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Gilissen zwaait af
Burgemeester Hans Gilissen zwaait vrijdag 13 en zaterdag 14 december af na tien jaar burgemeesterschap in Venray. Op vrijdag 13 december neemt Gilissen afscheid op het gemeentehuis, waar een receptie is voor de gemeenteraad, medewerkers, raads- en commissieleden. Een dag later kan het grote publiek vanaf 19.30 uur in de Schouwburg afscheid nemen
van de burgervader. In deze editie van de HALLO blikt Gilissen uitgebreid terug op zijn periode als burgemeester van de gemeente Venray. / Beeld: Jeanine Hendriks

Steun Wonen Limburg bij schoolplan
Veulen en Vredepeel
Veulen en Vredepeel wachten al enkele jaren op een nieuwe invulling van de leegstaande school in hun
dorp. De twee dorpsraden onderzoeken of het schoolgebouw geschikt te maken is voor een wooncomplex voor ouderen. Op woensdag 4 december vond een gesprek plaats met gemeente Venray en Wonen
Limburg.
In Veulen is afgelopen zomer een
werkgroep opgericht met daarin de
dorpsraadleden Sef Janssen en Rini
van den Hoorn. De Antoniusschool
werd in 2014 gesloten en wordt
momenteel bewoond door
antikraak. Na verzoeken vanuit
het dorp is de werkgroep aan de
slag gegaan om te bekijken of
een wooncomplex voor ouderen
haalbaar is. Een bouwkundige
heeft het pand bekeken. “Het beste
is een grondige aanpak. Het

advies is de vloer, het plafond
en de cv-installatie helemaal te
vernieuwen”, vertelde Sef Janssen
in de dorpsraadvergadering van
dinsdag 10 december. “Anders
komen we over vijftien jaar weer
voor grote uitgaven te staan.”

Bouwplan
In de school in Veulen zou ruimte
zijn voor zes woningen. “Een woning
zat helemaal in de hoek. Die heb
ben we laten vervallen en er komt

een ontmoetingsruimte voor in de
plaats”, vertelde Rini van den Hoorn
in de dorpsraadvergadering. “We
bekijken of de indeling uitvoerbaar
is. De basis moet zijn een reëel plan
dat ook rendabel is. Met een huur
prijs onder de grens van 650 tot
700 euro. Daarna kijken we ver
der of we een stichting oprichten.
We zetten kleine stappen vooruit.”

Lees verder op pagina 05

Vanwege de feestdagen

Persberichten voor de uitgave

verschijnt er in week 52
geen HALLO.

van vrijdag 3 januari aanleveren

De eerste HALLO van
2020 verschijnt
op vrijdag 3 januari.

vóór maandag 30 december 12.00 uur
via redactie@hallo-venray.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallo-venray.nl
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Hans Gilissen blikt terug op tijd als burgemeester

‘Venray zit in mijn hart en ik zal er nog vaak komen’
Burgemeester Hans Gilissen neemt op vrijdag 13 december en zaterdag
14 december afscheid van Venray. Hij kijkt terug op een periode waarin
Venray zich op diverse gebieden heeft ontwikkeld en in de regio een
goede positie heeft aangenomen. In tien jaar burgemeesterschap,
waarin hij als ‘romantische bestuurder’ fungeerde, kwamen complexe
politieke vraagstukken maar ook emotionele hoogtepunten voorbij.
Voordat Hans Gilissen in Venray aan de
slag ging als burgemeester, woonde
hij in Beek en Donk. Maar omdat er
van een burgemeester wordt verwacht
dat hij woont in de gemeente die hij
bestuurt, benaderde hij de deken uit
Venray voor een woning. Dit leidde
ertoe dat de kerk in Vredepeel zijn thuis
werd. “Het was nooit de bedoeling om
daar te blijven wonen. Pas twee jaar
geleden hebben we het huis in Beek
en Donk kunnen verkopen en is mijn
vrouw in Vredepeel komen wonen.
We zijn al die tijd op en neer gereisd en
dat was niet ideaal. Vooral voor mijn
vrouw viel het niet mee.” Ondanks dat
de woning in Vredepeel verouderd was,
kijkt Gilissen met veel plezier terug op
de periode dat hij er woonde. “Het was
speciaal om daar te wonen. De politie
zei soms dat ik uit moest kijken voor
mijn veiligheid, maar de inwoners
van Vredepeel hebben altijd op me
gelet. Er waren geen camera’s nodig.
De inwoners hebben nooit misbruik
gemaakt van mijn functie en ik zal ze
zeker niet vergeten.”

Topsport
Het liefste wilde de vrouw van de aftre
dend burgemeester een huis huren in
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Venray, maar dat is er niet meer van
gekomen, omdat Gilissen besloot om
als burgemeester te stoppen. “Daar
heb ik goed over na moeten denken,
en het besluit doet pijn. Maar in mijn
functie ging de gemeente altijd voor.
Ik was altijd maar met het vak bezig.
Voor vrienden en familie had ik geen
tijd en op verjaardagsfeestjes kwam ik
nooit. Mijn broer zie ik binnenkort weer
eens na drie jaar, dat is toch triest.”
De raadsvergaderingen ervoer Gilissen
ook als topsport. “Als burgemeester
moet je altijd opletten. Na een raads
vergadering kwam ik doodmoe thuis
en als ik eindelijk in bed lag, werd ik
weer voor een ander probleem gebeld.
Ook in de weekenden gaat het werk
als burgemeester door. Ik ben erop
gefixeerd om elk moment gebeld te
worden.”

Het onzichtbare werk
van een burgemeester

Ontwikkeling Venray
Toch kijkt Gilissen terug op mooie
jaren. In tien jaar burgmeesterschap
is volgens hem veel gebeurd en heeft
Venray zich enorm ontwikkeld in de
regio. “Toen ik begon was er sprake
van een herindeling van de gemeen
ten Meerlo-Wanssum en Venray.
De gemeente Venray heeft toen haar
positie in de regio moeten uitvinden.”
Tien jaar geleden was die sterke posi
tie in de regio veel minder aanwezig,
legt de aftredend burgemeester uit.
“Venray is hier de laatste jaren positief
mee bezig geweest. Nu is het belang
rijk om die positie vast te houden.
Ik zie het als een morele plicht van
Venray om bij te dragen aan het pro
moten en het op de kaart zetten van
de gemeente in regio Noord-Limburg.”
Ook op euregionaal gebied ziet Gilissen
nog kansen voor de gemeente.
“Venray is een wereldspeler op tuin
dersgebied. De gemeente ligt ook vlak
bij Greenport in Venlo. Op euregionaal
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garcon.nl
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Nieuwe functie
Hans Gilissen begint per 6
januari bij rechtbank
Limburg als niet-rechterlijk
bestuurslid. In deze functie
gaat hij zich bezighouden
met de bedrijfsvoering
binnen de rechtbank. “Ik heb
er bewust voor gekozen om
een weekje vrij te nemen
voordat ik bij mijn nieuwe
baan begin. De laatste weken
waren erg vermoeiend. Ik
moest een huis zoeken,
solliciteren en mijn werk
overdragen. Maar ik heb heel
veel zin in mijn nieuwe baan”,
aldus Gilissen.

niveau zit er zeker nog muziek in voor
Venray. Het gebeurt nog te weinig dat
Venray de provinciegrens opzoekt.”

Complexe vraagstukken
In Gilissen’s carrière passeerden ook
complexe politieke vraagstukken die
volgens hem in zijn geheugen staan
gegrift. “De invoering van de wiet
pas in 2012 heb ik bijvoorbeeld een
onwijs slecht besluit gevonden. In die
tijd nam de straathandel in Venray
toe en zagen we 12-jarige jongetjes
drugs verkopen. Misschien hebben ze
inmiddels daarmee een indrukwek
kende carrière opgebouwd.” Ook de
komst van het asielzoekerscentrum
is volgens Gilissen blijven hangen.
“Het huisvesten van arbeidsmigranten
vindt niet iedereen leuk. Daar denk
ik nog wel eens aan terug.” Maar de
aftredend burgemeester stelt wel trots
te zijn op de evenwichtige uitstra
ling van Venray. “Ik ben er bijvoor
beeld trots op dat De Rooyse Wissel
op Venrays grondgebied ligt. Tbs is
een succesverhaal, maar de medewer
kers daar hebben het lang niet alle
maal makkelijk. Toch hoort de kliniek
bij de identiteit van Venray. Er wordt
hier nuchter en bijna ontspannen over
gedaan. Instanties als het Vincent van
Gogh of De Rooyse Wissel horen bij de
sociale skyline van de gemeente.”

Hoogtepunten
Maar Gilissen ziet niet alleen de
complexe vraagstukken als onder
deel van zijn carrière. Ook de emo
tionele momenten die hij beleefde
achter de schermen, is hij niet verge
ten. Dat Gilissen tijdens een voorstel
ling dirigent van Muziekvereniging
Ons Genoegen uit Oirlo mocht zijn,
ziet hij als een van zijn hoogtepunten.
“Ik heb avonden gerepeteerd, maar
het dirigeren viel vies tegen. Het was
ongelofelijk leerzaam en ik zie het als
een van de leukste momenten van de
laatste jaren.” Daarnaast stelt Gilissen
dat hij zich vaak met onzichtbaar werk
bezighield. Toen een Venrayse vrouw
op sterven lag, en haar laatste wens
was om haar Syrische zoon nog te zien,
zette Gilissen alles op alles om die
wens te laten vervullen. “We hebben
er alles aan gedaan om haar zoon, die
in een vluchtelingenkamp in Libanon
zat, naar Venray te krijgen. Dat was
niet zo makkelijk. Toen ik hoorde dat
het gelukt was, sprongen de tranen in
mijn ogen. Dit is een van de voorbeel
den van het onzichtbare werk van een
burgemeester. Misschien is het ook
wel een valkuil dat ik er voor iedereen
wil zijn. Maar het is moeilijk om het
ineens anders te doen.”
Gilissen ziet zichzelf dan ook als een
romantische bestuurder. Als hij moest

kiezen tussen de benaming burge
meester of burgervader, kiest hij het
laatste. “Zo omschrijven mensen me
altijd. Uiteraard is het primaire doel
om moeilijke problemen op te lossen.
Maar ik vind ook dat je er met lief en
leed moet zijn. Dat is de corebusi
ness van een moderne burgemees
ter. Ik vind het geen schande om wel
eens mee te huilen. Besturen vanuit
je hart en gevoel, vind ik belang
rijk. Maar daar maak je je niet altijd
populair mee bij iedereen, omdat ze
vinden dat je voor de ene wel opkomt
en voor de andere niet. Het is lastig
om knopen door te hakken op grond
van niet-rationele argumenten.”
Volgens Gilissen zijn bestuurders in
het algemeen arroganter geworden,
omdat de samenleving veranderd is.
“We zijn het afgeleerd om beschei
den te zijn. Waarom moeten we altijd
met de neus vooroplopen? Je kunt
ook veel bereiken als je achter in de
zaal zit en meeluistert. Soms moet je
zwijgen en de andere keer moet je er
iets mee doen.”

Teamverband
Op bestuurlijk niveau ziet Gilissen
Venray als een rustige gemeente.
“Iedereen kan goed met elkaar over
weg. Natuurlijk is er wel eens dis
cussie, maar het college is altijd een
team geweest. Als een wethouder
door de raad onder vuur werd geno
men, voelde ik me wel eens schuldig.
Het college kwam altijd voor elkaar
op. De samenwerking heb ik vanaf
het begin als prettig ervaren. Dat kan
ik zonder blikken en blozen zeggen.”
Ondanks dat Gilissen al twee weken
zijn in trek heeft gedaan in zijn
nieuwe huis in Best, zal de band
met Venray altijd blijven, legt hij
uit. “Venray zit in mijn hart en ik zal
er zeker nog vaak komen.” Volgens
hem is het toevallig dat hij nu in Best
terecht is gekomen. “Het was geen
doel op zich om in Limburg te blijven,
het had gekund.”

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Gemeente Venray
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Weinig kans alternatieve plek
zonnepark Leunen?
Bewoners van Laagriebroekseweg in Leunen zien een zonnepark van 26 hectare in hun achtertuin niet zitten.
Tijdens de dorpsraadvergadering van maandag 18 november opperden ze een alternatieve plek. Nog geen kilometer verderop naar het noorden, aan de overkant van de Beemdweg in de hoek met de A73. De dorpsraad van
Leunen steunt de omwonenden met hun plan maar initiatiefnemer Solarcentury ziet weinig heil in de nieuwe plek.
Jeroen van Mensvoort van
Solarcentury was woensdag 4 decem
ber te gast bij de dorpsraad van Oirlo.
Hij vertelde dat de landbouwgrond in
de hoek van de Beemdweg met de
A73 hoger ligt en van betere kwali
teit is dan op het beoogde perceel in
Laagriebroek. “Het grote nadeel van
de alternatieve locatie is dat we daar
geen functies kunnen samenvoegen.
We kunnen er niet zo’n goed plan
realiseren”, zei Jeroen van Mensvoort
die aanhaalde dat het voornemen om
in samenwerking met Waterschap
Limburg de Oostrumsche Beek te
laten meanderen en het zonnepark
als wateropvanggebied te gebruiken
op de nieuwe plek niet mogelijk is.
Bovendien zal op het hoger gelegen
terrein in de hoek Beemdweg-A73 het
zonnepark veel meer zichtbaar zijn
in het landschap. In het Laagriebroek
komt het zonnepark in een ‘kuil’ te lig
gen waardoor de zonnepanelen vanaf
de weg niet of nauwelijks te zien zijn.
Het diepste punt ligt er 1 meter lager
dan de weg terwijl de zonnepane
len een maximale hoogte krijgen van
1,70 meter. Door de groene omhei
ning wordt het zicht op het zonnepark
ontnomen.
De dorpsraad van Leunen wijst erop
dat het zonnepark in het Laagriebroek

in strijd is met het nieuwe dorpsont
wikkelingsplan. De dorpsraad wil het
open karakter van het buitengebied
niet aantasten. “We hebben onze
bedenkingen”, zei dorpsraadlid Sander
Hellegers op maandag 3 december in
het dorpsradenoverleg. “We vinden
zo’n groot zonnepark hier niet goed
passen gezien de landschappelijke
waarde van het gebied en het beek
dal. We hebben dit ook aan de initia
tiefnemer gemeld.”
In de hoek Beemdweg-A73 is ruimte
voor een zonnepark van vergelijk
bare grootte. De ligging is gunstiger
omdat hier geen direct omwonen
den zijn. Jeroen van Mensvoort
reageert dat Solarcentury het alter
natief van de buurtbewoners en de
Leunse dorpsraad niet bij voorbaat
afschiet. “We gooien het idee niet
weg. Maar het feit is dat we daar niet
zo’n goed zonnepark kunnen realise
ren. Daarover zijn we nog in overleg
met de dorpsraad.” In de dorpsraad
vergadering van Oirlo haalde Jeroen
van Mensvoort de samenvoeging van
allerlei functies (natuurbeheer, bio
diversiteit, wateropvang, meanderen
beek) als het sterke punt aan.
“Solarcentury bouwt al ruim twin
tig jaar zonneparken over de hele
wereld. Terwijl de meeste andere

bedrijven pas een paar jaar bezig zijn.
Wij hebben onze leerschool al gehad.
We gaan geen gebied volleggen met
zonnepanelen zodat de bodem ern
stig verstoord raakt en er niets meer
groeit. We leggen meer de focus op
natuur en geven een deel van de ver
diensten terug aan de gemeenschap,
minimaal 5.000 euro per hectare.”
Solarcentury is aangesloten bij
de gedragscode Zon op Land met
als belangrijkste principes draag
vlak, natuurbehoud en goed ruim
tegebruik. Jeroen van Mensvoort
hoopt tegemoet te kunnen komen
aan de grootste bezwaren van de
omwonenden. “De bewoners van
de Laagriebroekseweg hebben zor
gen over lichtschittering en geluid.
We onderbouwen onze antwoor
den en gaan met ze in gesprek.
We hebben nog geen volledig uit
gewerkt plan. We passen het plan
aan de wensen van de omgeving
aan.” Volgens Van Mensvoort is bij
de nieuwste panelen nauwelijks nog
sprake van weerkaatsing van licht.
“Desnoods brengen we extra coating
of folie aan. Ook kunnen we zorgen
voor een nog hogere groene aan
plant.”

