Venrayseweg 35
Tel. Joke +31 6 22 42 61 50.
www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Black Friday. Yankee Candle kaarsen
2 halen, 1 betalen Lenders Wonen
Markt 99 Panningen 077 307 79 38.
Te koop ruim appartement 93 m2
woonopp, bovenste etage Manoir
le Risselt Vondersestraat Horst, met
garage, 2 slaapkamers, 2e toilet,
lift, groot dakterras, ruime vliering,
rolluiken, airco, vloerverwarming,
Bezichtiging op 7-12-19 na afspraak via
risselthorst@gmail.com

sie oplevert (en dat voor een paar weken per jaar).
En minder media-aandacht zou best mogen.”
Volgens Mark Janssen geven media een ander beeld
van de werkelijkheid. “Door de media lijkt er veel
verdeeldheid te zijn, terwijl dat best meevalt.”

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw welke wereldwijd worden afzet.
Recent is het bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per 1 januari 2020
op zoek naar een gedreven

Electrical Engineer (40 uur)
welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s meehelpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare-parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de
engineersafdeling, zoals het opzetten van
standaardisaties, procedures en innovatie.
Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo+, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office 365
(Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast
een zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits is een pre;

• je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid ca. 10%.
Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

stemmers was het eens met de stelling. Zij vinden
dat de media te veel aandacht geen aan mensen
die tegen Zwarte Piet zijn. Janny Selten reageerde
op Facebook: “We weten het zo onderhand wel, dus
waarom elk jaar weer opnieuw die hele discussie?
Het is diep triest dat een kinderfeest zoveel agres-

Kent u ‘m nog? ‘De dag die je
wist dat zou komen’. Deze,
ietwat kromme, Nederlandse
zin stond in het Koningslied,
aangeboden door het
Nederlandse volk aan onze
koning. Een waar staaltje
dichterlijke vrijheid zullen we
maar zeggen. Maar er is nu een
slogan die deze overtreft:
#deleven.
Ik zag hem voorbij komen in een
tv-spotje van een nieuwe zorgverzekeraar. Ze hebben er zelfs
een variant op #delevengenieter. Even dacht ik dat ik het verkeerd had gezien. Helaas niet.
Maar dit kan ik echt niet toestaan.
Het woord leven is onzijdig en
daarom: het leven. De levensgenieter (met extra ‘s’ dus), die bestaat
weer wel. “Wist je dat het lidwoord
‘het’ heel moeilijk is voor mensen
die Nederlands moeten leren?”,
merkte een collega op. Onzin, als
ik het verschil weet tussen ‘derdie-das’, dan is ‘de’ en ‘het’ echt
niet moeilijk. Maar wacht, het blijkt
een geval van generatie/muziekkloof te zijn. ‘De leven’ was een
jaar of zeven geleden een hit van
een Nederlandse rapper en blijkt
dus een vorm van een straattaal
te zijn. Ik noem het gewoon een
grammaticale fout. Zelfs voor een
Limburgse (de of het carnaval,
need I say more?) klinkt ‘de leven’
toch wel echt verkeerd in de oren.
Als je, zoals ik, dagelijks met taal
te maken hebt, vallen taalslordigheden, kromme zinnen of andere
tenenkrommende fouten, je nu
eenmaal op. Een ‘hun’ of ‘hen’ die
verkeerd wordt gebruikt wil ik nog
wel door de vingers zien. Bij ‘me
moeder’ wordt het al kritiek.
Maar ‘de leven’? Dat is gewoon
moedwillig verkeerd Nederlands
taalgebruik. Taal is aan verandering onderhevig. Sommige mensen
pleiten er zelfs voor dat we schrijven zoals we praten. Maar ‘daar
wort ik dus niet goet van’.
Denk alleen aan de verschillende
manieren waarop woorden worden
uitgesproken. De een zegt ‘meisje’
en wat verder over de rivieren
wordt het ‘maisje’. Moeten we dat
allemaal door elkaar gaan gebruiken? Ik weet het: leven en laten
leven. Maar dan wel graag het
leven in dit geval.

Marieke
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Venray geeft winst uit handen
Het zit Venray dit seizoen niet mee in de eerste klasse D. In de thuiswedstrijd tegen Heeze op zondag
24 november leken de Venraynaren na een vroege 2-0 voorsprong op weg naar de eerste competitiezege.
Toch kwamen de Brabantse bezoekers na rust terug en in de slotfase moest Venray de winst alsnog uit
handen geven: 2-2.
Heeze vierde de 2-2 remise als een
overwinning, terwijl het na afloop
doodstil was in het Venrayse kleedlokaal. “De jongens zijn er kapot van”,
verklaarde trainer Frans Koenen.
“We hebben zo veel mogelijkheden
laten liggen om te winnen. Maar niemand mist expres zo’n grote kansen.
Het is een kwestie van vertrouwen.
De druk op de groep wordt iedere week
groter, gezien de stand op de ranglijst.”
De gestaakte wedstrijd van 3 november tegen Wilhelmina’08 hangt als een
donkere wolk boven de Venrayse club
die de laatste weken vaak in verband
is gebracht met racisme. Met de supporter die op 3 november oerwoudgeluiden zou hebben gemaakt, is vorige
week maandag gesproken. Voorzitter
Peter Kerstjens wil niets kwijt over de
inhoud. “We hebben een goed gesprek
gehad. Over sancties tegen leden zeg
ik niets. Vanwege privacy en bovendien is het een interne kwestie”, zegt
Kerstjens die het liefst ook wil zwijgen over de affaire die de club in een
kwaad daglicht stelde. “Van de KNVB
hebben we taal noch teken gehoord.
We treden naar buiten met een reactie

