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Sprinten in Venray
Met ruim 70 km per uur sprintten de wielrenners vrijdag 16 augustus in Venray om de overwinning in de vijfde etappe van de BinckBank Tour. Thuisfavoriet Mike
Teunissen, die onlangs als eerste Nederlander in dertig jaar de gele trui veroverde, kon het helaas niet bolwerken. Hij werd 24e. Het was de Colombiaan Alvaro Hodeg die
op de Stationsweg de snelste was en onder meer de felicitaties kreeg van wethouder Anne Thielen. Naar schatting kwamen zo’n 15.000 mensen op het wielerevenement
af dat voor het derde jaar op rij georganiseerd werd in Venray.

Opnieuw 15.000 bezoekers

In november duidelijkheid over vervolg
BinckBank Tour in Venray
Het was te mooi om waar te zijn: Ysselsteyner Mike Teunissen die in ‘zijn’ Venray op vrijdag 16 augustus de
vijfde etappe van de BinckBank Tour zou winnen. Helaas voor Venray was het Alvaro Hodeg die in een massasprint
op de Stationsweg de snelste was. Gemeente Venray en Stichting Wielerpromotie Venray spreken van een geslaagd
evenement. In november beslist gemeente Venray of zij de BinckBank Tour de komende jaren ook in Venray wil.
Supporters voor Mike Teunissen
waren er genoeg. Velen droegen het
shirt ‘Bike like Mike’ waarin ze hem
naar voren schreeuwden. In de langste etappe van de BinckBank Tour
(194 km) die begon in Riemst (België)
kwam hij pas als 24e over de streep.
De Colombiaan Alvaro Hodeg won de
massasprint waarbij de renners met
zo’n 70 kilometer per uur over de stationsstraat sprintte.
Maurice Ambaum, voorzitter
van Stichting Wielerpromotie Venray

die de organisatie in handen heeft,
stelt dat er naar schatting net als
in de vorige twee edities van 2017
en 2018, ongeveer hetzelfde aantal
toeschouwers van 15.000 bezoekers
aanwezig waren. Een woordvoerder
van gemeente Venray beaamt dat.
“In het VIP Café konden we wel merken dat het drukker was dan andere
jaren. Het aantal zakelijke relaties dat
naar het evenement is getrokken is
gestegen”, stelt Ambaum. Gemeente
Venray stelt ook positief terug te kij-

ken op het evenement. “Het is veilig
verlopen en er was veel publiek op
de been. We kijken dus terug op een
zeer geslaagd evenement”, aldus een
woordvoerder van gemeente Venray.
Stichting Wielerpromotie Venray
heeft met de Belgische organisator
Galazo van de BinckBank Tour een
afspraak voor drie jaar waarin Venray
finishplaats was. Die overeenkomst
loopt nu dus ten einde. De kosten
om de BinckBank Tour naar Venray
te halen zijn zo’n 100.000 euro waar-

van gemeente Venray een derde voor
haar rekening neemt. Het animo voor
steden om de wielerronde naar hun
plaats te halen, lijkt af te nemen.
Dit jaar werd er voor het eerst niet
in Zuid-Limburg gefietst, dat toch als
het ‘wielermekka’ van Nederland
beschouwd kan worden. Ook de vele
verplaatsingen tussen de etappes kan
een teken aan de wand zijn.
Voor horeca en hotels is de
BinckBank Tour een welkome aanvulling. “Hotels profiteren door extra
kamerboekingen. De plaatselijke
horeca heeft dit jaar iets minder
geprofiteerd omdat de finish niet
direct in het centrum was. Vorig jaar
was zowel start als finish in het cen-

trum en heeft de plaatselijke horeca
optimaal geprofiteerd”, aldus een
woordvoerder van gemeente Venray.
Stichting Wielerpromotie Venray
heeft de intentie om de BinckBank
Tour voor nog minimaal twee jaar naar
Venray te halen. Het is dan veertig
jaar geleden dat Peter Winnen won op
Alpe d’Huez. “Dat zou een mooi eerbetoon zijn”, stelt gemeente Venray.
Het stond op de nog niet gehonoreerde aanvragen bij de voorjaarsnota. Bij de meerjarenbegroting wordt
duidelijk of gemeente Venray het
evenement ook de komende twee
jaar ondersteunt. De verwachting is
dat hier in november duidelijkheid
over komt.
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Mooder Maas van start in Geijsteren
De hoogwaterbescherming van Geijsteren start komende week. De
kruising Wanssumseweg-Dorpstraat-Maasheseweg gaat op dinsdag 27
augustus dicht voor alle verkeer. Aannemerscombinatie Mooder Maas
heeft tien weken nodig voor de werkzaamheden zoals het ophogen en
omleiden van de weg, de nieuwe inrichting van het kruispunt en het
aanleggen van dijken en damwanden.
Op borden in Geijsteren staat aangegeven dat de afsluiting duurt tot
10 oktober. “Dat klopt niet. De planning is dat de weg op 11 november
weer opengaat”, vertelt projectleider Els Geurts maandag 19 augustus
tijdens de inloopavond in zaal De Kei
in Geijsteren. Dorpsbewoners lopen
in en uit om de grote plattegronden die op tafels liggen te bekijken. Medewerkers van Mooder Maas
geven tekst en uitleg.
De kruising Wanssumseweg-
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Dorpstraat-Maasheseweg is een
druk punt, vooral voor het autoverkeer tussen Wanssum en Maashees.
“Eigenlijk hebben we zestien weken
nodig voor de uitvoering”, licht Els
Geurts toe. “Door het werk niet te
faseren en zo veel mogelijk in elkaar
te schuiven, hebben we de periode
kunnen verkorten tot tien weken.”
De Wanssumseweg wordt afgesloten bij de Monendijk. Er komt een
ruime omleidingsroute, via A73
en N270, voor het verkeer tussen
Maashees en Wanssum. “Een kortere route is niet mogelijk vanwege
het Landgoed Geijsteren en doordat
de straten Monendijk, Alde Pasterie
en Sint Wilbertsweg te smal zijn om
veel verkeer toe te laten.” Het autoverkeer vanuit Geijsteren kan via de
Oostrumseweg, De Zomp en N270
naar Wanssum.