Dorpsraad Oirlo is tevreden met het schetsontwerp voor de herinrichting van de stationsomgeving in
Oostrum, dat werd duidelijk in de dorpsraadvergadering woensdag 4 december. Het treinstation blijft rechtstreeks bereikbaar vanuit Oirlo.
Volgens het voorlopige ontwerpplan
worden beide straten onderdeel van
het plein en de parkeerplaats voor
het station. Auto’s kunnen er nog wel
door, maar het is geen doorgangsroute
meer. Het vrijliggende fietspad langs
de Oirloseweg wordt in de nieuwe
situatie doorgetrokken tot aan de krui
sing Stationsweg-Mgr. Hanssenstraat
in Oostrum.
Dat de Hulstweg destijds met een
betonblok is afgesloten voor het auto
verkeer was geen goede keuze, vindt
Anita Emonts. “Daardoor ontstond er

een sluiproute over het bedrijventer
rein.” In de nieuwe situatie wordt de
Hulstweg, tegenwoordig onderdeel
van de Newtonstraat, weer openge
steld voor al het verkeer. Dit moet
leiden tot minder auto’s op de
Oirloseweg en de Stationsweg en min
der drukte bij het station. De volgende
bijeenkomst van de klankbordgroep
is op donderdag 9 januari. Het defini
tieve plan van de stationsomgeving is
in september 2020 klaar.
Tekst: Henk Willemssen

Gemeente Venray doet mee aan Taalakkoord

Ruim 50.000 euro beschikbaar voor
terugdringen laaggeletterdheid
Gemeente Venray doet samen met gemeente Horst aan de Maas mee met het Taalakkoord ‘Meedoen door Taal’.
Het project, gericht op het terugdringen van laaggeletterdheid, is een samenwerking van diverse partijen.
Beide gemeentes ontvingen van provincie Limburg een subsidie van 30.000 euro en dragen zelf 23.000 euro bij.
Gemeente Venray telt ruim vierdui
zend laaggeletterden. Het project
heeft als doelstelling dat aantal terug
te dringen. De twee gemeentes,
Gilde Educatie, Synthese, BilbioNu
en Stichting Lezen & Schrijven zijn
betrokken bij het project. De overtui
ging is dat taal een belangrijke voor

waarde is om mee te kunnen doen
in de samenleving. De aanpak richt
zich niet alleen op Nederlanders die
moeite hebben met lezen, schrijven
en digitale vaardigheden, ook nieuw
komers (statushouders en arbeids
migranten) kunnen gebruikmaken
van het taalaanbod in het kader van

Koninklijke onderscheiding
voor Sjaak Koopman
Sjaak Koopmans uit Venray heeft op maandag 9 december een
Koninklijke onderscheiding ontvangen van burgemeester Gilissen
tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad in ’t Pelgrimshuis in Smakt.
Koopmans werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Koopmans nam onlangs afscheid
als bestuurslid van de dorpsraad
Smakt-Holthees. Hij verrichtte al
heel wat jaren vrijwilligerswerk
voor een aantal organisaties in
de dorpen Smakt en Holthees.
Sinds 2002 is Koopmans secreta
ris/penningmeester van de dorps
raad. Mede door zijn inzet is de
dorpsraad inmiddels uitgegroeid
tot een organisatie die de belan
gen behartigt van de gemeen
schap én aanjager is van veel
projecten.

Ook zet Koopmans zich in voor
voetbalvereniging Holthees-Smakt.
Hij was clubscheidsrechter en was
nauw betrokken bij de nieuwbouw
van de kleedlokalen. Tevens orga
niseerde hij extra jeugdactivitei
ten tijdens de dorpskermis en een
dorpsfeest bij de ingebruikname van
het nieuwe dorpsplein. Daarnaast is
hij actief voor carnavalsvereniging
De Keavers, waar Koopmans ook vijf
jaar bestuurslid was.
Beeld: Saskia Hoedemaekers

Tekst: Henk Willemssen

Oirlo blij met plan omgeving station
In eerdere plannen zou de Oirloseweg
worden afgesloten, waardoor de
directe verbinding tussen Oirlo en het
station kwam te vervallen. Dorpsraad
Oirlo protesteerde met succes tegen
de wegafsluiting. “We mochten van
de gemeente een tegenvoorstel doen
waarbij de Oirloseweg open zou blij
ven. Aan ons plan is volledig tegemoet
gekomen”, vertelde voorzitter Anita
Emonts woensdag 4 december in de
dorpsraadvergadering.
De Oirloseweg gaat ter hoogte van
het station over in de Stationsweg.

03

deze aanpak. De volgende stap is
het aanstellen van een taalcoördina
tor en een taalconsulent die in beide
gemeentes zullen worden ingezet.
De ontvangen subsidie geldt voor de
periode van 1 november 2019 tot en
met 31 december 2021.

Dorpsraad Oirlo neemt geen
standpunt in over zonnepark
Dorpsraad Oirlo neemt een neutrale houding in over het zonnepark van 4,4 hectare aan de Blakterweg vlak bij de A73.
Buurtbewoners verzetten zich tegen het plan van NaGa Solar uit
Maastricht. De omgevingsvergunning voor het zonnepark ligt
momenteel ter inzage.
“Als we een standpunt innemen
dan moeten we argumenten heb
ben en de mening van het dorp
weten”, zei voorzitter Anita Emonts
woensdag 4 december in de dorps
raadvergadering in café D’n Terp in
Oirlo. “De omwonenden willen het
zonnepark graag op de agenda zet
ten van de dorpsraad. Maar bij de
volgende vergadering in januari is
de bezwaartermijn al verstreken.”
Het zonnepark ligt aan de west
kant van Oirlo, vlak bij bedrijven
terrein De Blakt. “In tegenstelling

tot de direct omwonenden zullen
de inwoners van Oirlo er weinig
van merken”, meende dorpsraadlid
John Voermans. “Als dorpsraad zul
len we geen zienswijze indienen.
Dat is aan de buurtbewoners”, ver
woordde Anita Emonts. De dorps
raad plaatst in dorpsblad ’t Krèntje
wel een informatief stukje.
“Om onder de aandacht te bren
gen dat het plan ter inzage ligt en
de bezwaartermijn loopt”, zei John
Voermans.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Groene ontmoetingsplek in Veulen
De werkgroep uit Veulen presenteerde dinsdag 10 december in gemeenschapshuis De Hoefslag het plan voor
een groene speel- en ontmoetingsplek midden in het dorp. Het is een ambitieus plan met onder meer een
amfitheater en een kabelbaan.
Het braakliggende terrein aan De Vlies
is eigendom van gemeente Venray.
Het perceel had enkele jaren een
woonbestemming, maar er was wei
nig belangstelling voor de kavels die
te lang en te smal waren. Bovendien
was een nieuwe bouwlocatie ontstaan
in de hoek Brugpas-Veulenseweg waar
ruimte is voor 26 woningen. De eerste
huizen zijn hier al gebouwd.
De gemeente besloot het bouwterrein
weer een groenbestemming te geven.
Een werkgroep ging twee jaar geleden
aan de slag om een groenplan op te
stellen. Na een eerste presentatie voor
de omwonenden werd het plan iets
aangepast. Het terrein grenst aan de
achterzijde van de woningen aan De
Vlies. Bewoners gebruiken het perceel
nu nog als parkeerplaats.
“Ons doel is een ontmoetingsplek te
creëren voor jong en oud”, vertelt Britt
Reintjes van de werkgroep. De rij ver
waarloosde bomen aan de kant van
De Vlies verdwijnt. “Het hout gebrui
ken we om speelelementen, zoals
stapstenen, en bankjes van te maken.
Er komen halfverharde paden en we
willen zo veel mogelijk natuurlijke

materialen gebruiken. Het amfithea
ter komt in een kuil met zitplaatsen.
Hier kunnen een buurtbarbecue of
kleine optredens worden gehouden.”
De bouwweg die tussen het perceel
en het trapveldje loopt, wordt straks
afgesloten voor autoverkeer. De weg
wordt ingericht als een speelplek met
deels een atletiekbaan. Op het speel
terrein worden nieuwe bomen geplant
en het veld krijgt een golvend opper
vlak. “Met de grond die vrijkomt bij
het uitgraven van het amfitheater kun
nen we op een andere plek een ver
hoging maken met trapjes. Het wordt
een natuurlijke speelplek voor kinde
ren. Waarbij ouderen kunnen wande
len of zitten op de bankjes. Het is voor
alle dorpsbewoners. Er komt ook een
insectenhotel. Niet alles kan, maar we
kunnen toch veel realiseren.”
Naast het amfitheater is de kabel
baan de blikvanger. “Die is wel duur.
We zoeken nog naar sponsors”, zegt
Britt Reintjes. “Vanavond peilen
we de meningen van de inwoners.
Als die positief zijn dan gaan we zo
snel mogelijk aan de slag. We willen
voor maart het grondwerk doen en

de aanplant van bomen en struiken.
We kiezen voor biodiversiteit met ver
schillende kleuren.”
Aan de zijkant van het terrein zijn zes
parkeervakken ingetekend. Hiervoor
is een vergunning bij de gemeente
aangevraagd. Na het grondwerk en de
aanplant krijgt de ontmoetingsplek in
de loop van volgend jaar de verdere
invulling door zelfwerkzaamheid van
de inwoners. “Ik hoop dat het eind
volgend jaar helemaal af is. En dat
we het dan feestelijk kunnen openen.
Dat zou echt gaaf zijn”, glundert Britt
Reintjes. Dorpsraadvoorzitter Ruud
Wilms reageert enthousiast. “Het is
een prachtig plan geworden”, com
plimenteert hij. Volgens dorpsraadlid
Theo Mulders is de financiering vrijwel
rond. “We hebben nog geld overge
houden bij de herinrichting van het
centrum. Daarnaast kunnen we een
deel van leefbaarheidbudget inzetten
en we krijgen nog een bijdrage van
gemeente Venray.”

Tekst: Henk Willemssen

Ooijen-Wanssum genomineerd voor
Waterinnovatieprijs
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs. Het project dingt mee
naar de prijs omdat er twee dijken zijn ontwikkeld die bijna volledig opgaan in het landschap.
In totaal werden er dit jaar 107 projec
ten en ideeën aangedragen die de prijs
konden winnen. Daaruit werden twaalf
genomineerden geselecteerd, waaron

der de gebiedsontwikkeling in OoijenWanssum. De prijs is een initiatief van
de Unie van Waterschappen. Deze
week kon er worden gestemd. De win

naar wordt vandaag (donderdag) tij
dens het eerste Waterinnovatiefestival
in Utrecht bekendgemaakt.

Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Allround
onderhoudsmonteur m/v
Functieomschrijving
Als onderhoudsmonteur werk je voor de Sikes groep.
We hebben o.a. twee champignonkwekerijen en
een eigen transportbedrijf. Met jouw technische
kennis en vaardigheden help je mee de machines
te onderhouden en los je storingen snel op. Op die
manier draag je er aan bij dat er zonder teveel stagnatie
doorgewerkt kan worden. Jouw werk bestaat uit het
uitvoeren van kleine reparaties en implementeren van
technische verbeteringen aan de bestaande installaties.
Het werk kan daarnaast ook bestaan uit het uitvoeren
van klein onderhoud en reparaties aan ons wagenpark.
Zeer diverse werkzaamheden dus!

Functie-eisen
Als onderhoudsmonteur beschik jij over / kun jij:
• werkervaring in een vergelijkbare functie (pré);
• affiniteit met food- en/of machinebouw;
• affiniteit met transportmaterieel (pré);
• zowel zelfstandig werken als in teamverband presteren;
• voldoende interesse in de techniek en de wil om jezelf
verder te blijven ontwikkelen;
• een flexibele instelling;
• een handen uit de mouwen mentaliteit;
• onder druk presteren;
• een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Arbeidsvoorwaarden
Als Onderhoudsmonteur kan en mag jij het volgende
verwachten:
• Uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf
• Prettige en informele werksfeer
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
doorgroeimogelijkheden
· Marktconform salaris
Spreekt deze veelzijdige vacature je aan?
Solliciteer dan direct door te mailen
met Karin Sikes karin@sikes.nl

Mislopen toeristenbelasting

Onderzoek naar registratie
arbeidsmigranten
Gemeente Venray neemt adviesbureau ANG in de arm om onderzoek te doen naar alle huisvestingslocaties van arbeidsmigranten.
Het vermoeden bestaat dat veel arbeidsmigranten niet geregistreerd zijn waardoor de gemeente enkele tonnen aan toeristenbelasting misloopt.
CDA en Venray Lokaal dienden
tijdens de bespreking van de
voorjaarsnota op dinsdag 2 juli
een motie in die met een ruime
raadsmeerderheid werd aange
nomen. CDA en Venray Lokaal
vermoeden dat de inning van
toeristenbelasting op grote schaal
wordt ontdoken door beheer
ders en verhuurders van huisves
tingslocaties. Die zijn verplicht
een nachtregister bij te hou
den en toeristenbelasting af te
dragen. Volgens Venray Lokaal
zou gemeente Venray jaarlijks
circa een miljoen euro aan toe
ristenbelasting moeten innen,
terwijl de inkomsten slechts
330.000 euro bedragen.
In de motie krijgt het college de
opdracht alle locaties in beeld
te brengen en met verhuurders
en beheerders duidelijke afspra
ken te maken. Ook moet er meer

controle komen op toeristenbe
lasting.
In een brief aan de gemeen
teraad kondigt het college de
vervolgstappen aan. ANG heeft
al voor meerdere gemeenten
onderzoek naar arbeidsmigranten
gedaan. ‘Dit bedrijf beschikt over
een plan van aanpak om een
dergelijk onderzoek uit te voe
ren’, meldt het college dat ook de
rechtsongelijkheid wil opheffen.
Huisvesters van arbeidsmigran
ten die hun zaken goed op orde
hebben, betalen immers een fors
bedrag aan toeristenbelasting.
Het onderzoek van ANG moet
leiden tot een volledig bestand
van belastingplichtigen, aldus het
college.