zodra we het standpunt kennen van
de voetbalbond.”
Omroeper Ron Clevers gaf voor aanvang een statement af. “SV Venray
heeft normen en waarden bovenaan staan. Op dit sportpark is geen
plaats voor racisme.” Toch was er zondag geen minuut stilte zoals op veel
andere voetbalvelden. Zowel Venray
als Heeze had er geen behoefte aan.
“Het is volstrekt duidelijk dat racisme
niet kan. Daarvoor hoeven we niet een
minuut stil te staan op het veld”, zei
trainer Koenen die tegen Heeze niet
kon beschikken over de geschorste
Bram Kersten.
Venray overklaste de tegenstander
in de openingsfase. Aanvoerder Stijn
Brinkman loste na zes minuten een
afstandsschot dat keeper Vincent
Jansen te machtig was: 1-0. Uit een
hoekschop van Bram Vievermans
kopte Brinkman vlak daarna op de
lat. Stan Kersten zag zijn doelpoging ook op de lat belanden. Na een
kwartier viel toch de tweede treffer.
Stan Kersten zette Niek Versteegen
vrij voor het doel: 2-0. Venray domineerde maar Heeze kwam gaandeweg

de eerste helft beter in de wedstrijd.
Vlak voor rust werden de bezoekers
steeds dreigender maar de 2-0 bleef
op het scorebord.
Na de pauze verzuimde Venray het
duel op slot te gooien. Kansen op
de 3-0 werden jammerlijk gemist.
De royaalste kans was voor Niek
Versteegen die, op aangeven van Stan
Kersten, weer in vrije positie kwam.
Maar de aanvaller trof de buitenkant van de paal. Vijf minuten later
stormde Venray-doelman Bryan Roox
onnodig zijn doel uit. Het scenario was
voorspelbaar. Jorg van Galen liet zich
bij de achterlijn gretig vallen en arbiter Linke wees naar de stip. Van Galen
voltrok zelf het vonnis: 2-1. Er leek nog
niets aan de hand want Venray bleef
kansen creëren, maar een ruimere
voorsprong bleef uit. Heeze perste
er een slotoffensief uit en in de 84e
minuut kwam Venray goed weg toen
een schot van Tom Derkx via doelman
Bryan Roox rakelings voorlangs ging.
Drie minuten later schoot Noud Doezé
met een laag schot toch de 2-2 binnen.
Tekst: Henk Willemssen

Veertigjarig jubileum

TC Rodhe viert feest
TC Rodhe uit Venray vierde op zaterdag 23 en zondag 24 november zijn veertigjarig jubileum. De vereniging
timmert de laatste jaren nadrukkelijk aan de weg.
Met zo’n 450 leden is TC Rodhe een
van de grootste tennisverenigingen
van de gemeente Venray. En eentje
die aan de weg timmert ook. Zo zijn
er het afgelopen jaar diverse wisselingen in het bestuur geweest.
Sinds het begin van dit kalenderjaar
is Tim Cornelissen (29) voorzitter van
de vereniging. Inherent aan de leeftijd van de voorzitter, is TC Rodhe ook
een jonge vereniging. “Wij hebben
veel leden in de leeftijd van 25 tot
45 jaar”, vertelt Cornelissen. “In die
leeftijdsgroep scoren wij twee keer
zo hoog als het landelijk gemiddelde.
Er zijn veel jonge mensen binnen de
vereniging actief, dat trekt ook jonge
mensen aan. In het bestuur hebben
we een goede mix tussen jongere en
oudere bestuursleden. De belangen

van iedereen worden behartigd.”
TC Rodhe werd opgericht in 1980,
maar omdat de vereniging zich in het
najaar van 1979 al inschreef bij de
Kamer van Koophandel, was het nu
al legitiem om het jubileumfeest te
vieren. Op zaterdagochtend 23 november was er een clinic voor de jeugdleden (inmiddels zijn dat er ruim
tachtig). Nadat de jeugd zich aan een
portie friet van de frietkar waagde,
stond de clinic voor de senioren op
het programma. ’s Avonds was er een
feestavond. “We hebben toen vier
aftredende bestuursleden in het zonnetje gezet”, blikt Cornelissen terug.
“Die bestuursleden zijn inmiddels ook
al opgevolgd. Het was een geslaagde
dag en avond. Er waren zo’n 250 leden
en het feest is tot in de laatste uur-

Schilder- en Onderhoudswerken BV
Vestigingen in Sevenum, Helmond en Gemert

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dstotaal.nl
W www.dstotaal.nl

tjes doorgegaan.” De zondag begon
met een brunch, waarna een houten
rackettoernooi plaatsvond. “Een beetje
tennis zoals het veertig jaar geleden
was. We hebben een onderling toernooi gehouden en hebben daarna met
degenen die er nog waren het weekend afgesloten.”
Terug naar het verleden dan.
“Wat maar weinig mensen weten, is
dat TC Rodhe eigenlijk een afscheiding
van TC Venray is”, vertelt Cornelissen.
“Veertig jaar geleden is de vereniging
voor zichzelf gestart omdat ze het niet
eens waren met het beleid dat werd
gevoerd. Ze begonnen met drie verschillende tennisbanen die verspreid
door de gemeente lagen. Enkele jaren
later kwam het park in Landweert.
Daar heeft de vereniging iets meer
dan 25 jaar gezeten.” Eén van de
belangrijkste momenten in de veertigjarige geschiedenis van TC Rodhe
is ongetwijfeld de verhuizing naar het
huidige park aan de Smakterveldweg
op het industrieterrein in Venray.
Op de oude locatie had de vereniging nog twee binnenbanen, die zijn
er nu niet meer. De zes buitenbanen,
waarop in alle seizoenen gespeeld
kan worden, zijn gehandhaafd.
“Onze accommodatie is prima, met
ten opzichte van het oude park onder
andere een prachtige kantine. We zijn
sinds de verhuizing ook gegroeid van
200 naar 450 leden. We zitten er nu
alweer tien jaar.” Op naar de volgende
tien. Als dat lukt, mag Rodhe opnieuw
feestvieren. Misschien nog wel groter
dan afgelopen weekend werd gedaan.