Stalen damwand
De dijk van de Wanssumseweg
kan niet worden doorgetrokken bij
de begraafplaats. “Hier staat ook een
woning waardoor er te weinig ruimte
is. Daarom plaatsen we hier een stalen damwand die de functie van de
dijk overneemt. De damwand wordt
mooi ingepakt met gemetselde stenen”, vertelt projectleider Geurts. De
damwand komt op de bestaande weg
waardoor de Wanssumseweg bij de

Bomenkap langs de Alde Pasterie vanwege het ophogen van de dijk.
begraafplaats tien tot twaalf meter
wordt verlegd. Daardoor ontstaat een
scherpere bocht. “Het gevolg is dat
we op kruising, die straks een stuk
hoger komt te liggen, een flauwere
bocht kunnen maken. Het kruispunt is
nu niet overzichtelijk. Het verkeer uit
Maashees zie je bijna niet aankomen.”
Afgelopen dagen zijn veel bomen
gekapt langs de Alde Pasterie. De
bomen moeten verdwijnen omdat de
straat wordt opgehoogd en de bomen
te dicht op de dijk staan. “De afspraak
is dat iedere gekapte boom wordt
gecompenseerd binnen het project
Ooijen-Wanssum”, zegt Els Geurts.

“Bomen groeien met hun wortels in
de dijk waardoor de stevigheid wordt
aangetast. Daardoor moeten er helaas
veel bomen sneuvelen.”
Als op maandag 11 november het
kruispunt weer opengaat, wil Mooder
Maas verder met het ophogen van de
dijk van de Wanssumseweg richting
Wanssum. “Het is nog niet zeker of we
dan meteen doorgaan in de richting
van Wanssum. We willen niet te laat
in het seizoen starten. Het probleem
is dat we in januari en februari niet
kunnen asfalteren, waardoor het werk
langer stilligt. Daarom kan het zijn dat
we begin volgend jaar verdergaan met

de Wanssumseweg.”
Tijdens de afsluiting van tien
weken worden fietsers en voetgangers
omgeleid via de Monendijk en Sint
Wilbertsweg. Voor landbouwverkeer
komt een aparte doorsteek tussen de
Maasheseweg en Sint Wilbertsweg.
“We leggen hiervoor een tijdelijke
brug aan over de Oostrumsche Beek”,
meldt Els Geurts. “Het wordt voor
Geijsteren tien weken doorbijten.
Dat valt nog mee in vergelijking met
Wanssum waar we al anderhalf jaar
bezig zijn. En het werk gaat hier nog
door tot eind 2020. Dan moeten we
helemaal klaar zijn.”

Wegwerkzaamheden Ooijen-Wanssum
De werkzaamheden door Mooder Maas in het gebied Ooijen-Wanssum gaan na de bouwvakvakantie weer verder. Dat heeft als gevolg dat er
enkele wegen voor enige tijd zijn afgesloten.
Vanaf maandag 26 augustus
wordt de kruising Wanssumseweg/
Maasheseweg in Geijsteren voor
een periode van ongeveer tien
weken afgesloten voor verkeer.
De afsluiting loopt vanaf de kruising
Wanssumseweg/Monendijk tot en
met de kruising Dorpstraat/
Wanssumseweg/Maasheseweg.
In het weekend van vrijdag

30 augustus sluit Mooder Maas het
eerste deel van het oostelijke tracé
van de nieuwe rondweg aan op de
Koninginnebrug. Hiervoor wordt de
N270 in beide richtingen afgesloten
vanaf vrijdag 30 augustus 18.00 uur.
De planning is dat het eerste deel
van de rondweg zaterdag 31 augustus
om 06.00 uur weer open gaat voor
verkeer.