Tekst: Henk Willemssen

Venray neemt bedrijf in de arm

Zoektocht naar wind
molenpark in Venray

Gemeente Venray heeft energieontwikkelbedrijf Etriplus uit Venlo
in de arm genomen voor een zoektocht naar een geschikte locatie
van een windmolenpark. Het gaat om een oriëntatie en er zijn nog
geen onomkeerbare stappen gezet, meldt het College van B&W in
een brief aan de gemeenteraad.
In de brief aan de raadsleden
spreekt het college van een ver
kenning. ‘In de wetenschap dat de
mogelijke komst van een wind
park vaak voor onrust in de omge
ving zorgt’, schrijft het college.
In het nieuwe beleidskader KODE
(Kader voor Opwekking Duurzame
Energie) is ruimte voor de komst
van één windmolenpark aan
de oostkant van de gemeente.
Het gaat om drie tot vier wind
molens met een vermogen van
14 tot 18 megawatt. Vanwege
radarverstoring van het militaire
vliegveld in Vredepeel mag bin
nen een straal van 11,5 kilome
ter geen windturbine komen die
hoger is dan 25 meter.

Regie
Het college zegt de regie in
eigen hand te houden. Want in
KODE zijn belangrijke voorwaar
den opgenomen zoals maximaal
draagvlak in de omgeving, parti
cipatie van omwonenden en een
goede landschappelijke inpas
sing. Andere initiatiefnemers van
windmolens kunnen zich melden
op het gemeentehuis, maar moe
ten voorlopig in de wachtkamer
plaatsnemen totdat er meer dui
delijkheid is over het onderzoek
dat Etriplus uitvoert. Etriplus is

bezig met de ontwikkeling van
een windpark met negen turbi
nes in Greenport Venlo. Gemeente
Venray is samen met de gemeen
ten Horst aan de Maas en Venlo en
provincie Limburg aandeelhouder
van Greenport Venlo op het voor
malige Floriade-terrein.

Windturbines
De mogelijkheid voor een wind
molenpark in de gemeente
Venray is beperkt omdat in een
brede strook langs de Maas geen
windturbines zijn toegestaan.
Alleen het buitengebied van
Oirlo en Oostrum lijkt kansrijk.
Zoekgebieden liggen langs de
spoorlijn en A73, nabij bedrijven
terreinen of bij concentraties van
intensieve veehouderij en glas
tuinbouw.
Windenergie op land is, vol
gens het Planbureau van de
Leefomgeving, een van de goed
koopste en meest efficiënte bron
nen van duurzame elektriciteit en
daardoor onmisbaar voor de ener
gietransitie. Door het plaatsen van
windturbines zijn minder zonne
parken op land nodig. Het college
ziet windenergie daarom als een
goede oplossing voor zuinig ruim
tegebruik.
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Steun Wonen Limburg bij schoolplan Veulen en Vredepeel
“Ik denk dat het nog wel twee of drie
jaar duurt voordat we het bouwplan
kunnen uitvoeren.”
De werkgroep uit Veulen wil graag
samenwerken met Geijsteren en
Vredepeel die dezelfde plannen heb
ben. De dorpen willen aanhaken bij het
succes in Castenray. Daar werd in juli
Residence De Stek geopend. Dat com
plex bestaat uit vijf seniorenwoningen
en een ontmoetingsruimte. De school
in Castenray kwam in 2015 leeg te
staan na de scholenfusie met Oirlo.

Hulp van Wonen Limburg
“Wonen Limburg bekijkt de schets
plannen en beoordeelt of de komst
van seniorenwoningen haalbaar is,
qua maatvoering en financieel”, zegt
dorpsraadvoorzitter Theo Kooter van
Vredepeel.” Dat bevestigt een woord
voerster van de woningcorporatie.
“Zodra er initiatieven vanuit de dorpen
komen, al dan niet in coöperatieve
vorm, willen we hen zeker helpen
met het onderzoeken of ontwikkelin
gen mogelijk zijn. De rol die we dan

nemen is faciliterend en ondersteu
nend naar de initiatiefnemers toe.
We kunnen onze expertise bijvoor
beeld inzetten bij het maken van de
plannen of bij het verhuren.”
Provincie Limburg wil ook meedenken
om leegstaande gebouwen in kleine
dorpen te transformeren. “Want die
vraag wordt steeds vaker gesteld.
In steeds meer dorpen komen scholen
of andere maatschappelijke gebou
wen leeg te staan”, zegt Theo Kooter.
De mogelijke komst van een kinder

opvangorganisatie naar de voormalige
basisschool Regina Pacis in Vredepeel
is van de baan. De school werd in 2011
gesloten vanwege het dalende leerlin
genaantal.

Gemeente Venray eigenaar
Gemeente Venray kwam in de afge
lopen jaren door de leerlingendaling
met vijf gesloten dorpsscholen te zit
ten: in Castenray, Geijsteren, Heide,
Veulen en Vredepeel. De gemeente is
eigenaar van de gebouwen en heeft

voor de bestemming drie doelen voor
ogen: dienstverlening, kleinschalige
bedrijvigheid of een maatschappelijk
doel. In Heide is de school verbouwd
tot gemeenschapshuis De Schól, een
ontmoetingsplek met veel activiteiten.
Geijsteren heeft een vergelijkbaar plan
voor ogen als Castenray, een woon
complex met vijf seniorenwoningen.
Het gebouw is al in eigendom van
stichting Wooncomplex Geijsteren.
Tekst: Henk Willemssen

Eigenaren bungalows Roekenbosch in hoger beroep
Het bezwaarschrift dat door twee bungalow-eigenaren op Het Roekenbosch in Blitterswijck werd ingediend
bij gemeente Venray, is ongegrond verklaard na behandeling door de bezwarencommissie. Bezwaarmaker
Huub Schols laat weten in hoger beroep te gaan bij de rechtbank in Roermond.
De bewoners van Ooijenseweg 14
in Blitterswijck maakten bezwaar
tegen het intrekken van het hand
havingsbesluit op Het Roekenbosch.
Bezwaarmaker Huub Schols stelt
dat de juridische procedures van de
gemeente vraagtekens oproepen.
“De gemeente heeft in eerste instan
tie in 2016 het verzoek om handha
ving onder andere gehonoreerd zodat
er in de toekomst geen arbeidsmi
granten op Het Roekenbosch gehuis
vest kunnen worden. Het Roekenbosch
zou alleen nog bestemd mogen
worden voor recreatieve doeleinden.
Zowel de huisvesting van arbeidsmi
granten als permanente bewoning
mocht niet meer. Hiervoor zijn er ook
dwangsommen opgelegd. Eerst wordt
in een lange procedure en met stevige
bewoordingen van de gemeente tot
handhaving besloten en ons verzoek

dus ingewilligd. Nu, drie jaar later,
wordt dit handhavingsverzoek met
terugwerkende kracht afgewezen.
Zelfs de toenmalige wethouder Carla
Brugman heeft tijdens de raadsverga
dering van 18 december 2018 tegen
meerdere bewoners van Blitterswijck
gezegd dat het handhavingsbesluit
nog altijd staat en per 1 februari 2019
uitgevoerd zou worden. Hiervan is
de commissie op de hoogte, want
de betrokkenen hebben dit schrifte
lijk doorgegeven aan de commissie.
Hier zie je niets van terug.”

Advies bezwarencommissie
Het college heeft na advies van de
bezwarencommissie besloten om het
bezwaarschrift af te wijzen, mede
doordat de gemeente op 2 september
2019 een tijdelijke omgevingsvergun
ning instelde. Deze vergunning maakt

het mogelijk om, voor een peri
ode van 10 jaar, 104 huisjes op park
Het Roekenbosch te gebruiken voor de
huisvesting van arbeidsmigranten en
woonurgenten aan de Ooijenseweg
14 in Blitterswijck. Volgens het college
legaliseert de verleende omgevings
vergunning op Het Roekenbosch enkel
de huisvesting van tijdelijke werkne
mers en permanente bewoning van
woonurgenten door OTTO en Wonen
Limburg. “De vergunning ziet niet toe
op de recreatiewoning van bezwaar
den. Dit betekent dat bezwaarden hun
recreatiewoning conform de bestem
ming ‘Recreatie’ dienen te gebruiken.
Wij blijven hierop periodiek controle
ren.”
Schols begrijpt niet waarom het
recreatief gebruik van zijn bungalow
wordt aangehaald in de beoordeling
van het bezwaarschrift. “Ineens wor

Zonneparken blijven onrust
zaaien in Smakt
Het gesprek van werkgroep zonnepark Smakt met wethouder Martijn van der Putten is niet doorgegaan op
donderdag 5 december. De werkgroep heeft het gesprek afgezegd omdat gemeente Venray de antwoorden
op de gestelde vragen te laat aanleverde. Ook bij de dorpsraad blijft het onrustig over de plannen van zonneparken. Dat bleek tijdens de dorpsraadvergadering op maandag 9 december.
De mogelijke komst van twee groot
schalige zonneparken, van Kronos Solar
en Tomorrow Energy, blijft de gemoede
ren bezighouden bij de dorpsraad van
Smakt-Holthees. Voorzitter Peter Coppus
uitte in de dorpsraadvergadering van
maandag 9 december in ’t Pelgrimshuis
is Smakt zijn ongenoegen over de
communicatie van gemeente Venray.
“Als dorpsraad worden we slecht geïn
formeerd. Dit wekt weerstand op.
Ik hoop dat bij de gemeente toch een
keer het kwartje valt.”
Er heerst onduidelijkheid over het
zonnepark van Kronos Solar aan de
zuidkant van Smakt, tussen A73 en
spoorlijn. Het zonnepark is al voor de
derde keer dit jaar van de raadsagenda
gehaald. Secretaris Sjaak Koopmans
haalde aan dat uit de dorpsenquête
blijkt dat een meerderheid (ruim 70
procent) tegen dit plan is. “We heb
ben als dorpsraad meegedacht en
een alternatief voorgesteld. Blijkbaar
doet de mening van de dorpsraad er
niet toe. Dit is onbegrijpelijk”, ver

telde Koopmans die het idee heeft dat
de regie ontbreekt. “Niemand bij de
gemeente kan me zeggen hoe het con
creet zit.”
Werkgroep zonnepark Smakt ontving
de antwoorden van de gemeente op
donderdag 28 november. “Dat was
voor ons te laat om het gesprek goed
voor te bereiden. We hebben de vra
gen al op 17 oktober ingediend”, zegt
Jan Koopmans van de werkgroep.
“Bovendien vinden we de beantwoor
ding algemeen, vaag en niet altijd
volledig. We vragen om informatie die
de gemeente toch zo moet kunnen
geven.” De werkgroep stelde onder
meer vragen over dakoppervlaktes van
bedrijven, woningen, stallen, loodsen
en andere accommodaties. Ook vroeg
de werkgroep een overzicht van alle
zonneparkplannen en landbouwgron
den per dorp. Het aantal hectare land
bouwgrond per dorp is niet bekend,
antwoordt de gemeente.
Het speelt ook mee dat het zonne
park van Kronos Solar in Smakt niet

op de raadsagenda komt van dinsdag
17 december. “De gemeente wil hier
over nog in overleg gaan met omwo
nenden. We zijn heel benieuwd wat dit
oplevert”, zegt Jan Koopmans. De werk
groep stelt voor in januari een nieuwe
datum te plannen.
Uit de beantwoording blijkt dat alle
stallen en loodsen met 210 hectare
over meer dakoppervlakte beschikken
dan de bedrijfsgebouwen (147 hec
tare) en woningen (170 hectare) in de
gemeente Venray. De gemeente maakt
de kanttekening dat niet alle dakcon
structies geschikt zijn voor zonnepane
len en bovendien is het onbekend of de
eigenaren meewerken.
De gemeentelijke gebouwen, scholen
en maatschappelijke accommodaties
zijn samen goed voor 22 hectare. Op de
voormalige vuilstortplaats in Venrays
Broek kan 6 hectare aan zonnepanelen
worden gelegd. Dat is dubbel zo veel
als op alle grote parkeerplaatsen.
Tekst: Henk Willemssen

den er persoonlijke omstandigheden
bij betrokken die helemaal niet aan
de orde zijn, want op de datum van
intrekking van het handhavingsbesluit
woonden wij niet meer permanent op
Het Roekenbosch. Andere bewoners
wel, maar daar heeft men het niet
over. Want de omgevingsvergunning
was nog niet verleend, die dateert
van 2 september 2019 en toen lag ons
bezwaarschrift tegen de intrekking
er al.”

Bezwaren omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning die het col
lege aanhaalt, kan nog veranderen.
In totaal hebben vijftien bungalo
weigenaren bezwaar gemaakt tegen
deze vergunning. “Wij zijn van mening
dat de verleende omgevingsvergun
ning op goede gronden is genomen.
Wij wachten deze bezwaarprocedure
af. Het bezwaar tegen deze vergun
ning betreft een andere rechtsgang
(namelijk de vergunningenproce
dure, red.) en is hier niet aan de

orde”, aldus de bezwarencommis
sie. Schols vindt het vreemd dat de
bezwarencommissie nu al aangeeft
dat de verleende omgevingsvergun
ning op goede gronden is genomen.
“Dit terwijl deze zelfde commissie
alle eigenaren die bezwaar hebben
gemaakt tegen de verleende omge
vingsvergunning nog moet horen in
een zitting. Is dit onpartijdigheid?”
vraagt Schols zich af.