Trainer Fenne Smits
verlengt bij United
Fenne Smits is ook volgend jaar trainer van vierdeklasser
SV United uit Meerlo-Wanssum. De 28-jarige Smits verlengde zijn
aflopende contract met één jaar, tot de zomer van 2021.

Smits staat sinds 2017 aan het roer
van United. Met die ploeg promoveerde hij afgelopen zomer van
de vijfde naar de vierde klasse. De
blauwhemden presteren daar naar
behoren en staan na negen duels
zelfs bovenaan. “We gaan graag
met Fenne verder omdat de chemie
tussen hem, de spelersgroep en
de rest van de club heel erg goed
is. Bovendien zijn de prestaties
ook nog eens erg goed. Dat is alles
wat je van een trainer kunt ver-

wachten”, aldus voorzitter Herman
Rutten.
Smits is zelf ook tevreden met de
contractverlenging. “Het is een
feest om onderdeel te mogen zijn
van deze mooie club. De samenwerking is altijd al heel prettig
geweest op alle niveaus. We zijn
als selectie naar een hoger niveau
gegroeid en dat willen we verder
gaan uitbouwen.”
Beeld: SV United

SVOC’01 verliest eerste
binnenwedstrijd
De korfbalsters van SVOC’01 uit Oirlo/Castenray hebben op zondag 24 november op bezoek bij Schijndel de eerste wedstrijd van de
binnencompetitie verloren. Nadat het bij rust nog gelijkstond (7-7),
verloor SVOC uiteindelijk met 17-10.
SVOC kende een bliksemstart, want
na één minuut spelen stond het al
0-1. De eerste helft ging vervolgens
gelijk op, wat resulteerde in een
7-7 ruststand. In de tweede helft
had Avanti/Celeritas net wat meer
geluk met het afmaken van de
kansen, waardoor het uitliep naar
14-9. SVOC probeerde de thuisploeg
nog uit het spel te rijgen door een

andere verdedigingstechniek toe
te passen, maar dat mocht niet
baten. Uiteindelijk werd het 17-10.
SVOC was in de buitencompetitie
ongeslagen, maar liep in de binnencompetitie dus al direct tegen
de eerste nederlaag aan.

Tekst: korfbalvereniging SVOC’01

Ysselsteyn onderuit bij
hekkensluiter
Ysselsteyn heeft op zondag 24 november in Melderslo een 2-0 nederlaag geleden. De ploeg van trainer Ruud Jenneskens gaf niet thuis
tegen de hekkensluiter en had zodoende geen recht op een resultaat.
Al na vijf minuten keken de gasten tegen een achterstand aan.
Melderslo-aanvoerder Bart Verheijen
kreeg de bal aan de linkerkant van
het veld en schoot hard raak in de
verre hoek: 1-0. De withemden
kregen in de persoon van Mike Arts
voor rust nog wel enkele kansjes,
maar echt gevaarlijk werd Ysselsteyn
nooit. Op een vanuit Ysselsteyns
perspectief ongunstig moment verdubbelde Melderslo de voorsprong.
Vlak voor rust schoot Teun Peeters

de bal in een overvol strafschopgebied tegen de touwen en zorgde
daarmee voor de 2-0. Het door de
bezoekers zo gewenste offensief na
rust bleef uit. Er vielen maar weinig
kansen te noteren. In de slotfase
kreeg Gijs Dinghs nog een mogelijkheid namens de gasten, maar hij liet
het na om de eretreffer te maken.
Ysselsteyn staat met acht punten uit
negen duels op een elfde plek.
Tekst: Dennis Stiphout

2811 \ sport

11

Judotoernooi in
De Wetteling
In sporthal De Wetteling vond op
zaterdag 23 november het grootste
internationale judotoernooi voor judoka’s
met een beperking plaats. Dit toernooi
wordt eens in de twee jaar georganiseerd.
Het is één van de activiteiten van
stichting Judo for All. De stichting,
kartrekker Rudi Verhagen en de Venrayse
G-judoka’s kregen een cheque uitgereikt
van Kiwani Schieëpersland. Met deze
cheque én een bijdrage van Jos Bexkens
(Active Personeelsleden) wordt de
aanschaf van een eigen bus voor het
vervoer van de judoka’s mogelijk
gemaakt.

Oranje-Wit buigt
achterstand om
De korfbalsters van Oranje-Wit hebben op zondag 24 november in
de uitwedstrijd tegen Dakos uit Someren een knap staaltje veerkracht getoond. De ploeg uit Leunen stond bij rust met 11-7 achter,
maar trok de wedstrijd uiteindelijk met 14-16 naar zich toe.
Na drie minuten had Oranje-Wit
al twee doelpunten erin liggen.
Dat was een goede start en gaf
energie. De stand liep gelijk op
tot 4-4. Hierna wist Dakos een
gaatje te slaan van twee doelpunten. Dakos was trefzeker via
afstandsschoten en wist daar
gemakkelijk punten mee te scoren. Een beetje frustrerend voor
Oranje-Wit maar de kopjes gingen
er niet door hangen. De ruststand
was 11-7. Het team stond er de
tweede helft. Na vijf minuten viel
om de minuut een doelpunt voor
Oranje-Wit. Strijdlustig als dat de
speelsters op het veld stonden
wisten ze in de 16e minuut van

de tweede helft met 12-13 voor te
staan. Dakos kreeg het moeilijk.
De afstandsschoten, zoals deze in
de eerste helft continu bleven vallen, vielen in de tweede helft niet.
Door de verdedigende druk van
Oranje-Wit werd Dakos moe en viel
er meer te halen voor de uitploeg.
Oranje-Wit bleef ondertussen rustig
het eigen spel spelen en de doelpuntje bleven zo nu en dan vallen.
Met de beslissende doelpunten in
de slotfase van de wedstrijd werd
de uitslag 14-16. Een spannende
wedstrijd en daarmee een goed
begin van het binnenseizoen.
Tekst: korfbalvereniging Oranje-Wit