Vanaf eind augustus/begin september gaat het verkeer gefaseerd
over de nieuwe brug in het centrum
van Wanssum. Zodra de brug open
is worden de oude weg en de oude
brug gesloopt en wordt het gebied
opnieuw ingericht. Ook wordt de
Geijsterseweg in Wanssum aangesloten op de nieuwe weg. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren

wordt de Geijsterseweg ter hoogte
van de kruising Brugstraat afgesloten. Naar verwachting gaat de
Geijsterseweg in januari 2020 weer
open.
Voor meer informatie over
de werkzaamheden, planning
en omleidingsroutes kijk op
www.ooijen-wanssum.nl of op
facebook.com/ooijenwanssum

‘Raar verhaal’ bij TC Rodhe
Tennisclub Rodhe heeft tot twee keer toe een aangestuurde brief van de rechtbank gemist waardoor de rechtbank de zaak niet-ontvankelijk
heeft verklaard. In de brief vroeg de rechtbank om de benodigde stukken op te sturen. De tennisclub wil aantonen de brieven nooit te hebben
ontvangen en zodoende alsnog een gang naar de rechter af te dwingen. TC Rodhe wil via de rechtbank een subsidie van gemeente Venray afdwingen voor het renoveren van de banen.
“Het is een raar verhaal”, beaamt
Rob Olthoff, lid van de Stichting
Beheer Tennispark TC Rodhe. Normaal
gesproken moet er bij een aangetekende brief een briefje achtergelaten
worden wanneer deze niet persoonlijk
in ontvangst wordt genomen. “Maar
dat briefje hebben we nooit ontvangen”, stelt Olthof. “Onze secretaris controleert zeer regelmatig de brievenbus
bij het park. Het wordt allemaal goed
bijgehouden, maar dit hebben we
gewoon nooit ontvangen”, zegt Olthof.
Nadat de brief opnieuw aangete-

kend verstuurd was, kwam deze uiteindelijk wel in handen van de stichting.
Echter was de termijn voor het indienen
van de beroepsgronden toen al verstreken. De rechtbank verklaarde het
verzoek daarom niet-ontvankelijk, wat
inhoudt dat de rechtbank de zaak niet
inhoudelijk gaat behandelen.
TC Rodhe gaat een bezwaar indienen waarin ze duidelijk wil maken
dat de brieven nooit zijn ontvangen.
Olhtoff stelt dat er meerdere voorbeelden zijn waaruit blijkt dat de
ontvangende partij geen schuld heeft

aan het niet ontvangen van stukken.
“We hopen dat we op die manier toch
nog de gronden voor de rechtzaak kunnen aanleveren”, aldus Olthof.
Als het beroep niet gehonoreerd
wordt, is de tijd en moeite die de
vereniging erin gestoken heeft om
via de rechtbank subsidie af te dwingen voor niets geweest. Olthoff stelt
dat gemeente Venray nu wellicht wel
weer in gesprek wil met de vereniging.
“Wij wilden altijd in gesprek blijven,
maar omdat het onder de rechter was
wilde de gemeente niet met ons pra-

ten, stelt Olthoff. De vereniging, die
zo’n 430 leden telt, is al enkele jaren
bezig om subsidie te krijgen van de
gemeente om de banen op te knappen. De club stelt volgens het laatste beleidsplan rondom subsidies
van accommodaties recht te hebben
op de subsidie van zo’n 80.000 euro.
De gemeente heeft laten weten dat
het nieuwe subsidiebeleid rondom
accommodaties moet worden afgewacht voordat er een besluit wordt
genomen. Eind dit jaar zou dit volgens
gemeente Venray klaar moeten zijn.
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Keuze burgemeester
nadert ontknoping
De nieuwe burgemeester van Venray is over drie weken bekend. De fractievoorzitters, die de vertrouwenscommissie vormen, krijgen informatie over de sollicitanten op maandag 26 augustus. Gouverneur Theo Bovens
heeft de commissie op die dag uitgenodigd voor een gesprek in Maastricht.
Bovens maakt dan de namen
bekend van de sollicitanten naar
de burgemeesterspost in Venray
die op 1 januari 2020 vrijkomt.
De gouverneur heeft al met meerdere
sollicitanten gesproken. Op basis van
die gesprekken, en de door de raad
opgestelde profielschets, heeft Bovens
een eerste selectie gemaakt van
kandidaten die hij geschikt acht voor
de functie.
De sollicitatieprocedure komt
nu in een stroomversnelling.
De vertrouwenscommissie voert de
komende twee weken gesprekken
met de geselecteerde kandidaten.
Daaruit volgt een aanbeveling van
twee personen. Dat is verplicht, de
voordracht van één kandidaat is niet
geldig. De eerstgenoemde kandidaat
is, volgens de vertrouwenscommissie,
de gewenste burgemeester voor
Venray. De voordracht wordt in een
besloten vergadering besproken met

de gemeenteraad. Deze besloten
bijeenkomst vindt plaats vlak voor de
extra raadsvergadering van donderdag
12 september die om 20.00 uur
begint. Naast de bekendmaking van
de nieuwe burgemeester is dan tevens
de installatie van Cor Vervoort (Venray
Lokaal) als nieuwe wethouder.