Hoger beroep
Volgens Schols komt het besluit van
het college niet betrouwbaar over en
stelt hij er de nodige vraagtekens bij.
“Laat de bestuursrechter hier maar
een uitspraak over doen. Wij begrijpen
wel dat de gemeente een genomen
besluit mag en kan intrekken, maar
wij begrijpen niet dat de gemeente na
ruim drie jaar alsnog een toegewezen
verzoek kan afwijzen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Na afloop kermis

Veegmachines dorpskermis
Gemeente Venray gaat vanaf volgend jaar veegmachines inzetten
na afloop van de dorpskermissen. Dat is afgesproken bij de jaarlijkse kermisevaluatie.
Er blijft na afloop van de kermis
vaak veel rommel en afval op
straat achter. Niet in alle dorpen
zijn opruimploegen actief, vandaar
dat de gemeente heeft toegezegd
voortaan veegmachines in te zet
ten.
Tijdens het dorpsradenoverleg van
maandag 2 december kwam ook
de vroegtijdige sluiting van ker
misattracties ter sprake. In Merselo
sloot een exploitant de attrac

tie eerder, omdat er te weinig
bezoekers zouden zijn. Terwijl de
dorpsraad meldde dat het op dat
moment juist wel druk was op de
kermis. “De attracties mogen niet
eerder dichtgaan dan afgesproken”,
zei voorzitter Leon Janssen van het
dorpsradenoverleg. “Als het toch
gebeurt, dan moet direct contact
opgenomen worden met exploitant
Sterevents.
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VVD Venray

Michel Verstappen bij VVD Venray
51 jaar geleden ben ik ‘ien Rooj’ geboren. In 1993 ging ik samenwonen
met Judith en in 2000 zijn wij verhuisd naar Oostrum. Hier kregen we
in 2003 dochter Loes en in 2007 zoon Bram. In het dagelijks leven ben
ik servicecoördinator bij Avantor in Boxmeer. Wij ondersteunen
laboratoria in Nederland (installatie, reparatie, onderhoud, valideren
en kalibreren van apparatuur). Het kriebelde al enige tijd om iets te
doen voor de gemeenschap van Oostrum.
Toen 1,5 jaar geleden, tijdens het
maaien van ons gazon, Bas Künen
voorbij kwam gewandeld, vertelde ik
hem dat ik de dorpsraad van Oostrum
wilde versterken. Ik wist dat Bas daar

Venray Lokaal

de voorzitter van was. Een leuke en
enthousiaste club mensen. Na een
jaar werd ik penningmeester.
Door Bas werd ik ook uitgenodigd
om eens aan te schuiven bij de VVD

Venray. Ik werd hier prettig ont
vangen en er werd ook meteen om
mijn mening gevraagd. Tijdens die
avond heb ik mij direct aangemeld
als vriend van de VVD Venray. Na een
half jaar ‘snuffelstage’ en een gewel
dig uitje naar het gouvernementsge
bouw in Maastricht, heb ik besloten
om mij aan te sluiten en commissie
lid te worden van de VVD Venray.
Ik heb nu al aardig wat avonden
doorgebracht in het gemeentehuis
van Venray en meegedacht over het

afvalbeleid, burgerparticipatie, kli
maatadaptatie en onlangs de oost
verbinding. Ik vind het interessant
om meningen van anderen te horen.
Daarom vind ik het Sprekersplein een
echte aanwinst. In mijn vrije tijd zit ik
graag op de fiets, luister naar muziek
of kijk ik een film of serie.

informatiebron voor onze commissieen raadsleden om nog beter de poli
tieke afweging te maken. Het is niet
zo dat de insprekers en de aanwezige
toehoorders met elkaar in discussie
gaan. Verhelderende vragen kun
nen wel gesteld worden. De politieke
discussie vindt altijd plaats tijdens de
raadsvergadering. Wat Venray Lokaal
betreft mag het Sprekersplein uit
groeien tot een plek waar inwoners in
een vroegtijdig stadium hun mening
kunnen geven over plannen van het

college, genomen besluiten, ideeën
die men zelf heeft ter verbetering van
het woon- en leefklimaat, handha
ving en veiligheid, bedenk het maar.
Wel moet bedacht worden dat niet
alles mogelijk is. 14 januari en 3 maart
zijn de eerstvolgende momenten dat
je van harte welkom bent te spreken
of te komen luisteren in het gemeente
huis. Meld je aan via griffie@venray.nl

Michel Verstappen

Recht van spreken
Dinsdag 19 november vond voor de tweede keer het Sprekersplein
plaats. Hier kun jij je mening geven over onderwerpen die op de agenda
staan of een ander onderwerp waar de gemeenteraad over gaat.
Het Sprekersplein is een proef en is in de plaats gekomen van het
spreekrecht van inwoners voor de commissie- en raadsvergaderingen.
Voor VENRAY Lokaal is het een openbaring.
Op een laagdrempelige manier kan de
inwoner zijn verhaal doen. Zo hebben
onder andere inwoners van Ysselsteyn
van hun hart geen moordkuil gemaakt.
Ze vertelden hoe ze denken over het
voornemen om in de voormalige

groepsaccommodatie Peelhaas, nabij
het Duitse kerkhof, arbeidsmigranten
te huisvesten en over de mogelijke
verlening van een vergunning voor
een mestfabriek. Juist deze inbreng
op het Sprekersplein is een belangrijk

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Kom genieten van ons 20 meter lang

Kerstbuffet

Een betoverende Kerst bĳ
Pancakes & More De Brouwer
Wij pakken deze Kerst uit en hebben voor ieder wat wils;
heerlijke soepen, een skipiste van salades, spectaculair
gepresenteerde koude en warme gerechten,
chocoladefondue, verschillende ijssoorten, mini-donuts
en nog veel meer….
(maar dat blijft de Kerstverrassing)!
Nieuwsgierig geworden?

Eerste en Tweede kerstdag
Middag 11:00 uur - 14:00 uur
Avond 16:00 uur - 19:30 uur

€ 28,50 p.p. incl. drankenbuffet
€ 2,50 per levensjaar tot 12 jaar

3-6 gangen / lunch of diner

Keuzemenu

Voorgerechten Marbré van ganzenlever
gandaham, maïshoen, meloen, pompoen
Terrine van zalm en paling komkommer,
haringkaviaar, crème fraiche, dille, wonton
Soepen Wildbouillon (en croüte, groenteparels, hert
Kreeftensoep (pernod room, kreeft, bieslook
Tussengerechten Patrijs hete bliksem, ganzenlever, krachtige jus
Coquille bloemkool, truffel, paling, beurre blanc
Hoofdgerechten Hertenrugﬁlet rode biet, paddenstoelenbitterbal,
cantharel, sjalot, spruit, appelstroopjus
Zeeduivelﬁlet doperwt, gnocchi, spinazie,
hollandse garnaal, beurre noisette
Nagerecht Winterwonderland met diverse zoete desserts
Kaas Kaasbar met diverse kazen en garnituren

Eerste en Tweede kerstdag
3-gangen € 44,50 | 4-gangen € 49,50
5-gangen € 54,50 | 6-gangen € 59,50
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Kom samen met familie of vrienden
genieten van onze Shared Dining! Op deze manier
kunt u samen met familie of vrienden de gerechtjes
delen die aan tafel geserveerd worden. Dit is niet alleen
gezellig maar ook kunt u hierdoor genieten van meer dan
20 verschillende gerechtjes! Ons restaurant zal omgetoverd
worden waardoor het kerstgevoel u niet zal ontgaan.

Ke
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Kom genieten aan de Maas voor een
onvergetelijke Kerst! Wij hebben dit jaar weer
een speciaal kerstmenu voor u samengesteld! U heeft
hierbij de keuze uit 3-6 gangen voor lunch of diner.
Ook hebben we een aantal verrassingen voor u klaar staan!
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Jullie worden als gast betoverd met een
20 meter uitgebreid kerstbuffet! Een skipiste
van salades, spectaculair gepresenteerde warme en
koude gerechten, chocoladefondue en nog veel meer!
En dat in een magische Kerstsfeer!

Ke
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Shared dining

Bites
brood | olijf | dips | spiced popcorn | groente pickles |
geroosterde amandel | sticky ham
Appetizers
carpaccio | cappuccino van bospaddenstoelen | Coppa di Parma met
vijgencompote | chorizo kroketje met vadouvancrème | scampi pil pil
Refreshment
Sgroppino
Main dishes
viscurry pakketje | zacht gegaard buikspek | zoete aardappel mousseline |
steamed bun burger | entrecôte met topping van nacho peppadew |
groente pannetje | pommes frites | salade
Dessert
vers fruit | chocolade mousse | witte chocolade ganache | brownie |
slagroomsoesjes | marshmallows | honeycomb toffee
Last taste
kofﬁe | thee | Christoffel surprise

Eerste en Tweede kerstdag

Reserveer nu uw tafel!

U bent van harte welkom vanaf 12:00 uur voor de lunch
en vanaf 18:00u voor het diner. Uitsluitend op reservering.

lunch 12:00 uur tot 15:00 uur | diner 17:00 uur tot 20:00 uur
€ 38,50 per persoon | Uitsluitend op reservering

www.debrouwerbroekhuizen.nl

www.hetmaashotel.nl

www.bijchristoffel.nl

info@debrouwerbroekhuizen.nl
Veerweg 15 5872 AE Broekhuizen | +31(0)6-11104426

info@hetmaashotel.nl
Veerweg 11 5872 AE Broekhuizen | 077-4632114

info@bijchristoffel.nl
Veerweg 11a 5872 AE Broekhuizen | (085) 483 21 22
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Onder burgemeester Gilissen heeft
Venray stappen voorwaarts gezet
Burgemeester Hans Gilissen heeft na tien jaar burgemeesterschap besloten om af te treden. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 december vindt zijn
afscheid plaats. Zelf kijkt Gilissen terug op tien mooie jaren waarin hij Venray heeft zien groeien. Toch ziet hij nog kansen met name op euregionaal gebied. “Het gebeurt nog te weinig dat Venray de provinciegrens opzoekt.” De stelling van deze week luidt: Onder burgemeester Gilissen
heeft Venray stappen voorwaarts gezet.
Volgens Gilissen heeft Venray tijdens zijn 10-jarig
burgemeesterschap zich enorm ontwikkeld in
de regio. Toen hij begon was er sprake van een
herindeling van gemeentes. Zo werd gemeente
Meerlo-Wanssum gefuseerd met gemeente
Venray. Op bestuurlijk niveau moest Venray weer
haar positie in de regio terugvinden en daar is
de gemeente volgens Gilissen zeker in geslaagd.
“Ik zie het als een morele plicht van Venray om
bij te dragen aan het promoten en het op de
kaart zetten van de gemeente in regio Noord-

Limburg.” Maar volgens hem heeft Venray op eure
gionaal niveau nog kansen laten liggen. “Venray is
een wereldspeler op tuindersgebied. De gemeente
ligt ook vlak bij Greenport in Venlo. Op euregio
naal niveau zit er zeker nog muziek in voor Venray.
Het gebeurt nog te weinig dat Venray de provin
ciegrens opzoekt”, aldus de aftredend burgemeester.
Aan de andere kant wordt Gilissen een burgervader
genoemd. Naar eigen zeggen is hij een ‘romantische
bestuurder’ die besturen vanuit het hart en gevoel
belangrijk vindt. “Uiteraard is het primaire doel om

moeilijke problemen op te lossen. Maar ik vind ook
dat je er met lief en leed moet zijn. Dat is de core
business van een moderne burgemeester”, zo stelt
hij. Criticaster verwijten hem dat hij daarom moei
lijk knopen kan doorhakken. Is hij als romantische
bestuurder niet kritisch genoeg en heeft hij daarom
kansen laten liggen?

Wat vindt u? Onder burgemeester Gilissen heeft
Venray stappen voorwaarts gezet.

Bespreking poll week 48

Racisme in amateurvoetbal is een serieus probleem
In week 48 was de stelling: Racisme in amateurvoetbal is een serieus probleem. Aanleiding voor de stelling was de wedstrijd FC Den Bosch tegen
Excelsior op zondag 17 november die werd stilgelegd vanwege racistische spreekkoren op de tribune. Daarop volgde een week vol statements waarbij spelers en trainers, maar ook bewindslieden en bestuurders, zich uitspraken tegen racisme.
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 bagatel
liseren, kan de vraag worden opgeworpen of

er in het amateurvoetbal week in week uit racis
tische spreekkoren langs het veld te horen zijn.
Het incident in Den Bosch heeft in de media enorm
veel aandacht gekregen. Daarnaast lijkt het op dit
moment alsof we in een racistisch land leven, maar
incidenten die hier gebeuren staan niet in vergelij
king met wat in Oost-Europa op tribunes gebeurt.
Wellicht zijn het gewoon een paar gekken die het

amateurvoetbalpubliek een racistisch stempel
geven.
De respondenten waren verdeeld over stelling waar
door een gelijke stand ontstond. Wim Kooter rea
geerde op Facebook: “Ik denk dat alles veel erger
gemaakt wordt door de media. Ze duiken er alle
maal boven op om er nieuws van te maken.”

Oh, zit dat zo!

Het toeslagen debacle
De media hebben er de afgelopen weken vol van gestaan. Zijn kinderopvangtoeslagen ten onrechte stopgezet? Heeft de staatssecretaris wel alle informatie gedeeld met de Tweede Kamer? Het probleem is
echter volgens mij het systeem zelf.
De Belastingdienst was er echter
vooral om te geld innen, terwijl
het toeslagenstelsel nu juist een
uitkeringsfabriek is. Daar kwam
bij dat het publiek dat recht kreeg
op toeslagen vaak nog nooit met
de Belastingdienst in aanraking
was geweest terwijl het voor het
goed uitvoeren van de toeslagen
cruciaal is dat wijzigingen
accuraat worden bijgehouden
en doorgegeven. Ten slotte is
het systeem erg fraudegevoelig
gebleken.

Toeslagen bestaan sinds 2006
en de praktische uitvoering
is eigenlijk al vanaf het begin
problematisch. De uitvoering
kwam bij de Belastingdienst.
Deze dienst werd destijds gezien
als het toppunt van ambtelijke
efficiency.

Al vanaf het begin waren er
problemen. De Belastingdienst
had flinke achterstanden in de
verwerking van de toeslagen.
Daardoor kwam het voor dat
toeslaggerechtigde pas jaren later
te horen kregen dat er geld moest
worden terugbetaald. Dat ging
vaak om tienduizenden euro’s.

Geld dat de meeste mensen niet zo
hebben liggen.
Daarna kwam de Bulgarenfraude.
Onterecht aangevraagde
kindertoeslag die naar het
buitenland verdween en niet
meer terug te vorderen bleek.
De politiek ging er stevig in en
de Belastingdienst haalde de
teugels aan. Niet langer achteraf
controleren, maar bij vermeend
misbruik (vooraf) geen toeslag
toekennen. Het gevolg is te raden,
ook in situaties die achteraf te
goeder trouw blijken heeft de
Belastingdienst geen toeslag
toegekend. Wederom is er politieke
heibel.
Het is te gemakkelijk alle schuld bij
de Belastingdienst neer te leggen.
Zij zijn slechts een uitvoerder van
het systeem dat de politiek heeft
bedacht.