Jumpers verliest van Bumpers
De mannen van basketbalvereniging Jumpers’76 hebben op zaterdag 23 november op bezoek bij BC Bumpers in Sittard een onnodig
grote nederlaag geleden: 94-62. Tot aan het derde kwart kon
Jumpers de thuisploeg aardig bijbenen, maar daarna ging het fout.
De ploeg uit Venray was niet compleet. Het miste Dirk Laurense,
Jakub Juszizuk en Sam Skamla.
Jeugdspeler Sam Zacherl ging mee,
waardoor de ploeg met zeven
man af kon reizen naar Sittard.
De wedstrijd begon nog goed
met een 0-5 voorsprong, waarna
ook Sittard de draad oppikte. Dit
eerste kwart ging het vrij gelijk
op doordat beide teams verdedigend fouten maakten. Jumpers liet
vooral aan het einde van dit kwart
te makkelijk scores toe, waardoor
Bumpers een run kon maken tot
28-21. Het tweede kwart maakte
Jumpers het zichzelf nog lastiger,
omdat Steffers en Oosterbeek, de
lange mannen van het team, beiden al hun derde fout maakten in
dit kwart. Bumpers maakte hier
goed gebruik van. Door hard te blijven werken, beperkte Jumpers de
schade. Met twee rake vrije worpen van Kupyers, gingen de teams
de rust in bij een stand van 47-37

In het derde kwart kreeg Steffers
zijn vierde fout en waar in het
tweede kwart hard werd gewerkt,
leek nu de energie op. In de verdediging werden te veel makkelijke
scores weggegeven en aanvallend zag het er ongeïnspireerd
uit, met weinig scores. Bumpers
drukte hard, en met een 21-4
run, was de wedstrijd eigenlijk al
gespeeld: 75-48. Het vierde kwart
pakte Jumpers het weer aardig op
en Zacherl liet zien dat er hoop is
voor de toekomst, met vier punten en een mooi block in dit kwart.
Door het puntenverschil, was dit
kwart niet meer spectaculair, en
ging deze als een nachtkaars uit:
94-62. De score viel daarmee veel
hoger uit dan nodig was. Op zaterdag 7 december staat de thuiswedstrijd tegen Springfield uit Berlicum
op het programma.
Tekst: basketbalvereniging
Jumpers’76

De Zusters Ursulinen in Nederland vormen een ouder wordende gemeenschap
van ruim 30 zusters en zijn sinds 2018 een zelfstandige communiteit
binnen de Poolse Provincie van het Instituut. Zij wonen grotendeels in
het zorgcentrum La Providence (met indicatie) te Grubbenvorst en zelfstandig
in twee communiteiten in Grubbenvorst en Venray.

Voor de communiteit in Grubbenvorst vragen zij een:

Coördinator Zorg (m/v)
voor de zusters Ursulinen
voor gemiddeld 24/28 uur per week
De hoofdtaak van deze functie is, in nauw overleg met de lokale overste en in samenwerking
met het team, ondersteuning te bieden aan de zusters zodat zij zo goed mogelijk een religieus leven
kunnen blijven leiden.
Dit doe je onder andere door:
• Het organiseren en coördineren van de taken
van het team (5 medewerkers en een aantal
vrijwilligers).
• Het mede zorgdragen voor het lichamelijk
en geestelijk welzijn van de zusters.
• Het bevorderen van een goed leef-, woonen werkklimaat met veel aandacht voor het
religieuze leven.
• Het directe aanspreekpunt te zijn wat betreft
alle zorggerelateerde zaken.
• Gedeeltelijk uitvoerende mantelzorgtaken
te verrichten en te participeren in een bereikbare dienst.

Wij bieden:
• Een bijzondere en afwisselende baan in een
fijne werkomgeving.
• Een jaarcontract dat bij gebleken geschiktheid
voor onbepaalde tijd verlengd wordt.
• Goede arbeidsvoorwaarden. Het KNRrechtspositiereglement is van toepassing
(bijna identiek aan de CAO-VVT inclusief
pensioenopbouw bij PFZW). De functie is
vooralsnog ingedeeld in FWG 50. Door het
afnemen van de bestuurskracht zullen er meer
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
komen en zal de functie zich verder
ontwikkelen naar FWG 55.

Wij vragen:
• Een verpleegkundige met ervaring binnen de
ouderenzorg (somatisch en PG) die zorgvragen
op de juiste wijze kan inschatten en vertalen
naar de benodigde zorgverlening.
• Kennis van en ervaring op het gebied van
management op hbo-niveau.
• Affiniteit en respect voor vrouwelijke
religieuzen en hun levensstijl.
• Iemand die representatief is, met goede sociale
vaardigheden, gericht is op samenwerking en
verbinding.
• Iemand die zich zowel mondeling als
schriftelijk goed kan uiten en de Engelse
taal voldoende beheerst voor het voeren
van alledaagse gesprekken.
• Een rijbewijs B en bezit van een auto.
• Een Verklaring Omtrent het Gedrag is vereist
voor benoeming.