‘Voorwerk gedaan’
De vertrouwenscommissie heeft
na het gesprek met Bovens op
26 augustus nog ruim twee weken
om de sollicitatieprocedure af te
ronden. “Het is een strak tijdspad
maar het gebeurt wel zorgvuldig”,
zegt CDA-fractieleider Toon Loonen
die tevens voorzitter is van de
vertrouwenscommissie. “De provincie
heeft al het voorwerk gedaan.
De gesprekken met de kandidaten
voor volgende week en week daarna
zijn al allemaal ingepland. Het is
ook goed om deze periode zo kort

mogelijk te houden. Dat is er het
minste risico op het uitlekken van
namen.”
Hans Gilissen (PvdA) kondigde
op 25 maart 2019 zijn vertrek aan
op het einde van dit jaar. Hij is dan
tien jaar burgemeester van Venray
geweest als opvolger van Jos Waals
(CDA). De fractievoorzitters namen
zitting in de vertrouwenscommissie
die de profielschets ‘Venray
zoekt een krachtige verbinder’
opstelde. De profielschets werd op
donderdag 16 mei in een openbare
raadsvergadering vastgesteld en
besproken met gouverneur Theo
Bovens. De vacature was drie
weken opengesteld, van 22 mei tot
11 juni. Binnen vier maanden na
de publicatie van de vacature in de
Staatscourant, op 22 mei, moet de
gemeenteraad een voordracht doen.
De burgemeester wordt voor zes jaar
benoemd bij koninklijk besluit.

1.000 euro schade

Oorlogsmonument
Oirlo vernield
De naamplaat van het oorlogsmonument in Oirlo voor de 41 Oirlose gedeporteerden is door vandalen
vernield. Tot op heden hebben zich nog geen daders of ooggetuigen gemeld.
Het monument ‘Sporen die bleven’
staat bij de St. Gertrudiskerk in Oirlo
en is bedoeld als herdenking van
41 Oirlose gedeporteerden. De vernielde naamplaat van glas is op
initiatief van de Stichting Ald Oeldere
in 2005 tot stand gekomen. Het geld
daarvoor is destijds bij elkaar gebracht
door nog levende oud-gedeporteerden
en de nabestaanden van de overleden
gedeporteerden.
Hay Rongen, voorzitter van

Stichting Ald Oeldere laat weten dat
ze nu voor de vervanging van het
glas geen aanspraak kunnen doen op
deze groep, omdat de meeste daarvan
niet meer leven. “Het is afwachten of
er zich een dader of een ooggetuige
meldt. Mocht dat niet gebeuren dan
zullen we de kosten van de reparatie
via subsidies of giften financieren.”
Rongen legt uit dat ze nog wachten
op een offerte met de kosten van de
reparatie. Hij verwacht dat het onge-

veer 1.000 euro gaat kosten.
Volgens Rongen zijn de vernielingen niet direct te zien, de namen
zijn nu wel moeilijk te lezen. “Ik heb
geen idee waarom iemand een
monument vernield. Het is absurd.
Er is enig geweld en de nodige kracht
voor nodig om sterren in het glas te
krijgen. Ik hoop dat de daders gepakt
worden, maar ik ben bang dat dit
moeilijk wordt. In omstreken heeft
niemand wat gezien.”

Defensie: woningen
isoleren in Merselo
Ministerie van Defensie gaat aan de noordwestkant van Merselo woningen isoleren vanwege de geluidsoverlast van F-35 straaljagers. Dat meldde strategisch adviseur Bert Kwast van Defensie tijdens de informatieavond
op dinsdag 13 augustus in zaal ’t Anker in Merselo.
Voordat vliegbasis De Peel in
Vredepeel in 1993 een slapende basis
werd, was Defensie al begonnen met
het isoleren van huizen. “We zijn na
een aantal woningen gestopt met het
geluidsisolatieprogramma, vanwege de
de-activering van het vliegveld. Het isolatieplan gaan we weer uit de mottenballen halen”, zegt Kwast.
In de conceptnotitie Reikwijdte en
Detailniveau staat een kaartje van de
40 Ke-geluidscontour. De huizen die
binnen dit gebied vallen, komen in aanmerking voor geluidsisolatie. Het zijn
delen van straten die in het verlengde
liggen van de start- en landingsbaan:

Bakelsedijk, Ossendijk, Veldstraat,
Testrik, Op de Ries, Daland, Grasdijk en
Beekweg. Ook een stuk van de Peelweg
in Ysselsteyn valt erbinnen. De kruising
Beekweg-Rozendaal-Deskesven ligt net
buiten de geluidszone.

Geluidsmetingen
D66-raadslid Theo Zegers uit
Merselo merkte tijdens de informatiebijeenkomst op dat de geluidcontourenkaart in de conceptnotitie
Reikwijdte en Detailniveau niet actueel is. “Die komt nog uit de tijd van
de starfighters. De kaart is nog niet
aangepast voor de F-16’s.” De concept-

notitie Reikwijdte en Detailniveau is
de voorloper van de milieueffectrapportage (MER). In de MER komt exact
te staan welke woningen binnen de
40 Ke-geluidscontour liggen en geïsoleerd zullen worden. Bert Kwast vertelde tijdens de informatieavond dat
de MER in november of december 2020
ter inzage wordt gelegd. Hij haalde aan
dat geluidsmetingen worden gehouden
bij de luchtmachtbases van Volkel en
Leeuwarden waar F-35’s zijn gestationeerd. “Als blijkt dat het isoleren van
woningen niet voldoende is voor de
F-35, dan moeten we het isolatieprogramma aanpassen.”
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Multifunctionele indeling