Het toeslagensysteem is een
enorme geldrondpompmachine
geworden, met veel onnodig werk
en risico op fraude en fouten.
Ik zou zeggen uithuilen, afschaffen
en opnieuw beginnen met wat
anders.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Met complimenten

Column

Om te ploffen
In mijn leventje heb ik het altijd
druk. Agenda bij de hand,
vooruitplannen, multitasken
(ook ik kan het), de tijd staat
niet stil.
Zo ook zondagochtend. Boeken
ophalen om 09.00 uur, moet kun
nen toch? Nog snel even pinnen
om wat contant op zak te hebben.
Kon allemaal precies. Pinautomaat
aan de Julianasingel lag in de buurt,
top! Ik zal de naam van de bank
niet noemen vanwege sluikreclame,
maar hij ligt tegenover de Domino’s
in ieder geval. Daar aangekomen
maakte mijn hart een extra slag.
Daar waar eens de groen/oranje
welkomsttekst me vrolijk knippe
rend begroette, zaten er nu houten
planken voor de schermen gespij
kerd. Een beangstigende aan
blik, gelijk een monster met holle
donkere oogkassen. De schrik zat
er behoorlijk in. Dan maar naar de
concurrent op het Schouwburgplein,
zal ook deze naam niet noemen,
maar hij ligt vlak bij de schouw
burg. Een dag later begreep ik
het. De helft van alle geldautoma
ten van deze bank waren preven
tief dichtgespijkerd vanwege een
enorme landelijke toename van
“plofkraken”, nu dit weer… Een tijd
geleden was er een enorme ophef
over “plofkippen” (terecht overi
gens) nu “plofkraken”. Ik ben om
te ploffen! Wat zijn dat toch voor
boeven die met hun snode plannen
geldautomaten opblazen? Niet goed
te keuren! Aan de andere kant best
rigoureus om gelijk zovéél auto
maten dicht te timmeren, zou dit
echt zo’n hotspot zijn in ons pitto
reske dorpje? De Kalverstraat of de
Rotterdamse koopgoot kan ik wel
begrijpen, maar hier bij òns, sober
levend volkje? Ik begrijp dat het
gelukkig maar tijdelijk is, “enige
weken tot maanden” staat er op
de site, maar het voelt niet goed
aan. Gelukkig toch ook weer een
moment mogen beleven wat het
pinautomaat-drama deed verbleken.
Tussen een andere partij opgehaalde
boeken zat een stapeltje puzzels. Ik
wist niet wat ik zag…’k voelde me
even Sjakie Stevens, die van z’n laat
ste centjes een “Wonka”-reep kocht,
en onder de wikkel het hoekje van
de laatste gouden toegangskaart
zag… Het was in mijn geval een
grote legpuzzel van de Sint Petrus’
Bandenkerk, vermoedelijk uit 1970.
Wat een cadeau. Daar word ik nu
blij van.
Maarten
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Voortgezet

Vincent van
Gogh neemt
AltraCura over
Vincent van Gogh, Bijzonder
Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg
zetten de activiteiten van het
failliete zorgaanbieder AltraCura
uit Geleen voort. Curator Marijke
Schmitz heeft het overnamebod
geaccepteerd.
AltraCura is in 2017 gestart met
het behandelen van cliënten met
een lichte verstandelijke beperking
gecombineerd met een psychiatrische
aandoening. Andere zorg richt zich op
cliënten met vormen van autisme en/
of ADHD. Vincent van Gogh, Bijzonder
Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg zijn
onderdeel van de CONRISQ Groep.
De CONRISQ Groep kan de cliënten
en contractpartijen continuïteit van
zorg bieden. Bijzonder jeugdwerk
en Rubicon zijn gespecialiseerd in
jeugdzorg en Wmo zorg voor jong
volwassen. Vincent van Gogh kan in
het gehele gebied het volledig palet
aan zorg continueren en heeft ook
in Zuid-Limburg (Urmond en Sittard)
vestigingen.
De medewerkers van AltraCura zijn
op maandag 9 december door de
curator geïnformeerd. De contractu
ele zaken worden komende periode
verder uitgewerkt met de stakehol
ders en medewerkers. Curator Marijke
Schmitz is verheugd met het feit dat
de zorgverlening en de werkgelegen
heid in stand blijven.

Signaal

Dorpsraad Oirlo
wil grenzen
aangeven
Dorpsraad Oirlo is bezorgd over de
vele ontwikkelingen die in het dorp
plaatsvinden. Veel locaties met
arbeidsmigranten, vier zonneparken in of nabij het dorp, oprukkende
bedrijfshallen in De Blakt en de
mogelijke komst van windmolens.
“We moeten onze grenzen aangeven”,
stelde voorzitter Anita Emonts in de
dorpsraadvergadering van woens
dag 4 december. Ze had onlangs een
gesprek met wethouder Martijn van
der Putten van gemeente Venray.
“We moeten opletten dat niet alle
plannen in Oirlo terechtkomen.
We maken deel uit van een grotere
gemeente.”
De dorpsraad wil vasthouden aan het
nieuwe dorpsontwikkelingsplan (DOP)
dat samen met Castenray is opge
steld. Het DOP is op 12 oktober aan
geboden aan het College van B&W.
“Het behoud van de Hoogriebroekse
bossen en de ecologische waarden in
het dorp zijn voor ons van belang”,
vertelde Anita Emonts. De dorpsraad
hoopt dat het signaal is doorgedron
gen in het gemeentehuis. “Ik heb het
gevoel dat wethouder Van der Putten
de boodschap heeft begrepen en er
iets meedoet”, verwacht de dorps
raadvoorzitter.

Gefeliciteerd! Kusters 2.0 Heide

‘Ons product begint met een dienst’

Kusters 2.0 uit Heide, actief in tegels, bestrating en gevel-advies, is genomineerd voor de Ondernemersprijs Venray 2020. Het ondernemersduo
Ralf Kusters en Samantha Snijders wil zich onderscheiden door een passende dienstverlening. “De nominatie is een mooie opsteker voor de toekomst en een kans om alles weer even op scherp te zetten.”

De onderneming bestaat naast eige
naren Ralf en Samantha uit drie
medewerkers. Ralf is afkomstig uit
een ondernemersgezin. Samantha
niet, maar heeft altijd gewerkt in de
commerciële sector. Het bedrijf is in
2014 gestart. “We zagen een behoefte
aan goede diepgaande adviezen op
het gebied van tegels, sierbestrating
en gevelstenen. Die behoefte heb
ben wij op een eigen unieke manier
op één locatie in de markt weten te
plaatsen”, vertelt Ralf. Met tegels,
sierbestrating, geveladvies en een
outlet genaamd De Tegeltent worden
namelijk vier verschillende producten
in de markt gezet.

Roots
De keuze om in deze branche het
bedrijf te starten was een logische
voor de ondernemers. “Hier liggen
onze roots. Wij houden van onze pro

ducten, de markt en de relaties die we
binnen deze sector hebben. Daarnaast
nemen we mensen graag mee in
de zoektocht naar mooie producten.
De reacties die we ontvangen geven
ons energie en maken ons gelukkig”,
aldus Samantha.

Twijfel
Het bedrijf gelooft in het geven van
goed advies. “Ons product begint
met een dienst: het geven van goed
advies. Hier is en blijft altijd behoefte
aan. Als je kiest, dan word je geko
zen”, meent Ralf. Het was niet meteen
rozengeur en maneschijn bij de start
in 2014. Het begon met een korte
periode van drie maanden waarin
een volledige onderneming neergezet
moest worden. “Daarna hadden we te
maken met de crisis, een gewennings
proces vanuit de conservatieve markt,
twijfel op sommige momenten en

financiële beperkingen.”

Klanten
Kusters 2.0 heeft particuliere klanten,
maar ook architecten, ontwerpers,
hoveniers en bouw- en afbouwbedrij
ven. “Ik denk dat mensen voor ons
kiezen omdat we een passend advies
geven op het gebied van materialen
en de verwerking van producten uit
ons assortiment. Mensen voelen zich
thuis in onze showroom en we nemen
ze graag bij de hand in hun zoektocht
naar bijzondere materialen”, stelt
Samantha.

Ontwikkelen
Het bedrijf, dat jeugd middels stage
plekken een kans biedt op de arbeids
markt, heeft de komende periode met
name de focus op de groei van het
bedrijf en het ontwikkelen van de pro
ducten en diensten. “Om ons bedrijf

verder te laten groeien moeten we
voortdurend onze producten en dien
sten blijven ontwikkelen.”

Nominatie
De nominatie voor Ondernemersprijs
Venray 2020 betekent erkenning voor
het bedrijf. “Het is een mooie opste
ker voor de toekomst en een goede
kans om alles weer even op scherp
te zetten. Door het hele nominatieproces ga je toch op een andere
manier naar het bedrijf kijken”, stelt
Ralf. Donderdag 9 januari wordt
in de Schouwburg Venray bekend
gemaakt wie de winnaar wordt van
de Loek Nelissen Prijs en de Rabobank
Publieksprijs. Zes genomineerden strij
den dan om de felbegeerde titel.

Tekst: Robert Hesen
Beeld: StudioEén83

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met
deGroup
nominatie!
Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

Kusters 2.0

Varketing Group

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert
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Gefeliciteerd! De Mulder Keukens op Maat Wanssum

‘Verbinding staat centraal’
Ferdie en Annemarie de Mulder zwaaien de scepter bij De Mulders Keukens op Maat. Sinds januari 2018 hebben ze, naast het pand in Malden, ook een winkel in Wanssum waar ze keukens verkopen. De Mulder Keukens is genomineerd voor de Venrayse Ondernemersprijs 2020. “De keuken is de belangrijkste en mooiste plek van het huis. Verbinding staat daarbij centraal”, vertellen Ferdie en Annemarie.

Ferdie en Annemarie zien een keuken
als de belangrijkste en mooiste plek
van het huis. “Het is een prachtige
plek waar geleefd wordt, waar échte
verbinding centraal staat. Onze
klanten dromen van wat hun keuken
te bieden heeft. Uitgebreid ontbijten
met je gezin, heerlijk tot rust komen
met een kopje koffie of eindeloos
tafelen met vrienden of familie.
Het gaat om verbinding. Die creëren
wij”, vertellen ze.

de verkoop van keukens. Hij vroeg
of we zijn bedrijf wilde overne
men. Dat zijn we serieus gaan bekij
ken en eind 2017 was de overname
een feit”, zegt Ferdie. Het moeilijk
ste in het begin was het realiseren
van een goede personele bezetting.
“We begonnen met een behoorlijke
onderbezetting, maar inmiddels heb
ben we een topteam gerealiseerd”,
vertelt Annemarie.

Duurzaamheid

Ondernemersprijs

De Mulder Keukens zit zowel in
Malden als Wanssum met meerdere
bedrijven in één pand. “Door voor
hen gebruik te maken zijn we duur
zamer dan om dit ook nog zelf te
gaan doen. Verder werkt het bedrijf
intern bijna paperless en zijn de
apparaten waarmee gewerkt wordt
duurzaam en energiezuinig”, vertel
len Ferdie en Annemarie.

Het bedrijf, dat zich met name richt
op mensen in de leeftijd van 30 jaar
en ouder die woonachtig zijn tus
sen Roermond en Nijmegen, ziet de
nominatie voor de ondernemersprijs
van Venray als een groot compli
ment. “We zijn voor ons gevoel nog
maar net begonnen in Wanssum en
ons bedrijf wordt al gezien. Daar zijn
we trots op!”, vertelt Annemarie.

De Mulder Keukens is één van de
zes genomineerden. De uitreiking
van de prijzen van de publieks
prijs en de Loek Nelissen Prijs
vindt donderdag 9 januari plaats in
Schouwburg Venray.

Tekst: Robert Hesen
Beeld: Angelique Heldens ANGY
Photodesign

Droom
Het team van De Mulder Keukens
begeleidt de klant van conceptueel
idee tot de uiteindelijke oplevering.
“Wij willen de droom van de klant
waarmaken. Dat doen we door
het maken van maatwerkkeukens
met de mooiste materialen en
de technologische oplossingen.
Uiteindelijk willen we een stevig
fundament met een gevestigde
naam, die staat in goede en slechte
tijden”, zegt Ferdie.
Ferdie is sinds zijn 14e actief in de
branche, als stagiair meubelma
ker. In 2014 maakte hij zijn droom
waar door in Malden een nieuwe,
maatwerk keukenstudio te begin
nen. “Het ondernemersbloed zit bij
mij in de familie, dit was mijn kans”,
vertelt Ferdie. Annemarie komt niet
uit de branche. Ze werkte elf jaar in
het onderwijs. Na de komst van hun
tweede kindje in maart 2018 besloot
ze om haar baan op te zeggen, zodat
ze meer tijd had voor het gezin en
het bedrijf. “Ik ben met name bezig
met de administratie, personeels
beleid en communicatie”, aldus
Annemarie.

Genomineerd???!!!!
WIJ STEMMEN OP
DE MULDER KEUKENS OP MAAT

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie

Gefeliciteerd met de nominatie
namens je partners
Koen, Gaby, Helma, Thea, Martien, Jeroen en Myra

#kempencreëert

Gefeliciteerd
met jullie
nominatie
en veel succes!

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met deGroup
nominatie!
Varketing

Malden

Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

Ferdie begon in 2015 met de een
manszaak in Malden. “Enige tijd later
kwam Harold Lenssen, waar ik lang
voor gewerkt heb, ons persoonlijk
mededelen dat hij wilde stoppen met

Varketing Group

De Mulder Keukens op Maat

Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie!
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Zuur verlies voor SVOC’01
SVOC’01 heeft de wedstrijd met Altior op een ongelukkige manier
verloren. In de laatste minuut van het duel scoorde de ploeg uit
Heeswijk-Dinther de winnende treffer.
SVOC’01 wist vooraf dat Altior een
pittige tegenstander is, omdat
de ploeg in de buitencompeti
tie in de topklasse uitkomt. SVOC
begon scherp aan de wedstrijd. In
het begin ging het gelijkop, hier
door stond het na tien minuten
3-3. Het kwartier hierna maakte
SVOC wat kleine foutjes en kreeg
het zelf geen goede kansen. SVOC
keek zodoende na verloop van
tijd tegen een 6-3 achterstand
aan. Met nog twee minuten tot
de rust wist de ploeg uit Oirlo en
Castenray nog twee keer de korf
te vinden. De stand in de rust was
dus 6-5. In de rust werd verteld

dat we fel moesten blijven en de
goede kansen moesten blijven zoe
ken. Vol goede moed begon SVOC
aan de tweede helft. De scherpte
werd meteen beloond door een
mooi doelpunt: 6-6. De rest van
de wedstrijd werd er om en om
gescoord waarbij beide ploegen
aan de goede kant van het sco
rebord gestaan hebben. De wed
strijd was spannend tot en met de
laatste minuut. Helaas werd er op
het einde nog één keer gescoord
aan de kant van Altior, waardoor de
wedstrijd verloren werd met 11-10.