Geïnteresseerd en voldoe je aan de eisen?
Informatie over de functie kun je opvragen bij
Zr. Angelique van Laarhoven, lokale overste,
tel. 0478 58 21 62.
De Zusters Ursulinen laten zich bij het invullen
van deze vacature ondersteunen door MaatWerk.
Op doordeweekse dagen, tussen 18.15 uur
en 19.15 uur, kun je telefonisch vragen
stellen over de functie, tel. 06 45 94 90 84.
Je kunt via MaatWerk ook een uitgebreide
functiebeschrijving opvragen.
Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en cv
tot uiterlijk 23 december 2019 per mail sturen
naar marja@maatwerk-mw.nl
of per post: t.a.v. M. Wennekes, Kloppenland 3,
5331 RZ te Kerkdriel.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op
maandag 13 januari 2020.
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Tweede goede doel voor
Meerdaags Wandelevenement
Stichting Metakids wordt als tweede goede doel toegevoegd aan
het Meerdaags Wandelevenement Venray. Het evenement, dat in
juni 2020 voor de derde keer plaatsvindt, haalde in de eerste twee
jaar ook al geld op voor stichting ALS.
Metakids werft de fondsen zodat
alle kinderen met een metabole
ziekte behandeld kunnen worden.
Metabole ziekten zijn één van de
grootste doodsoorzaken onder
kinderen in Nederland. Door een
willekeurig foutje op het DNA gaat
er iets mis in de chemische fabriek
van het lichaam. Vaak ontbreekt
een eiwit, waardoor het lichaam
voedingsstoffen niet goed opneemt
of afvalstoffen niet goed afbreekt.
Tijdens het Meerdaags Wandel

Evenement wordt naast het geld
voor stichting Metakids ook nog
altijd geld opgehaald voor stichting
ALS. 25 procent van het inschrijfgeld gaat naar de goede doelen.
Het Meerdaags Wandelevenement
Venray is daarnaast op zoek naar
vrijwilligers. Er worden vrijwilligers
gezocht die kunnen ondersteunen
bij het creëren en plaatsen van content voor de social mediakanalen
vóór en tijdens het evenement.

Kerstconcert harmonie
St. Catharina
Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide verzorgt op zondag
22 december het jaarlijkse kerstconcert in de Catharina kerk in
Leunen. Het orkest staat onder leiding van dirigent Ralf Schreurs.

Optreden Steinway in Wijkcentrum
’t Schöpke
Ruim 25 jaar geleden had de lokaal en regionaal bekende Venrayse band Steinway veel succes met live
optredens. Op zondagmiddag 8 december verzorgt de band een optreden in Wijkcentrum ’t Schöpke in
Venray. Steinway staat voor songs uit de 60’s en 70’s aangevuld met top 100 muziek. Rock-’n-roll afgewisseld met ballades, covers van grootheden als Neil Diamond, Deep Purple en Normaal. Steinway wordt in
’t Schöpke ondersteund door pedal steel gitarist Had Verheyen uit Veulen en door zangeres Anouk uit
Castenray. Laatstgenoemde zingt een aantal solonummers én een aantal duetten met haar moeder, de
zangeres van Steinway. Het optreden op 8 december begint om 15.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Voormalig gedeputeerde plant Tuiny Forest
Voormalig gedeputeerde Hans Teunissen uit Venray ontving van IVN Limburg bij zijn afscheid een Tuiny
Forest. De aanplant van het minibos vond op woensdag 27 november plaats in de tuin van zorgcentrum
Rooyhof.
Een Tuiny Forest is een inheems bos
op tuinformaat. In korte tijd kan een
inheems bos van 6 vierkante meter
vol bomen, struiken en kruiden in de

tuin worden aangelegd. Teunissen had
zelf geen ruimte voor het minibos,
maar wilde graag dat het bos in de
gemeente Venray geplaatst werd. In

overleg met IVN Geysteren-Venray is
een plekje gevonden in de binnentuin
van zorgcentrum Rooyhof in Venray.

Internationale tributebands in De Wetteling
In sporthal De Wetteling vindt op zaterdag 28 december de laatste editie van een serie van zeven festivals
plaats van de ‘Woodstock 50th Anniversary Tribute Tour’. Tijdens de tour treden internationale tributebands
van de Woodstock-artiesten uit 1969 op.
Er worden die avond hits gespeeld van
onder andere Jimi Hendrix, The Who,
Joe Cocker, Led Zeppelin en The Rolling
Stones. Ook nummers van vele andere
artiesten zijn te horen. Deze worden

Het orkest krijgt ondersteuning
van twee solisten op de klarinet:
Henk Mertens en Vinesh Dijkstra.
Daarnaast laten nog twee ensembles van zich horen: een koperensemble en een sax-ensemble.
Verschillende kerstklassiekers
paseren tijdens het concert de

revue, alsook hedendaagse arrangementen. Het concert begint om
19.00 uur en om 18.30 uur gaan de
kerkdeuren al open. Na het concert
is er een samenzijn in het café van
MFC De Baank.
Beeld: Liesbeth Lucassen

Wilt u graag in een
hospice kijken? Dat kan!
Op zaterdagmiddag 30 november 2019 hebben we
weer een inloopmiddag van 13.30-15.30 uur.
Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen.
Voor meer informatie
kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen
met 0478 55 14 34.

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray • www.hospicezenit.nl

gespeeld door The Woodstok All Stars.
Eerder traden de bands op in onder
meer Zoetermeer, Oss en Didam en
ook in België. Het is dit jaar exact vijftig jaar geleden dat het Woodstock-

festival werd gehouden in Amerika.
Het programma begint die middag om
15.00 uur.