Interne verhuizing
Raayland College
Terwijl de leerlingen van het Raayland College in Venray genoten
van de zomervakantie, heeft er een interne verhuizing plaatsgevonden
in het schoolgebouw. In twee weken is er nieuwe multifunctionele
indeling gerealiseerd.
Vanwege de krimp van het
aantal leerlingen in de regio, gaat
het Raayland College gebruik
maken van twee delen van het
schoolgebouw, voor het derde deel
wordt een huurder gezocht.
“Dit betekent dat we de ruimtes
anders ingericht hebben om er zo
optimaal mogelijk gebruik van te
kunnen maken voor ons onderwijsprogramma”, vertelt Wiel de
Kleijne, hoofd van het cluster

‘vastgoed, facilitair en inkoop’ van
de stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs, regio Noord.
Samen met alle betrokkenen
is er gesproken over de wensen
voor de nieuwe inrichting van de
lokalen. Daarbij is gekeken naar
het zo efficiënt en praktisch mogelijk inrichten voor het lesaanbod.
De school is een half jaar geleden
al begonnen met de voorbereidingen van de verhuizing.

Ontmanteling
MRI VieCuri
Ziekenhuis VieCuri Venray krijgt dit jaar een nieuwe MRI- en CTscanner. In de periode van medio augustus tot en met medio oktober
wordt het MRI-systeem op de locatie Venray vervangen.
Maandag 19 augustus start de ontmanteling van de oude MRI.
De ontmanteling van het MRIsysteem startte met een quench.
Daarbij ontstond een grote witte
wolk toen de MRI gecontroleerd
werd uitgezet. De wolk was op
maandag rond 09.00 uur buiten te
zien. Daarbij kon ook het ontsnappen
van het gas gehoord worden. In de
MRI zit vloeibare helium om het
apparaat gekoeld te houden.
Wanneer de MRI uitgaat en het

magneetveld wordt uitgeschakeld,
zowel in een noodsituatie als
gepland, dan neemt het helium de
vorm van gas aan en ontstaat een
grote witte wok. Voor de veiligheid
heeft elke MRI een uitlaat naar
buiten zodat het gas niet in het
gebouw terecht komt. Het plaatsen
van een nieuwe MRI en CT loopt
vooruit op de geplande nieuwbouw
van VieCuri in Venray.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00
bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag 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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Ondernemer Van Og onderneemt verdere stappen

Harddiscounter geweerd op De Brier
Ondernemer Henk van Og uit Horst diende op 18 september 2018 een verzoek in om een harddiscountsupermarkt op bedrijventerrein de Brier in Venray te vestigen. Dit werd afgewezen door de gemeente Venray, maar
daartegen diende Van Og een bezwaarschrift in. De gemeentelijke bezwaarschriftencommissie heeft onlangs de
bezwaren van bezwaarmaker ongegrond verklaard.

Het pand heeft de bestemming
detailhandel, maar volgens Van Og
met beperkingen, waardoor een
harddiscounter geen directe bouwvergunning kan krijgen. “Veel van
deze beperkingen zijn in een eerder
geschil door de Raad van State weggeveegd, omdat de gemeente zich in
het detail wilde bemoeien met alles
wat wel en wat niet verkocht mocht
worden. De wereld is al langer anders
aan het worden en jammer genoeg
gaat de gemeente in haar denken en
doen niet met de tijd mee. Althans
niet bij De Brier”, aldus Van Og.

Dagelijkse
boodschappen

In diverse media is te lezen dat
de Aldi tegen de weigering van de
gemeente bezwaar tekende bij de
gemeentelijke bezwaarschriftencom-

missie. Mark van Herk, vastgoedmanager bij Aldi, ontkracht dit. “Aldi is
hier niet bij betrokken. We hebben
vijf jaar geleden met Van Og onder-
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UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Gazon vernieuwen: oud
gras er af en nieuwe zode er op. Hagen
snoeien: of inkorten of er uit. Werk
opgeruimd afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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handelt over de prijs, maar daar kwamen we niet uit. Aldi richt zich op
locatie De Toverbal, maar we weten
nog steeds niet of dit mogelijk is.
Binnenkort hebben we daarover een
gesprek met de gemeente. Het proces gaat volgens ons langzaam, te
langzaam.”
De familie Van Og is al vanaf
2008 bezig om een nieuwe bestemming te krijgen voor het pand aan
de Zuidsingel op De Brier in Venray.