SV United haalt uit tegen
Oostrum
De derby tussen koploper SV United en Oostrum eindigde op zondag 8 december in Wanssum in een royale 5-0
zege voor de thuisclub in de vierde klasse G. Het was de eerste competitiewinst ooit van SV United op buurman Oostrum. Het duel stond onder leiding van arbiter Ruud de Mulder uit Oirlo die geen enkele kaart hoefde
uit te delen.

Tekst: korfbalvereniging SVOC’01

Eindelijk overwinning SV Venray
Het duurde even, maar in de tiende competitiewedstrijd van het
seizoen was het raak. Het eerste voetbalteam van SV Venray won
zondag 8 december met 4-3 van De Ster uit Steijn. Door de overwinning draagt Venray de laatste plaats over aan SSS’18 uit Overloon.
Het leek deze middag opnieuw fout
te gaan voor Venray. De ploeg was
beter dan de tegenstander en kreeg
via Niek Versteegen in de begin
fase een grote kans, maar in de 21e
minuut kwamen de gastheren op
een 0-1 achterstand. Een fout in de
verdediging van Venray werd keihard
afgestraft door De Ster-speler Boyd
Stoffels. In de 35e minuut verdub
belde De Ster zelfs de voorsprong.
Giel Piereij zorgde met zijn actie
op de linkerflank ervoor dat Randy
Wanten de bal kon intikken: 0-2.
“Die tegengoals, dat doen we hele
maal zelf”, zei Venray-trainer Frans
Koenen na afloop.
Venray richtte zich op en maakte
via Niek Versteegen snel de aanslui
tingstreffer. Op slag van rust was het
opnieuw Niek Versteegen die voor
gevaar zorgde met een harde voor
zet. Robert Willemse kon inkoppen,
waardoor de hoop terugkeerde bij
de roodhemden. In de 56e minuut
schoot Venray-aanvaller Bram
Vievermans de thuisclub aan de lei
ding. Lang kon de ploeg daar niet
van genieten, want Bryan Debie van
De Ster schoot na een prachtige actie
vanaf het zestienmetergebied de bal
in de lange hoek.

Venray bleef echter de betere ploeg
en ging op zoek naar de winnende
treffer. Die kwam in de 71e minuut.
Het was Bram Vievermans die Niek
Versteegen een niet te missen kans
gaf. De Ster werd niet meer gevaar
lijk en Venray kreeg zelfs de moge
lijkheid om de score uit te breiden.
Maar Stijn Brinkman en Stan Kersten
hadden het vizier niet op scherp
staan.
Trainer Frans Koenen was opgelucht.
“Winnen was het allerbelangrijk
ste. Het was zwaar, maar wel een
verdiende overwinning. We had
den zelfs vaker moeten scoren, maar
een aantal jongens gingen te veel
voor eigen succes. Dat moet er wel
uit”, zei Koenen. Voor de winter
stop staat een uitwedstrijd tegen
Susteren op het programma en
wordt de gestaakte wedstrijd tegen
Wilhelmina uitgespeeld. Venray staat
in dat laatste duel met nog
16 minuten te spelen met 4-3 voor.
“Dat mogen we nooit meer weg
geven. We gaan twee keer vol voor
de winst, aan een gelijkspel hebben
we niks.”

Tekst: Robert Hesen

Oranje-Wit onderuit
Oranje-Wit heeft op bezoek bij de korfbalsters van Rooi een 20-14
nederlaag geleden. Door de zege blijft Rooi koploper.
In de eerste helft waren beide
ploegen aan elkaar gewaagd.
De stand ging gelijkop. Het gat is
nooit groter geweest dan 2 doel
punten verschil. Korfbaltechnisch
was Oranje-Wit de sterkere ploeg
en veel mooie aanvallen werden
gecreëerd. Ruststand: 9-9.
Na rust wist de thuisploeg een gat
te slaan. Het fysieke spel, dat door
de scheidsrechter toegelaten werd,
haalde Oranje-Wit uit het spel.
Aanvallen konden niet meer uit

gespeeld worden door fysiek spel
waardoor er enige frustratie ont
stond. Verdedigend bleef OranjeWit scherp maar Rooi bleef de korf
vinden en breidde de score uit naar
17-10. Het gat werd te groot om, in
deze lastige pot, nog te dichten en
daarmee was de einduitslag 20-14
in het voordeel van Rooi. Daarmee
blijft Rooi ook koploper.

Tekst: korfbalvereniging Oranje-Wit

Beide clubs troffen elkaar zeven
jaar geleden voor het laatst.
Oostrum speelt sindsdien een klasse
hoger, maar door het kampioenschap
van SV United stond de derby zondag
voor de negende keer op de rol. In de
vorige acht edities won Oostrum zes
maal en twee keer eindigde de buren
strijd onbeslist.
De anders zo hechte Oostrumse defen
sie incasseerde liefst vijf tegentreffers.
“Dit was een van de zwakste wedstrij
den onder mijn leiding”, verklaarde
verliezend trainer Ron Spruit die voor
het vierde jaar in Oostrumse dienst is.
Zijn United-collega Fenne Smits had
na twee verliespartijen op rij voor een
andere aanpak gekozen. Met topschut
ter Indy Phillips in de rol van spel
verdeler en met Rik van de Pasch als
centrumspits.
Oostrum had in het eerste kwart van
de wedstrijd een licht overwicht.
“Voetballend waren we beter en ver
dedigend was er niets aan de hand”,
blikte Ron Spruit terug. “Alleen voorin
waren we onmachtig.” Oostrum miste

Kees Gommans en Marwin Hermans
die geblesseerd zijn. Opvallend was
het solide spel van Stijn Hendrix en
Sven van Sinderen, beiden pas 19 jaar,
in het centrum van de United-defensie.
Fenne Smits vond dat de derby traag
op gang kwam. “Het elkaar aftasten
duurde wel erg lang. Er gebeurde tot
de 1-0 niet veel.” In de 27e minuut
bekroonde Rik van de Pasch zijn mooie
actie met de openingstreffer: 1-0.
Vlak voor rust raakte Oostrum-speler
Joost Rongen geblesseerd. Voordat de
pas 16-jarige Jelt Verrijth kon invallen,
verscheen al de 2-0 op het scorebord.
Opnieuw toonde Rik van de Pasch zich
uiterst effectief: twee kansen, twee
goals. Oostrum-keeper Adrian Wolniak,
die voor rust weinig te doen kreeg,
was beide keren kansloos. “Die 2-0
was de nekslag voor ons”, vond Ron
Spruit. “Tijdens de rust probeerden we
het nog om te zetten maar de ploeg
miste de power om iets terug te doen.
We kwamen overal een stap te laat.”
Binnen een kwartier in de tweede
helft liep SV United uit naar 4-0. Uit

een hoekschop van Indy Phillips
tikte Koen Peelen de 3-0 binnen.
Michal Kolodziejski voerde, ook na een
corner, de score op naar 4-0. “Na de
2-0 kregen we vertrouwen”, verklaarde
Fenne Smits. “Toen liep het ineens veel
makkelijker. Indy kan zowel met links
als rechts goede passes verzenden.
Hij is een veelzijdige voetballer die
op diverse posities kan spelen, zelfs
achterin. En Rik is een goede spits.
We hebben andere keuzes gemaakt en
die pakten prima uit.”
Oostrum, dat in de eerste tien com
petitieduels slechts tien tegentreffers
incasseerde, was zichtbaar aangesla
gen door de onverwacht grote ach
terstand. Lichtpuntje was jeugdspeler
Jelt Verrijth die opviel met enkele
aardige acties. Hij was nog het dichtst
bij de eretreffer maar de bal zeilde
vlak over de lat boven doelman Bas
Rademacher. Daarvoor rondde Michal
Kolodziejski een vlot lopende aanval
af: 5-0.
Tekst: Henk Willemssen

Gestaakte wedstrijd Venray-Wilhelmina
wordt uitgespeeld
De wedstrijd SV Venray-Wilhelmina’08 uit Weert werd zondag 3 november in de 70e minuut gestaakt vanwege
racistische uitlatingen van een toeschouwer. De KNVB heeft besloten dat de wedstrijd bij de 4-3 stand in het
voordeel van Venray wordt uitgespeeld op zondag 22 december. Ook krijgt SV Venray een voorwaardelijke boete
van 200 euro. “Een passende straf voor hetgeen is voorgevallen”, zegt Venray-voorzitter Peter Kerstjens.
Kerstjens zegt dat het één supporter
is geweest die ontoelaatbare uitingen
heeft gedaan richting Wilhelminaspeler Placide Avouzoa Njoh.
Hij vindt dat de wedstrijd daarvoor
niet gestaakt had hoeven worden.
“Er waren ook andere opties, zoals het
inschakelen van een veiligheidscoördi
nator. De persoon in kwestie had bij
voorbeeld van het terrein verwijderd
kunnen worden, waarna de wedstrijd
hervat had kunnen worden”, zegt
Kerstjens. Toch verwijt hij het scheids
rechtersteam niets. “Zij hebben naar

eer en geweten gehandeld.”
De voorzitter benadrukt dat het gaat
om één persoon die iets heeft geroe
pen en niet om een groep toeschou
wers. “Veel spelers van Venray en
Wilhelmina wisten op het moment dat
de scheidsrechter de wedstrijd staakte
niet eens wat er aan de hand was”,
zegt hij. De club heeft maatregelen
genomen tegen de 82-jarige toeschou
wer. “Ik kan geen mededelingen doen
over welke dat zijn. Dat is een interne
aangelegenheid.”
Kerstjens zegt in aanloop naar de

wedstrijd met Wilhelmina contact
te zoeken met het bestuur van de
voetbalclub in Weert. “Wij willen de
gebeurtenissen samen met hen eva
lueren.” De voorzitter stelt verder blij
te zijn voor het team dat de wedstrijd
uitgespeeld wordt. Venray staat met
nog een kleine 20 minuten te spelen
4-3 voor. “Gelukkig krijgen de jongens
de gelegenheid de wedstrijd uit te
spelen.”

Tekst: Robert Hesen
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Geplukt

Erik Zijlstra Venray
Hij werd geboren in de provincie Noord-Holland, maar verhuisde in 2013 voor de liefde naar Limburg.
Inmiddels voelt hij zich thuis in Venray en heeft hij zich diepgeworteld in het vrijwilligersleven. Zo was hij
onder andere voorzitter van wijkcentrum ‘t Schöpke in de wijk Veltum. Deze week wordt Erik Zijlstra (55)
geplukt.

dochter, uit een ander huwelijk, in
Beverwijk wonen, zou Erik niet meer in
Noord-Holland willen wonen. “Ik heb
gemerkt dat je in Venray als buiten
staander makkelijk tussen de mensen
komt. Je wordt er makkelijk geaccep
teerd en opgenomen en daardoor voel
ik me nu thuis in Venray. Ik vind het
prettig om hier te wonen en heb hier
mijn contacten opgebouwd. Ook vind ik
het belangrijk om dicht bij mijn 7-jarig
zoontje te zijn dat in Roermond woont.”
Wanneer Erik naast zijn werkzaamhe
den nog tijd over heeft, kijkt hij graag
naar sport op televisie. “Ik ben echt
een spotliefhebber. Ik kijk graag naar
voetbal, handbal en volleybal. Maar van
darts ben ik de grootste liefheb
ber. Toch heb ik daar soms te weinig
tijd voor.” Dat Erik van sport houdt,
komt niet volledig uit de lucht vallen.
Toen hij nog niet in Venray woonde,
was hij jarenlang een fanatieke spor
ter. Vanaf zijn jeugd tot zijn 25e was
hij amateurvoetballer. “Tijdens het

voetballen merkte ik dat ik een groot
loopvermogen had. Na een tijdje had
ik het spelletje wel gezien en begon ik
met atletiek. Eerst deed ik wedstrijden
van 1.500 meter. Uiteindelijk ben ik me
gaan focussen op lange afstanden tot
aan marathons.” Erik paste zijn levens
stijl aan en was zes keer per week aan
het trainen. “Ik vond het mooi om vol
ledig met sport bezig te zijn. En daar
zette ik alles voor opzij. Het uitgaan was
over. Ik rende zelfs de marathon van
Rotterdam uit in drie uur.”
Maar toen Erik in Venray kwam
wonen was het sporten al snel voor
bij. “Met atletiek ben je erg op jezelf
gericht. Ik had er geen zin meer in.
Ik kwam hier in rustiger vaarwater en
had meer tijd voor een sociaal leven.
Ik vind het nu ook leuk om naar evene
menten te gaan. Muziek blijft mijn ding.
Ik sluit het niet uit om ooit bij de lokale
omroep te gaan werken.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

Erik werd geboren in Edam en
groeide op met twee broers. Voordat
hij naar Venray verhuisde, zag zijn
leven er anders uit. Zo werkte hij 25
jaar bij de overheid als beleidsme
dewerker op diverse afdelingen.
Als hobby maakte hij internetradio
via een eigen radiostation. “Mijn
ex luisterde vanuit Limburg naar
mijn radiozender. Toen het kanaal
een chat kreeg, raakten we met
elkaar in gesprek. Uiteindelijk kreeg
ik de uitnodiging om naar Limburg
te komen om haar te ontmoeten.
In het begin ging ik regelmatig op

en neer, want voor liefde doe je veel.”
De liefde zorgde ervoor dat Erik in 2013
naar Venray verhuisde en daar een heel
nieuwe leven moest opbouwen.
Toch bleek een baan vinden in Venray
lastig. “Ik kwam er in Venray niet tus
sen als overheidsmedewerker”, legt Erik
uit. “Ik kwam zonder werk te zitten,
maar wilde me wel nuttig maken voor
de maatschappij en voor mezelf. In sep
tember 2013 openden het wijkcentrum
‘t Schöpke in Veltum, waar ik woonde,
en was ik daar dagelijks te vinden om
het op poten te zetten.” Later kreeg Erik
ook een bestuursfunctie in het wijk

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

centrum. “Per 1 oktober dit jaar ben ik
daar mee gestopt. Het wijkcentrum is
belangrijk voor de wijkbewoners, het is
een thuis voor ze geworden. Ik kijk met
voldoening terug, het was een mooie
tijd.”
Ook vond Erik in 2017 een betaalde
baan bij Brocacef Ziekenhuis Farmacie
in Oostrum. Daar werkt hij nu fulltime
in vaste dienst als logistiekmedewer
ker. Toch maakt hij nog altijd ruimte
vrij voor vrijwilligerswerk. “Ik kan ook
op de bank Netflix kijken, maar vrijwil
ligerswerk is voor mij altijd vanzelf
sprekend geweest. In Beverwijk heb ik
ook vrijwilligerswerk gedaan en was ik
kartrekker van het wijkcentrum daar.
Daarnaast zat ik bij de participatieraad
in Venray, was ik vrijwilliger van de
Papierkroam bij Synthese, mede-oprich
ter en projectleider van de Budgetkring,
om mensen te leren omgaan met geld,
en was ik voorzitter bij de Engelse Tuin.
Ik zie vrijwilligerswerk als mijn hobby.
Het is fijn om onder de mensen te zijn
en ik vind het prettig om wat te doen
voor de maatschappij.”
Erik stopte met het vrijwilligerswerk
voor het Veltumse wijkcentrum om vrij
williger te worden bij de cliëntenraad
van Bureau Jeugdzorg Limburg, een
overlegorgaan om zaken te verbete
ren en te veranderen binnen Jeugdzorg.
“Omdat mijn zoontje te maken heeft
met Jeugdzorg en er daarbij dingen
misliepen, heb ik me aangesloten bij de
cliëntenraad om veranderingen door te
kunnen voeren. Het is een moeilijke uit
daging, maar wel een mooie opgave.”
Ondanks dat de liefde in Limburg mis
liep, en een 18-jarige zoon en 20-jarige

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00
Castenray € 10,00
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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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15-vragen aan

Zoë Corstjens Venray
het gewoon doen. Dit hoor ik van
mijn vader en van mijn vrienden.