Winterpret in Venray
Het bestuur van de Stichting Winterpret Venray is er weer in geslaagd om een nieuwe editie van Winterpret
Venray mogelijk te maken. Van vrijdag 13 december tot en met zondag 5 januari is het Schouwburgplein het
decor van Winterpret Venray.
Op vrijdag 13 december om 15.00 uur
mogen de kinderen van sponsoren
(en medewerkers) als eerste gaan
schaatsen op de schaatsbaan. De dag
erna op zaterdagmiddag 15 december
vindt er een muziekspektakel plaats
op en rondom de ijsbaan. Meer dan
tien muziekkorpsen verwelkomen
deze middag de bezoekers in het centrum en om 16.00 uur volgt een grote
afsluiting.

Peuterschaatsen
Het peuterschaatsen komt ook weer
terug op zondag 15, 22 en 29 december en 5 januari tussen 10.00 uur en
12.00 uur. Dj Ricardo zorgt voor de
mini-disco en op zondag 22 december
volgt voor alle kinderen een verrassing
van Venray Beweegt.
Vanaf maandag 16 december tot en

met vrijdag 20 december schaatsen bijna 2.000 leerlingen van het
basis- en voortgezet onderwijs over
de Venrayse schaatspiste. De leerkrachten kunnen middels E-Learning
de leerlingen kennis bijbrengen over
de schaatstechniek. Hiernaast ontvangen alle leerlingen een polsbandje en
waardoor zij recht hebben op een gratis proefles bij één schaatsbaan.

Curlen
Elke avond in de periode van maandag
16 tot en met donderdag 19 december van 19.00 uur tot 22.00 uur bestaat
de mogelijkheid om deel te nemen
aan de competitie rondom het curlen.
Deze opzet wijzigt dit jaar sterk ten
opzichte van andere jaren, want elke
avond curl je in competitieverband om
aan het einde de dagfinale te spelen.

Één team bestaat uit vier personen en
één coach. De grote curlingfinale vindt
op donderdag 2 januari plaats.

Kerstmarkt
In het weekend van vrijdag 20 tot en
met zaterdag 22 december wordt door
Venray Centraal de Kerstmarkt met
24 marktkramen georganiseerd op het
Henseniusplein. Doorlopend vinden
er optredens van muziek- en zangverenigingen plaats. De kerstmarkt
is geopend op vrijdag 20 december
van 13.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag
21 december 2019 van 12.00 uur tot
18.00 uur en op zondag 22 december 2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Vanaf zaterdag(middag) 14 december
tot en met maandag 6 januari staat
ook de kerststal weer op de Grote
Markt.
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Internationale
kleurkanarieshow
De Speciaalclub Kleurkanaries organiseert op zaterdag 30 november en zondag 1 december haar jaarlijkse
kleurkanarieshow. Er worden op die
dagen zo’n 650 kleurkanaries geshowd
die door vijftig inzenders uit Nederland
en België zijn ingezonden. De kleurkanaries zijn in ruim vijftig verschillende
kleurvariaties te bewonderen. In elke
kleurklasse wordt door de deelnemers
gestreden om de gouden, zilveren en
bronzen medaille. De show wordt gehouden in zaal The Pilot in Ysselsteyn.

Leny Versteegen-Philipsen heeft op zondag 17 november een onderscheiding ontvangen van de Sint Gregorius vereniging tijdens de
St Ceciliaviering van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor in Oostrum.

Jansen Bartels Installatietechniek verzorgt complete, duurzame installatie- en klimaatoplossingen. Van ontwerp en realisatie tot en met service, onderhoud en beheer.
Daarnaast zijn we een deskundige en betrouwbare partner bij het optimaliseren van
de energiehuishouding en het binnenklimaat. We geloven in een integrale aanpak,
want juist in het samenspel van gebruiker, bouwtechniek en regeltechniek is veel te
halen en kan waarde worden gecreëerd.

www.jansenbartels.nl

Onderscheiding voor Leny
Versteegen-Philipsen

Kom jij ons team versterken? We zijn op zoek naar een:

SERVICEMONTEUR
Leny is al vijftig jaar actief in
Oostrum voor Koor, Kerk en
gemeenschap. Van de vijftif jaar
dat Leny lid is van het koor (eerst
van het dameskoor en later van het
Gemengd Kerkelijk zangkoor) vervult ze al 42 jaar de rol als secreta-

ris. Leny wordt omschreven als een
zeer toegewijd en trouw koorlid.
Ze staat altijd klaar voor koor en
kerk. Nooit deed iemand tevergeefs
een beroep op haar. Menig pastoor
kon te allen tijde een beroep doen
op Leny en haar gezin.

Of het nu gaat om wonen, werken of leren, wij creëren een omgeving waar het comfortabel
en aangenaam is. We bouwen op een stevig fundament van jarenlange ervaring en een
team betrokken, vakbekwame medewerkers. De sfeer en cultuur is die van een familiebedrijf:
persoonlijk, betrokken, open, toegankelijk en informeel. De lijnen zijn kort, waardoor we snel
kunnen schakelen. Tegelijkertijd leggen we de lat hoog, omdat we als professionele partner
willen worden gezien.
Interesse? Stuur je cv en korte motivatie naar: info@jansenbartels.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi
Meer informatie? 077 323 03 33 of 06 52 40 51 21