Gemeente Venray weigerde de
aangevraagde omgevingsvergunning
van Van Og wegens strijd met een
goede ruimtelijke ordening. De aangevraagde afwijking van het bestemmingsplan is in strijd met ruimtelijke
doelen van de gemeente. Volgens de
Structuurvisie moeten nieuwe supermarkten zich vestigen in of direct
aangrenzend aan de bestaande winkelcentra met een functie voor de
dagelijkse boodschappen. De Brier
ligt op korte afstand van het nieuw
te bouwen wijkwinkelcentrum
in ’t Brukske, waardoor er in dit
gedeelte van Venray al sprake is van
voldoende aanbod op het gebied van
supermarkten.
Met dit besluit verbant de
gemeente een supermarkt op
De Brier, maar Van Og laat het daar
niet bij zitten. Hij heeft naar eigen
zeggen meerdere ijzers in het vuur
om op de Zuidsingel een harddiscounter te vestigen. In het belang
van het proces, maar ook in het
belang van betrokken partijen doet
Van Og geen uitspraak over de kan-

didaten. “Het is niet van belang of
Nettorama of wie dan ook zich op
De Brier vestigt. Ik ben er wel van
overtuigd dat Aldi weer belangstelling gaat tonen als gemeente Venray
het verbod op De Brier intrekt.
Het centrum van Venray zal niet substantieel minder functioneren als
Aldi zich niet vestigt in het centrum,
de positieve invloed van de Aldi op
De Brier is verhoudingsgewijs veel
belangrijker. En een harddiscounter is
runshoppen, het ‘centrumgebeuren’
is funshoppen. Daarnaast blijkt uit
onderzoek van TopOnderzoek dat een
grote meerderheid van de Venrayse
bevolking de vestiging van de Aldi op
de Brier in Venray steunt.”
Van Og betreurt het dat waar
plaatselijke bevolking kiest voor een
opwaardering van De Brier met een
harddiscounter, de gemeente juridische procedures blijft voeren om dit
te voorkomen. Binnenkort zal Van Og
de gemeente aanbieden de rechtbankgang te voorkomen en meteen
naar de hoogste rechter in ons land
te gaan, de Raad van State. “Hierbij
lijkt de gemeente geen enkele reden
te hebben om deze vereenvoudigde
procesgang te voorkomen, anders
dan vertraging en geldverspilling.
Ik vertrouw erop dat dit niet zal gaan
plaatsvinden.”
Het gebouw aan de Zuidsingel
blijft leegstaand of wordt kortstondig
bezet door tijdelijke huurders. Van Og
wacht de uitspraak van de Raad van
State af, maar wil graag op korte termijn afspraken met gemeente Venray
maken over dit initiatief. Van Og
vertelt dat hij niet zit te wachten
op vertragingen en verdergaande
procedures. Hij verzoekt daarom
de gemeente en ondernemers in
gesprek te gaan zodat er snel duidelijkheid volgt.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Schilder nodig? Bel: J. Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70
Vrijblijvende offerte.
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60-plussers

Klik Venray brengt mensen
in contact
Klik Venray probeert 60-plussers met elkaar in contact te brengen. Doelstelling is om mensen die het
moeilijk vinden om zelf contacten te leggen, vriendschappelijke contacten op te laten doen.
Een coördinator kijkt naar de
wederzijdse wensen, interesses
en behoeften. Wanneer mensen
zich hebben aangemeld, wordt er
een beter beeld van de interesses,

wensen en behoeften. “Dat doen
we om uiteindelijk en goede match
te maken”, aldus de organisatie.
Voor meer informatie of vragen
neem contact met Synthese

via 0478 51 73 00 Synthese
biedt in de gemeente Venray
op verschillende gebieden
ondersteuning aan haar
inwoners.

Cursus zorgverlening in Venray
Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg Noordelijk Noord-Limburg (VPTZ-NNL) start op woensdagavond 25
september van 19.30 uur tot 22.00 uur met een introductiecursus voor nieuwe vrijwilligers. De training duurt
tien weken en vindt plaats in De Kemphaan in Venray.
In deze gratis training worden
vrijwilligers voorbereid op hun inzet
bij de terminale zorgvrager en
zijn/haar mantelzorgers. Gedurende
de training kan de aspirant vrijwilliger al (samen met een ervaren
kracht) worden ingezet. De bedoeling is dat de vrijwilliger minimaal

één per week inzetbaar is na afronding van de cursus in december.

Ontlasting
De VPTZ-NNL kan ondersteuning
bieden als duidelijk is dat iemand binnen afzienbare tijd zal overlijden. De
ondersteuning van VPTZ wordt gege-

ven in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. De vrijwilligers
staan klaar ter ontlasting van de
mantelzorgers (partner, de kinderen,
de familie).
Voor meer informatie neem contact op met 06 55 79 02 71 of mail
naar info@vptz-noordlimburg.nl
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Verzet Toeristisch Platform
tegen vliegveld
Stichting Toeristisch Platform Venray ziet de heropening van vliegveld De Peel in Vredepeel helemaal niet
zitten en heeft een zienswijze ingediend. Oorverdovend lawaai en luchtverontreiniging betekenen imagoschade
voor De Peel als toeristische regio, meent het platform. Vooral in de gemeente Venray waar de omgeving zich
goed leent voor buitenactiviteiten als wandelen en fietsen.
Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers voor Venray met dit jaar
zo’n 264.000 overnachtingen. ‘Zowel
in werkgelegenheid als in geldstromen. Het gaat om ruim duizend
banen, los nog van het personeel van
toeleveringsbedrijven’, schrijft voorzitter André Tonen in de brief aan het
ministerie van Defensie.
Het platform vindt dat deze regio
al veel geluidshinder ondervindt
van vliegverkeer. Zoals van laagvliegende vliegtuigen van de burger-