Wat is je droombaan?
Politie-agent, ik vind het zeer inte
ressant wat zij doen en hoe ze dat
doen. Daarom is dat mijn droom
baan. Ik denk dat ik bij de recherche
zou willen, omdat je dan echte zaken
oplost.

Wat is je hobby en waarom vind
je dat zo leuk?
Ik zit op voetbal en tijdens een wed
strijd sta ik meestal in de verdedi
ging. Ik vind voetbal leuk, omdat ik
dit samen met vrienden kan doen,
onder meer met onze keeper van
het team. Ook vind ik sporten in het
algemeen gewoon heel leuk.

Waar zou je niet zonder mee
kunnen leven?
Ik zou niet zonder vrienden en fami
lie kunnen leven, omdat ik het altijd
gezellig met ze heb. We lachen
namelijk veel met elkaar. Natuurlijk
ook omdat ik van ze hou.

Naar waar zou jij nog wel eens
een reis willen maken?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Zoë Corstjens
14 jaar
Venray
Raayland College

Waarom zit je in de garde?
De garde leek mij altijd al leuk,
omdat mijn vrienden erin zaten heb
ik mij hier ook voor aangemeld.
Ik moet de gardedans dansen, en
samen met de raad maken wij de
stemming. Ik vind het leuk om dit
samen met mijn vrienden te mogen
doen.

Wat vind je het leukste aan
carnaval?
Ik vind de muziek het leukst aan car
naval, iedereen kent dezelfde num
mers en die zing je dan ook gezellig
met elkaar. Normaal luister ik naar
alle soorten muziek. Vooral de top
40-nummers vind ik leuk, omdat
daar van alles en nog wat in zit.

Wat is het leukste aan de garde?
Dat ik dit samen met mijn vrien
den mag doen, ook dat ik nu samen
met mijn vrienden het kan vieren.
Hierdoor zijn we ook vaker samen
voor de garde, maar je leert daaren
tegen ook nieuwe mensen kennen.

Wat is het minst leuke aan de
garde?
Ik vind alles leuk, er is niet iets wat
ik het minst leuke vind. Het dan
sen vind ik soms wel wat lastiger en
daarom misschien wat minder leuk.
Maar dat moet ik gewoon leren en
dat gaat al steeds beter.

Wat moet je allemaal doen met
carnaval?
Eigenlijk niet veel, we gaan het
gewoon gezellig vieren. Met daarbij
wel dansen natuurlijk, onze grootste
taak is om het gezellig te hebben en
te maken. Zo moeten we aanwezig

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

zijn in de Kindertent en voor carnaval
moeten we soms ergens bij zijn.

Hoe ben je erbij gekomen om je
aan te melden voor de garde?
Door een vriendin van mij, Alisha,
die het leuk zou lijken als ik erbij
kwam. Aangezien een deel van onze
vrienden erbij zitten. Mijn vader
dacht tevens ook dat ik dit leuk zou
vinden.

Wat is je favoriete vak op school
en waarom?
Mijn favoriete vakken op school zijn
Duits en economie, omdat die docen
ten heel aardig zijn en dan wordt de
les ook leuker. Maar ook omdat ik die
vakken niet zo super moeilijk vind.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen, en van wie was
dat?
Je moet niet te veel twijfelen, maar

Ik wil graag nog eens naar Amerika
en/of Engeland, omdat daar veel
gebeurt. Ze hebben daar een andere
cultuur waar ik graag over zou willen
leren, ook zou ik graag mijn Engels
willen verbeteren.

Wat is jouw beste eigenschap?
Zelf vind ik dit een lastige vraag,
andere mensen vinden dat ik zorg
zaam ben, ik kan mijzelf hier wel in
vinden. Dus dat zou dan mijn beste
eigenschap zijn.

Wat wil je nog graag leren?
Ik zou graag nog willen leren rug
byen, omdat ik dit een leuke sport
vind.

Met wie zou jij een dag je leven
willen ruilen?
Ik zou graag met actrice Jennifer
Lawrence willen ruilen. Ik vind haar
leven (als een actrice) namelijk heel
interessant en zou dat wel eens wil
len meemaken.

Tekst: Noa Hermans

Hoi

Column

Muziek
Muziek speelt bij sommige
mensen een belangrijk rol in
het leven. Ze staan er mee op
en gaan er mee naar bed.
Iedereen heeft een eigen
smaak in muziek. Bij de een is
dit pop en bij de andere rock.
De een zal vanaf december
naar kerstmuziek luisteren en
de ander begint in november
met carnavalsmuziek.
Sommigen hebben een paar
vaste liedjes en anderen luisteren elke maand weer naar iets
anders. Ik zat te denken wat
muziek voor rol speelt in mijn
leven.
Een paar dagen geleden kwam
de Spotify 2019 afspeellijst uit.
Dit is een lijst waarop staat naar
welke liedjes jij het hele jaar hebt
geluisterd. Bij mij was dit vooral
pop en Hollywood, maar ook
movie en show/series-muziek en
post-teen pop. Dan luisterde ik
ook nog elk seizoen naar andere
muziek. In de winter was het
vooral LGBTQ+-muziek. In de lente
vooral Disney-muziek en muziek
van series van Disney Channel en
Nickelodeon. In de zomer ont
dekte ik de artiest Camilla Cabello
en begon met het luisteren naar
haar muziek. In de herfst luisterde
ik naar Camilla Cabello, kerstmu
ziek en rustige muziek. Mijn rus
tige muziek is ook meteen de
muziek waarvan ik kan gaan hui
len zo veel ik wil, dus is het ook
meteen mijn verdrietige muziek.
Op dit moment luister ik vooral
kerstmuziek en mijn afspeel
lijst met mijn favoriete muziek.
Dit is nu vooral het nieuwe album
van Camilla Cabello, genaamd
Romance. Mijn afspeellijst begint
steeds meer vorm te krijgen zoals
ik dat wil. Het gaat alleen nog
iets langer duren dan verwacht.
Muziek is voor mij niet super
belangrijk. Ik denk liever in mijn
hoofd, lees en bedenk verhalen
die ik dan later opschrijf. Muziek is
voor mij iets om me bezig te hou
den. Soms heb ik muziek nodig
om niet afgeleid te worden van
mijn eigen gedachtes, vooral bij
huiswerk of leren voor een toets,
luister ik muziek. Soms luister ik
naar muziek en kan iedereen dat
horen en soms luister ik liever
muziek met oortjes in. Langzaam
aan begint ook voor mij muziek
steeds belangrijker te worden.

Jacky
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Kerstactie Lionsclub Venray
Net als andere jaren verkoopt de Lionsclub Venray bij de kerststal
in december weer stroopwafels voor het goede doel. “In deze
feestmaand waarin we vooral samen zijn met familie staan we stil
bij mensen die het minder goed hebben. Voor hen willen we wat
betekenen”, aldus Harrie Linssen van Lionsclub.
Lionsclub Venray heeft voor dit
jaar drie Venrayse doelen geko
zen die met de opbrengst van de
acties worden gesteund. Dat zijn:
Logeerhuis Kapstok, dat de inten
sieve zorgtaak van mantelzor
gers voor een weekendje ontlast,
Duofiets Oirlo Castenray, waardoor
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Jong Nederland Venray organiseert
BuddyRace
Jong Nederland Venray en GIPS laten kinderen op een speelse wijze ervaren hoe het is om met een beperking te
leven. Komende maanden trekken vrijwilligers van JongNL Limburg en GIPS door de provincie om tijdens
clubavonden kinderen te laten ervaren hoe het is om met een beperking te leven. Venray is vrijdag 13 december
aan de beurt.

mensen die minder mobiel zijn en
Stichting Speelvlak, die het speel
terrein op Vlakwater beheert.
De verkoop is verdeeld over twee
weekenden op vrijdagavond 13,
zaterdag 14, vrijdagavond 20,
zaterdag 21 en zondagmiddag 22
december.

Lezing (roof)vogeltrek
in Europa
Vogelvereniging Venray organiseert op maandagavond 16 december om 20.00 uur een lezing over (roof)vogeltrek in Europa.
De lezing vindt plaats in café Back In Time in Oostrum.
Elk najaar vliegen miljoenen trek
vogels van hun broedgebieden
naar hun winterverblijven. Op tac
tische plaatsen worden de vogels
opgewacht door vogelaars die
nauwkeurig de soorten en aantal
len in kaart brengen. Het zoge
naamde ‘trektellen’ begint steeds
populairder te worden en alleen
al in Nederland is het afgelopen
jaar op ruim tweehonderd plaat

sen een of meerdere dagen geteld.
De Vogelwerkgroep ’t Hokske
Horst-Sevenum bemant vanaf
augustus tot in november de post
in de Mariapeel. Jan Peeters, die
tijdens de lezing gaat spreken, is
lid van deze Vogelwerkgroep en is
actief op deze post. Peeters maakt
geïnteresseerden tijdens de lezing
deelgenoot van zijn ervaringen.
De toegang is gratis.

Diana Cremers en Eric Geuyen van
Jong Nederland Venray over het pro
ject: “JongNL deelt de stelling dat
de integratie van mensen met een
beperking in de maatschappij beter
zal verlopen, als mensen een reëel
beeld hebben van de beperking die de
handicap met zich meebrengt. JongNL
wil de gedachte achter deze stelling
in de praktijk omzetten. Samen met
Stichting GIPS (Gehandicapten
Informatie Project Scholen Spelen &

Leren) ontwikkelden we een speelse
methodiek die een juiste beeldvor
ming over gehandicapten bij kinderen
tot gevolg moet hebben. Die metho
diek heeft de naam BuddyRace gekre
gen. Tijdens de BuddyRace laten
vrijwilligers met een handicap de
deelnemers spelenderwijs ervaren
hoe het is om een beperking te heb
ben en geven antwoord op al hun
vragen. De Buddyrace is een op het
jeugdwerk afgestemde methodiek:

speels, actief, spannend en educatief”.
De race bestaat uit zeven posten.
Elke post kent een doe- en een denk
opdracht. Beperkingen als niet kunnen
lopen, onvoldoende horen, verlam
ming van de spieren, slecht zien,
motorische beperking en autisme
worden door middel van een speelse
opdracht ervaren. De BuddyRace vindt
vrijdag 13 december plaats in het ver
enigingsgebouw aan de Kempweg 162
in Venray tussen 19.00 en 20.30 uur.

Adver torial

Inbrekers verheugen zich weer op kortere dagen

Woning vaak
niet inbraakproof
Met de wintertĳd start ook weer het werkseizoen van inbrekers.
De meeste woninginbraken vinden in de donkere maanden van het
jaar plaats, ondanks diverse inbraakbelemmerende maatregelen.
De voorlichting is dan ook incompleet. Tot nu.

70 jaar lid De Eendracht
Toon Wismans was op 1 oktober 2019 exact zeventig jaar lid van ruiterclub De Eendracht in Castenray. Ondanks het feit dat hij en zijn echtgenote al diverse jaren niet meer in Castenray woonachtig zijn, is hij altijd
lid gebleven. In de afgelopen jaren heeft Toon heel wat voor de vereniging betekend. Zo was hij aanwezig bij de gesprekken over de huidige
locatie. Dat is inmiddels eigendom van de vereniging. Uit handen van de
voorzitter kreeg Toon een aandenken voor het feit dat hij al tien decennia lid is en als dank voor zijn inzet gedurende de gehele periode.

Inbraakpreventiewebsites bieden veel tips over
het inbraakbelemmerend maken van woningen.
Maar zelfs overheidssites en het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) vergeten een belangrijk punt: Het glas.
Alle andere maatregelen ten spijt, met een steen of
koevoet is de inbreker zo uw woning binnen door het
(isolatie)glas in te slaan. Goed hang- en sluitwerk
mét inbraakbelemmerend glas biedt een veel betere
bescherming, maar alleen www.stopinbraak.nu besteedt
hier aandacht aan.
Maikel Fransman van Fransman Glas in Venray ziet
het vaak: “Maar weinig mensen weten hierdoor van

inbraakbelemmerend glas af. Pas als er al via het glas
is ingebroken, vragen mensen mij of er niet iets bestaat
om dat te voorkomen. Maar het veiligheidsgevoel is
dan al weg. Voorkomen is hier echt beter dan genezen.
Juist nu is het aantrekkelijk om het te laten plaatsen door
nieuwe overheidssubsidies voor isolatie.”