Wijkraad West-Midden
krijgt nieuw leven
Enkele bewoners van de wijk West-Midden Venray willen nieuw
leven blazen in hun wijkraad die in 2015 werd opgezet maar
daarna weer verwaterde. Op maandag 9 december organiseren ze
een bijeenkomst in De Kemphaan in Venray om wijkbewoners te
informeren over de wijkraad.
De wijk West-Midden Venray
bestaat uit 21 straten met
1.175 bewoners. Volgens de initiatiefnemers biedt een wijkraad
een luisterend oor bij de gemeente
en ontstaan er kortere lijnen qua
communicatie. “We kunnen als
wijk namelijk met (financiële) hulp
van gemeente Venray en ondersteuning van Synthese veel meer
bereiken dan dat er nu gebeurt.
Denk aan: seizoensactiviteiten
in de wijk, jeugd- en burendag,
speeltoestellen aanpakken, rustbankje plaatsen, repair-cafe starten, keep-it-clean day, verkeer,

overlast of andere dingen die er
leven”, aldus een van de initiatiefnemers. “De wijk moet prettig zijn
om in te wonen, werken, winkelen
en ontspannen. Het moet er veilig
zijn, schoon en liefst heel erg groen
zodat we er samen van kunnen
genieten. Dat is ons doel van de
wijkraad.”
Op maandag 9 december volgt
er in De Kemphaan om 19.30 uur
een uitleg over het opzetten en de
taken van de wijkraad. Ook wordt
er korte informatie over toekomstig Kruithof en werkgroep
Voedselbosrand gegeven.
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Agenda t/m 05 december 2019

vr
29
11

Opening Pop Up Galerie: Cre-avos

Maandelijkse dansavond

Vrijheid maak je samen

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Pop Up Galerie Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Anno’54, Venray

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Uitreiking Pluum 2019

Echoes of Industry

Koor van dit moment

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café d’n Oldtimer Venray

Locatie: Jerusalem Venray
Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Yora Rienstra - Up

Kelderkamp Kollektiv

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: The B Venray

Kienen wijk zuid
Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkgebouw, Beukenlaan 4 Venray

za
30
11

zo
01
12

Pepernotentocht
Tijd: 08.30 - 10.00 uur
Locatie: Raceway Ysselsteyn

di
03
12

Jeu de Boules Eurotoernooi

wo
04
12

Martijn Kardol - Welkom

Tijd: 12.45 uur
Locatie: Bouldedrome Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Internationale kleurkanarieshow

Internationale kleurkanarieshow

Lebbis - De ervaring: de bovengrens II

Tijd: 10.30 - 17.00 uur
Locatie: The Pilot Ysselsteyn

Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Locatie: The Pilot Ysselsteyn

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Release Party Pruuf Mar

Workshop familieherrieneringen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 14:30 - 16:00 uur
Locatie: Odapark Venray

Rowwen Hèze: Alleen de liedjes

In Memoriam Concert Angels Rule

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Zaal Blitterswijck

7 Miles to Pittsburgh (staconcert)
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

ma Tabletcafé
15.00 - 17.30 uur
02 Tijd:
Locatie: Bibliotheek Venray
12

do
05
12

Taalcafé
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00
Castenray € 10,00
Oostrum € 15,00
Oirlo € 10,00

bedrag per week

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

Prins C.V. De Wiendbuul uit Wanssum
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Na een spannend stuk van Casa De Papel kwam zaterdag 23 november Dave Koster als de prins van carnavalsvereniging De Wiendbuul uit Wanssum tevoorschijn. Prins Dave I (32) gaat samen met zijn adjudanten
Bart Bovee en Willem Reijntjes en nar Dion Reijnders dit jaar voorop. Prins Dave I zijn lijfspreuk is: ‘Laot de
touwkes mar viere!’ / Beeld: Maureen van Oorschot

2811 \ cultuur

Vrijheid maak je samen voorstelling
De muzikale voorstelling Vrijheid maak je samen reist tussen september en maart door heel Limburg.
De voorstelling bestaat uit de jeugdopera Brundibár en in het tweede deel van de voorstelling vormen lokale
verenigingen de basis voor een muzikale invulling. In Venray verzorgen Drumband en Fanfare Concordia
Wanssum en het Venrays Mannenkoor op maandag 2 december het tweede deel met zo’n 150 muzikanten of
zangers in de Venrayse schouwburg.
Naast hun eigen muzikale programma
voeren zij gezamenlijk de compositie ‘75 Jaor Vreej’ uit. Dit muziekwerk,
geschreven door Christiaan Janssen,
komt voort uit de compositieopdracht
die door de Limburgse muziekbonden speciaal voor deze gelegenheid is
uitgezet. De dialecttekst van dit werk
is geschreven door Frans Pollux, de

Venrayse vertaling is geschreven door
Ad van Zwol. De koorbewerkingen van
deze compositie is geschreven door de
dirigent van het Venrays Mannenkoor:
Anton Kropivšec.
Op zaterdag 16 november kwamen
de twee verenigingen bij elkaar om
de compositie ‘75 jaar Vreej’ voor het
eerst gezamenlijk te repeteren bij De

Zandhoek in Wanssum. In het stuk vervullen twee solisten de rol van opa en
kleinkind in het stuk: Hans Gommans
en Marie Louise Ansinger. Op maandag 2 december voeren drumband,
fanfare, mannenkoor en solisten het
10 minuten durende stuk voor het
eerst uit voor het Venrayse publiek.
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Kerstmarkt dagvoorziening
Aan de Singel
Dagvoorziening Aan de Singel houdt op zaterdag 7 december een
kerstmarkt. Tijdens de markt worden handgemaakte kerstproducten verkocht.
De producten zijn gemaakt door
ouderen van dagvoorziening Aan de
Singel. De opbrengst is bestemd
voor uitstapjes of extra materialen
voor activiteiten tijdens de dagbesteding. De deelnemers van de
Dagvoorziening zijn het afgelopen
jaar druk bezig geweest met de

voorbereidingen voor de Kerstmarkt.
Er worden onder meer knuffels,
kerstengelen en pindamannetjes
verkocht. Ook is er een tombola,
waarbij verschillende prijzen zijn te
winnen. De activiteitenbegeleiders
beantwoorden ook vragen van het
publiek tijdens de Kerstmarkt.