luchthavens van Eindhoven, Weeze en
Düsseldorf. Daarnaast oefenen hier
gevechtsvliegtuigen van de militaire
basis in Volkel. Tonen waarschuwt
dat het Toeristisch Platform zichzelf
wellicht opheft als in november 2021
het besluit valt vliegveld De Peel te
heropenen. ‘Want het werkt contraproductief om toeristen en recreanten
naar de mooie plattelandsgemeente
Venray te lokken, waar ze geconfronteerd worden met geluidsoverlast en
luchtverontreiniging. Gevolg zal zijn

dat toeristen niet meer terugkeren en
hun ongenoegen via sociale media
als een olievlek zullen verspreiden.’
Noord-Limburg heeft het streven in 2023 de gezondste regio
van Nederland te zijn. Provincie
Limburg en de acht gemeenten steken 40 miljoen euro in het project.
Het Toeristisch Platform vraagt zich
af of het wel zin heeft om verse regionale groente te promoten als de
lucht verontreinigd is en de teelt in
gevaar komt.

SP vreest grote overlast
vliegbasis De Peel
De SP gaat actief aan de slag om reactivering van de vliegbasis de Peel tegen te houden. De heropening is
volgens de partij een slecht plan voor de hele regio. “Inwoners krijgen te maken met heel veel geluidsoverlast
van de F35, van helikopters en van vrachtvliegtuigen.”
“We vinden het belangrijk dat de
Venrayse bevolking goed geïnformeerd is over wat gaat gebeuren.
Het zogenaamde luchthavenbesluit
dat hiervoor genomen moet worden is
voor onbepaalde tijd en betekent dat
er elke dag gevlogen kan worden van
07.00 tot 00.00 uur. We horen wel
vaker zeggen dat bezwaar maken een
gelopen race is, maar dat is niet zo.

Ook in het vervolg van dit traject is het
nog mogelijkheid om bezwaar te
maken. Dit zullen we dan ook massaal
moeten doen.”

Brabant
Volgens de SP zit de bevolking in
Brabant niet stil. Ook daar is de weerstand enorm. “Laten we samen zorgen dat dit vliegveld niet open gaat

en onze gezondheid, woonomgeving
en natuur beschermd blijven tegen dit
vliegtuiggeweld. We hebben de provincies Brabant en Limburg al aangeschreven om onze zorg uit te spreken en
hen op te roepen om niet mee te gaan
met de plannen van Defensie. Tot slot
hebben we onze Tweede Kamerfractie
gevraagd om dit onderwerp hoog op
de agenda te zetten.”

Nieuwe dorpsbrug Wanssum
in gebruik
De eerste auto’s rijden eind deze week over de nieuwe dorpsbrug in Wanssum. De openstelling geldt in
eerste instantie alleen voor het verkeer in de richting van Well. Vanaf begin september gaat de dorpsbrug open
voor het verkeer in beide richtingen.

‘Zonnepark geen
obstakel vliegveld’
Grootschalige zonneparken vormen geen obstakel voor het vliegverkeer met F-35’s op vliegbasis De Peel in Vredepeel. Dat antwoord
kreeg dorpsraadlid Hans Schröder van Smakt-Holthees tijdens de
informatieavond op dinsdag 13 augustus in zaal ’t Anker in Merselo.
De dorpsraad en enkele inwoners
van Smakt zijn bezorgd over de
weerkaatsing van het geluid en de
lichtreflectie van de zonnepanelen.
Aan beide zijden van de A73 in
Smakt zijn concrete plannen voor
zonneweides van Kronos Solar (25
hectare) en Tomorrow Energy (20
hectare). De twee locaties liggen in
de aanvliegroute van vliegveld De
Peel. De omwonenden hebben al te
maken met het geluid van de spoorlijn en de A73. Daar komt straks het
lawaai van de F-35’s bij. Strategisch
adviseur Bert Kwast van het ministerie van Defensie meldde dat zonne-

parken buiten de beoordeling vallen
voor het gebruik van het vliegveld.
In tegenstelling tot windmolens
waarvoor wel een beperking geldt,
vertelde hij.
Vanwege mogelijke radarverstoring geldt in een groot deel van de
gemeente Venray een verbod op de
plaatsing van windmolens. Alleen
aan de oostkant van de gemeente,
voorbij Oirlo, zijn windturbines toegestaan die vaak een hoogte hebben van 150 tot 200 meter. De toren
van de Grote Kerk in Venray is met
80 meter het hoogste gebouw in de
gemeente.