Geïnteresseerd in inbraakbelemmerend glas?
Fransman Glas
Tel. 0478 502 582
info@fransmanglas.nl www.fransmanglas.nl
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Agenda t/m 19 december 2019
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Opening Expositie ‘Halve eeuw
Marokkaanse migratie’

Jaarlijkse kienavond scheidsrechters
vereniging Horst-Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Clublokaal Trefhove Horst

Mart Hillen | In Concert

Muzikale huiskamer Castenray:
optreden duo Ton Engels en Eric Coenen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: De Muzikale Huiskamer, Matthiasstraat 19,
Castenray

Pieter Derks | Voor wat het waard is |
Wachtlijst

De Bijbel, van kaft tot kaft
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Schrijfcafé
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Trefpunt Geijsteren

Pentagon Reünie 2019

Kerst voor kids show

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 13.30 - 14.45 uur en 16.15 - 17.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kerstbal

The Golden Christmas

Close To Christmas

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 23.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kerstmarkt Leunen

Schildersdialoog ‘druk, druk, druk’

Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 19.15 - 22.00 uur
Locatie: Cultura Venray

Stadswandeling Venray

Kerstconcert Rangel Silaev

Kerstconcert Close to Chrismas

Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV Venray

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Concertzaal Rangel Silaev Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kerstdinnershow Hotel Asteria

Weihnachts-Zauber | Blaaskapel de
Breethaler

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Molenbezichtiging Nooit Gedacht
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Molen Merselo Merselo

zo
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12

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kerstconcert OLVG Holthees-Smakt
Tijd: 19.30 uur
Locatie: St. Jozefkerk Smakt

Kerstconcert Kamerkoor Venray
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Het Zonnelied Venray

Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Danssalon voor mensen met
dementie

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Zaal ‘t Anker Merselo

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Mariakapel Holthees: Barbara St.
James

Rundfunk | Todesangtschrei Try-out
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Cultuurpodium Geijsteren:
vertelconcert Oostenwind

Tijd: 20.00 - 23.00 uur
Locatie: De Schól Heide

Tijd: 15.30 uur
Locatie: St. Willibrorduskerk Geijsteren

Mo’s Blues Live
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Herberg de Peel Ysselsteyn

van dit Moment Venray
ma Koor
Tijd: 20.00-22.00 uur
16 Locatie: Jerusalem Venray
12

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.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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

Opruiming. Diverse kleurproducten.
www.mayproosten.nl

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Taalcafé

Eindejaarsconcert Fanfare &
Drumband St. Oda Merselo

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Mariakapel Holthees

Pubquiz Heide

do
19
12

Te koop: licht leren bankstel
(2,5 en 1 zits), ook dressoir,
ovale tafel, tv kast 06 22 02 36 72.
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.

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

Zingen rond de kerststal in de Grote Kerk
Zingen rond de kerststal wordt dit jaar alweer voor de 13e keer georganiseerd door de Dekenale Koorkring
Venray. Op zondag 22 december staat de deur van de Grote Kerk in Venray vanaf 14.00 tot 16.00 uur open.
Het programma vindt plaats in een
informele sfeer. Achterin de kerk
wordt koffie en thee geschonken en
ook voor de kinderen is er drinken en
lekkers. Naast de Dekenale Koorkring
Venray treden ook de zangers van

St. Frans, Vocal group Transparant,
Wereldkoor A Djambo, Kinderkoor
de Singeltjes, Jeugdkoor Sing,
Ouderenkoor Crescendo, gemengd
koor Het Zonnelied, Uitvaartkoor,
Houtblazersensemble Lucassen,

En Bloc en Strijkersensemble Poco a
Poco op. Zij brengen een afwisselend
programma met muziek in het teken
van de advent en het naderend kerst
feest.

Documentaire over mantelzorg in bioscoop Venray
De nieuwe documentaire WEI van Horstenaar Ruud Lenssen is vanaf donderdag 26 december te zien in de bioscoop in Venray. Er zijn vier voorstellingen gepland, namelijk op 26, 29 en 30 december én woensdag 1 januari.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

In de documentaire legt Lenssen
het dementie- en mantelzorgtraject
van zijn ouders vast. Vader Jac heeft
zijn eigen paradijsje gecreëerd: een
hectare natuurgrond met paarden,
kippen en een moestuin. De wei is
zijn levenswerk en Jac is vastbera
den ervoor te blijven zorgen. Juist nu

bij hem dementie is geconstateerd.
De natuur en zijn dieren geven Jac
troost en houvast in een steeds ver
warrender bestaan. Moeder Ria ziet
Jac’s achteruitgang met lede ogen aan.
De zorgen voor haar man worden gro
ter en ze moet steeds meer van haar
eigen leven opgeven. Haar gevoe

lens van liefde en zorgzaamheid slaan
regelmatig om in frustratie en een
zaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis
verzorgen, zo lang het kan. Maar ter
wijl Jac probeert vast te houden aan
zijn paradijs komt een onvermijdelijk
afscheid dichterbij.
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Vertelconcert Oostenwind in Geijsteren
Trio Wilde Eend speelt op zondag 15 december om 15.30 uur het vertelconcert Oostenwind in de
Willibrorduskerk in Geijsteren. Deze voorstelling wordt georganiseerd door Stichting Cultuurpodium
Geijsteren en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.
Trio Wilde Eend heeft zich sinds 1998
toegelegd op muziek en verhalen uit
Oost-Europa. Tijdens het vertelcon
cert speelt het trio joodse en zigeu

nermelodieën uit diverse landen in
Oost-Europa. Daarnaast klinken er
muzikale vertellingen uit diezelfde
bronnen. Muziek en verhalen zijn met

de Oostenwind hier naartoe gereisd.
Trio Wilde Eend geeft deze muziek en
verhalen nieuw leven.

Expositie 50 jaar Marokkaanse
migratie BiblioNu
In de bibliotheek in Venray is vanaf woensdag 11 december een
tentoonstelling te bezichtigen over de geschiedenis van de
Marokkaanse migratie. De officiële opening hiervan is op vrijdag
13 december door Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch.

Kerstconcert in St. Jozefkerk Smakt
Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde Holthees-Smakt gaat in samenwerking met zangvereniging Vrienden
kring Steyl het jaarlijkse Kerstconcert uitvoeren. Het concert vindt plaats op zaterdag 14 december in de St.
Jozefkerk in Smakt.
Vriendenkring is het oudste man
nenkoor van de gemeente Venlo.
Zij hebben in de loop der jaren enkele
onderscheidingen ontvangen, zoals
de Zilveren Erepenning van koningin

Beatrix en de zilveren medaille van
paus Joh. Paulus II. De muziekvereni
ging onder leiding van dirigent Bart
Klerken en de zangvereniging onder
leiding van Jan Mertens gaan tijdens

het concert gezamenlijk en afwisselend
zowel kerstliederen als andere muziek
ten gehore brengen. Het concert begint
om 19.30 uur.

Opening studio en concertzaal door Rangel Silaev
Na jarenlang werken wordt op zondag 15 december de gloednieuwe studio en concertzaal aan de Dokter
Kortmannweg 5 in Venray geopend. Dat zal gebeuren door Rangel Silaev, die een pianoconcert geeft.
Rangel is een 19-jarige pianist, com
ponist en producer die studeert
aan het Koninklijk conservatorium
in Den Haag. Hij komt oorspron
kelijk uit Den Haag, waar hij nog

steeds regelmatig terug te vinden is.
De jonge Venraynaar is zowel nati
onaal als internationaal actief met
zijn concerten. Het programma start
om 13.00 uur. Naast de opening zal

Rangel ook een heel kerstconcert ver
zorgen. Dat doet hij niet alleen; hij
nodigt mensen uit zijn eigen team en
muziekkringen uit om mee te spelen.

Waar in 1969 nog maar een paar
duizend arbeidsmigranten in
Nederland waren, telt ons lans in
2019 circa 400.000 burgers met een
Marokkaanse achtergrond. In ‘Halve
eeuw Marokkaanse Migratie, een
Gedeelde Geschiedenis’ staat een
reizende tentoonstelling centraal.
Hierin wordt de geschiedenis ver
teld aan de hand van opgetekende
verhalen van Marokkaanse migran

ten en hun nakomelingen, foto’s
en audiovisueel materiaal, posters,
brochures, enzovoorts. Ook komen
verhalen van Marokkaanse en
autochtone Nederlanders. De acti
viteiten zijn georganiseerd door de
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit
(SMKK) en het Provinciaal Platform
voor Diversiteit (PPD). De tentoon
stelling wordt op vrijdag 13 decem
ber om 15.00 uur geopend.

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.

FT – Administratief Medewerk(st)er
Locatie: Venlo

OVER
BELA GROUP
Wij zijn een veelzijdig
en ondernemend
bedrijf met een
no-nonsense
mentaliteit. Naast
actief te zijn in
Transport (BELA
Transport BV) zijn we
tevens actief in de
handel van diervoeders
(Rined Fourages BV
en Agri Trade GmbH),
handel in grondstoﬀen
voor biogasproductie
(VTO BV) en zijn we
eigenaar van varkenshouderij bedrijven
(Varkensbedrijf BELA,
BELA Gemaalweg).
Deze bedrijven zijn allen
100% dochters van BELA
Group BV. Daarnaast
hebben wij deelnemingen in bedrijven
in Nederland en België

Jouw nieuw functie

Je vervult als administratief medewerker een belangrijke rol bij het administratief correct
afhandelen van binnengekomen orders/facturen. Je voert administratieve werkzaamheden
uit t.b.v. de juiste afwikkeling van onze diensten aan klanten. Ook ben je als administratief
medewerker proactief bezig met het bedenken en initiëren van verdere ontwikkelingen in
het administratief proces. Met als doel; een correcte, snelle en eﬃciënte administratieve
afwikkeling.

Taken & verantwoordelijkheden

• Verantwoordelijk voor het juist verwerken van de uitgaande en binnengekomen orders en/
of facturen;
• Verantwoordelijk voor de juiste administratie van klantgegevens ten behoeve van een
eﬃciënte en correcte afhandeling van het order-to-cash proces;
• Verantwoordelijk voor het beheren van de klantgegevens;
• Ondersteunen van de Group Controller. Denk hierbij aan het maken van overzichten of het
uitzoeken van administratieve vraagstukken;
• Proactief benaderen van klanten indien er bepaalde gegevens niet correct zijn of
onvolledig en deze gecorrigeerd in het systeem zetten;
• Nauwe samenwerking met de mensen van verkoop om het order-to-cash proces te
optimaliseren/verbeteren;
• Klaar staan om vragen te beantwoorden van de controller en management over de
administratieve afhandeling van een order en/of factuur;
• Draagt zorg voor het juist afwikkelen van de administratie rondom een order;
• Ondersteuning van de Verkoop.

Waar zijn wij naar opzoek?

• HBO werk- en denkniveau, minimaal in het bezit van een MBO-4 opleiding
• Goede typvaardigheid;
• Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift (Engels en Duits is een pré)
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Kennis van het Oﬃce pakket (Outlook, Word en Excel)

Wat bieden wij?

• Wij bieden je een uitdagende, verantwoordelijke en veelzijdige functie in een
dynamische omgeving met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. We volgen de CAO
Dierhouderij, je salaris is mede afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Daarnaast
stimuleren wij persoonlijke groei, verdere ontwikkeling op je vakgebied en bieden we
doorgroeimogelijkheden conform de groeiambities van het bedrijf.

Interesse?

• Ben jij onze administratieve kracht die wij zoeken? Neem dan contact op met Dick Kroot
Algemeen Directeur, via 06 – 46 67 99 63 of mail naar dkroot@belagroup.nl. Indien u
graag wilt solliciteren stuur dan uw CV + motivatiebrief naar onze HR afdeling;
hr@belagroup.nl.

Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team en werkplaats zoeken wij de volgende medewerkers:

MONTAGE- EN PRODUCTIELEIDER MACHINEBOUW M/V
Tevens inkoop van onderdelen en klantcontact in
verband met service en reparaties

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW M/V
Ervaring met Solid Works

BESTURINGSTECHNICUS

M/V

Ervaring met Siemens PLC programmeren

ASSEMBLAGE- en of
REVISIETECHNICUS

M/V

Zowel op onze locatie als bij klanten

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal is
gewenst en in het bezit van rijbewijs.
CAO metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen
met Mart Lenssen 06 53 21 6887.
Solliciteren kan per e-mail op: m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl
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* Bij aankoop met 1 of
meerdere extra platen.

LET OP:
GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN

99,69,-

89,-

NU TOT €75,- CACHBACK!*

Multi-snackapparaat SW854D
• Geschikt om snel en makkelijk tosti's, wafels, poffertjes en panini's te maken
• Met 4 gratis platen en een leuk receptenboek per plaat
• De platen zijn voorzien van een anti-aanbaklaag en zijn vaatwasmachinebestendig

45,-

Wafelijzer CW2438
• Multifunctioneel wafelijzer
• Voor 4x7 wafels • 1600 W
• Vaatwasserbestendige bakplaten

39,-

65,-

11.00-16.00 Fritel Bakken & Braden Demo's
ZA. 14-12 Weert
Loop binnen om te proeven!
11.00-17.00

DO. 19-12

Weert

16.30-20.30

16.30-20.30

59,-

29,-

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

Workshop "Wafels Bakken"

Schrijf u in via www.eptummers.nl/workshops

Workshop "Wafels Bakken"

25,-

35,-

Roermond

ZA. 21-12

Weert

ZA. 21-12

Panningen

ZO. 22-12

Roermond

Loop binnen om te proeven!

Grillplaat-set Dinner4All Pure 104040

11.00-17.00

Roermond

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

11.00-17.00

Roermond

Showcooking met de Airfryer

Loop binnen om te proeven!

• De uitneembare platen zijn vaatwasserbestendig
• Geschikt voor 2-4 personen
• De set is uitbreidbaar
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

11.00-17.00

Weert

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

11.00-17.00

Showcooking met wafelijzers

DO. 26-12
VR. 27-12
ZA. 28-12
ZO. 29-12

11.00-17.00

11.00-17.00

Roermond

Schrijf u in via www.eptummers.nl/workshops

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

29,Bakplaat ABP602

Gourmetset 162725 Raclette 6 Grill Party

• Geschikt voor o.a. vlees, vis, groente, aardappels
• Opvanggootje en -bakje voor overtollig vet of bakresten
• Uitneembare traploos instelbare temperatuurregelaar
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

• Geschikt voor grillen en racletten
• De grillplaat en pannetjes zijn vaatwasserbestendig
• Geschikt voor 2-6 personen
• Beschikt over een anti-aanbaklaag

VR. 20-12

11.00-17.00

31 december (oudjaarsdag):
Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00

• Voor Brusselse wafels • 2 wafels per keer • Anti-aanbaklaag • 5 vermogensstanden

Demonstraties & Workshops
Roermond

2e kerstdag (26 december):
winkel Roermond & Weert geopend
van 11.00 – 17.00

Wafelijzer 1445

Wafelijzer 1629
• Voor hartjes-wafels • 5 wafels per keer • anti-aanbaklaag • 6 vermogensstanden

ZO. 15-12

24 december:
Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00

JURA koffiedemonstraties

Loop binnen om te proeven!

Showcooking met wafelijzers

Loop binnen om te proeven!

Bezoek www.eptummers.nl/workshops voor meer info.

109,-

129,-

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