Tabletcafé in de bibliotheek
Voor wie alles wil weten over de nieuwste apps en functies op de
tablet is er op maandag 2 december in de bibliotheek Venray weer
een tabletcafé van 15.00 tot 17.30 uur.
Ook vragen over de smartphone of
e-reader kunnen gesteld worden.
Het is geen cursus of workshop,
maar een samenzijn van enthousiaste gebruikers die graag van
elkaar willen leren. Vrijwilligers

van Seniorservice Venray staan
klaar voor hulp. Zorg dat de tablet,
smartphone of e-reader is opgeladen en neem gebruikersnaam en
wachtwoord mee. Dit is handig bij
het installeren van nieuwe apps.

Lezing natuur en tuinen van
Zuid-Engeland

Jubilarissen Venrays Mannenkoor
Het Venrays Mannenkoor (VMK) heeft zaterdag 23 november tijdens de jaarlijkse feestavond drie jubilarissen gehuldigd. Hub Willems is inmiddels 25 jaar lid van het VMK. Mario van den Hurk en Theo van Dijk
hebben allebei meer dan 25 jaar gezongen bij koren die bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond
(KNZV) zijn aangesloten. De jubilerende leden werden zaterdag door het koor feestelijk toegezongen.
Daarnaast sprak voorzitter Diederik Nijenhuis een dankwoord uit naar de mannen, die een oorkonde en
speldje ontvingen.

Samenwerking Leescafé en
Winkel van Sinkel
Ook op de nieuwe locatie van de Winkel van Sinkel aan de Schoolstraat in Venray werken het Leescafé en de
boekenafdeling van de Winkel samen. Als bewijs hiervan heeft Maarten Streefkerk van het Leescafé een
steekwagen van de Winkel in ontvangst genomen uit handen van bestuurslid Harry Schraven. De boeken bij
de Winkel van Sinkel worden tegen een kleine prijs aangeboden. De winst van de winkel gaat naar goede
doelen in de derde wereld. Boeken die niet geschikt zijn voor de winkel of die dubbel aanwezig zijn worden
overgedragen aan het Leescafé. Zo krijgen de boeken een nieuwe bestemming volgens de kringloopgedachte.

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 2 december een
lezing over natuur en tuinen van Zuid-Engeland, ter informatie
en als voorbereiding op een natuur- en cultuurreis onder leiding
van Olaf op den Kamp. De lezing start om 20.00 uur in zaal
De Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Olaf op den Kamp.
Deelname is gratis.
Het bestuur van het IVN is van
plan om van 8 tot 13 juni 2020
een natuur- en cultuurreis naar
Zuid-Engeland te organiseren, in
samenwerking met Olaf op den
Kamp. Als voorbereiding op deze
reis geeft Op den Kamp een presentatie. Tijdens de reis laat Op den
Kamp de witte rotsen van Dover
zien, waarop diverse soorten
orchideeën en andere kalkplanten groeien. Er wordt een beeld
geschetst van Cuckmere Valley,
gelegen in de South-Downs, waar
kalkgraslanden, zoutvegetaties

en de krijtrotsen van de Seven
Sisters staan. In Dungeness en
Rye Harbour leven diverse soorten
meeuwen, sterns en andere watervogels. De stad Canterbury en de
kathedraal worden ook opgenomen in het programma, zoals ook
tuinen en parken. Denk daarbij
aan Wakehurst Place, een uitgestrekte tuin met bomen en struiken en Sheffield Park, een tuin
met diverse meren met enorme
Mammoetbomen eromheen.
Olaf op den Kamp treedt de gehele
reis als excursieleider op.

Tummers
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BLACK FRIDAY
* Na €50,- cashback van Samsung. Geldig t/m 15-12-2019.

GELDIG VAN VR 29 NOV T/M MA 2 DEC
10
KG

1400
T/PM

GRATIS
BEZORGD!

VAN

749,*

449,-

8

KG

GRATIS
BEZORGD!

VAN

799,-

549,Warmtepompdroger WT45RV90NL
• Warmtepomp • 8 kg • A++ • softDry trommelsysteem

• 10 kg • 1400 tpm • A+++ • Eco Bubble technologie

VAN

SMART

13 55
9 ’’
cm

10 43
9 ’’
cm

OP=OP!

GRATIS
BEZORGD!

4K

VRIJDAG

29
NOV

65
dB

Wasmachine WW10N642RBA/EN

ULTRA HD

OP=OP!

379,-

299,-

GRATIS
BEZORGD!

VAN

1199,-

849,-

4K

ULTRA HD

4K TV 43UM7000

4K TV KD55XG8599

• 43 inch (109 cm) • 4K Ultra HD • Quad Core Processor • 4K IPS Display
VAN

• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Triluminos display • 100 Hz paneel
VAN

24,95

149,-

75,-

15,-

STOOMSYSTEEM IS 2043 BL

TRIMMER +TONDEUSE
HomePro100 Combo
• Incl. diverse opzetstukken,
borstel en reistasje
• Lengte-instelling: 3-25 mm
• Draadloze trimmer

4 JAAR GARANTIE *
100 DAGEN OP PROEF

• DoubleSteam-technologie
• Silent technologie
• Auto-off strijkijzer
• Antikalkfilter
• Eco-modus

VAN

49,95

25,OORDOPJES T205BT
• JBL Pure Bass-geluid
• Batterijduur tot 6 uur
• Handsfree bellen

* Na online registratie. Geldig t/m 31-12-2019.

WD!

Tummers

VERNIEU

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

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