Milieuorganisaties
samen in geweer
tegen vliegveld
Natuur en milieufederatie Limburg, werkgroep Behoud de Peel en
de Brabantse Natuur en milieufederatie hebben gezamenlijk een
zienswijze ingediend bij het ministerie van Defensie tegen de heropening van vliegbasis De Peel.
De milieuorganisaties uiten
hun zorgen over de geluidsoverlast en de uitstoot van CO2, fijnstof
en stikstof. “De gezondheidsrisico’s
door geluid zijn enorm. De regio
wordt onleefbaar voor mens en
dier”, waarschuwen ze. Binnen een
straal van 50 kilometer rondom
De Peel liggen de militaire vliegvelden van Eindhoven en Volkel en de
luchthavens Eindhoven en Weeze.
“Samen met de intensieve veehouderij is hier al een hoge concentratie
van fijnstof”, meldt de zienswijze.
De milieugroepen willen weten
of de toename van fijnstof voldoet aan de Europese normen en

de advieswaarden van de WHO, de
Wereldgezondheidsorganisatie.
Natuurgebied Stippelberg
ligt op 400 meter afstand van de
vliegbasis. Het is een door provincie Brabant aangewezen stiltegebied dat beschermd moet worden
tegen te veel geluid. Deurnesche
Peel en Mariapeel zijn, net als
Bosschuizerbergen in Venray,
beschermde Natura 2000-gebieden die al last hebben van een
te hoge stikstofuitstoot. De milieuorganisaties willen dat in de
milieueffectrapportage (MER) de
gevolgen nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Drugsafval gevonden in Ysselsteyn
De politie trof zondag 18 augustus twaalf vaten met drugsafval aan
in een schuur aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn. Ook ontdekte de
politie een aantal lege vaten.
Via een anonieme melding
kwam de politie de twaalf vaten op
het spoor. Er is nog niemand aange-

De werkzaamheden zijn dan nog
niet helemaal klaar. De Geijsterseweg
is vanaf donderdag 22 augustus
afgesloten. “De weg gaat tot begin
volgend jaar dicht”, vertelt projectleider Els Geurts. “Het is een flinke
klus om het hoogteverschil tussen de
Geijsterseweg en de nieuwe brug op
te vangen.” Op de nieuwe brug geldt
een om-en-omregeling voor het auto-

verkeer buiten de spitsuren tot half
september, zodat aannemerscombinatie Mooder Maas aan de slag kan
met het afwerken van het brugproject. De oude brug op de Brugstraat
wordt na de opening van de nieuwe
dorpsbrug gesloopt. “Daardoor ontstaat er een gat in de waterkering.
Zodra de oude brug weg is, gaan we
hier nieuwe damwanden slaan zodat

voor het hoogwaterseizoen de waterkering weer gedicht is”, zegt projectleider Geurts.
De Burgemeester de
Weichshavenstraat is vanaf woensdag 21 augustus afgesloten om hier
de aansluiting te kunnen maken met
de Brugstraat. De woningen en supermarkt Jumbo blijven bereikbaar via de
Stayerhofweg en Piet van Elsstraat.

houden voor deze zaak. Volgens de
politie wordt de schuur verder
onderzocht.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Rouz Ismael (21) timmert aan de weg als ondernemer

‘Ik leef nu als een koning’
Rouz Ismael (21) was 12 jaar toen in Syrië de oorlog uitbrak. Vier jaar geleden vluchtte hij met zijn familie
naar Nederland. Via omzwervingen in Ter Apel en Venlo kwam hij in Venray terecht. Hij leerde Nederlands,
volgde een opleiding en opende drie kapsalons. Binnenkort opent de Venraynaar een eettent in Venray. “Ik ben
Venray heel dankbaar. Vergeleken met het leven in Syrië, leef ik nu als een koning”, zegt hij.
Dat de oorlog in Syrië sporen nalaat in het leven van Rouz is
wel duidelijk. “Ik heb alles gezien.
Mensen zijn voor mijn ogen overleden. Als wij niet waren vertrokken, was de kans groot geweest dat
we er niet meer geweest waren”,
vertelt Rouz. Zijn vader reisde het
gezin, dat tien kinderen telt, vooruit
naar Nederland. “In Syrië kwamen
ze mannen ophalen om te vechten tegen IS en de Arabieren. Mijn
vader was weggelopen en we hadden geen contact met hem. “We
vreesden het ergste.” Enige tijd later
belde hij Rouz’ moeder op vanuit
Nederland. “Hij heeft alles voor ons
geregeld en ons hierheen gehaald”,
vertelt Rouz trots.

Gelijkheid
De Venraynaar wil niet meer
terug naar Syrië. “Nee, misschien ooit voor vakantie. Ik vind
Nederland een geweldig land. Als
Syrische koerden hoorden we er
nooit écht bij. In Nederland is ieder-

een gelijk. Niemand vraagt mij naar
waar ik vandaan kom. Dat vind ik
zo mooi aan dit land”, stelt hij. De
familie kwam als eerste aan in Ter
Apel, vervolgens kregen ze asiel
in Venlo waarna ze een huis kregen in Venray. Rouz ging naar de
Internationale Schakelklas in Venlo
om de taal te leren. Nadat Rouz,
die inmiddels goed Nederlands
spreekt, de taal beheerste, volgde
hij een mbo-opleiding tot kapper.
Überhaupt naar school gaan, was al
bijzonder. “In Syrië ben ik nooit naar
school gegaan. We woonden in een
klein dorp. Een school was ver weg,
daar hadden we geen geld en vervoer voor”, vertelt hij.
In Syrië was hij al actief als kapper, en ook in de asielcentra bleef
hij mensen knippen. “Toen we in
Venray kwamen wonen, ging ik
naar mensen toe, maar ook in de
garage naast ons huis ontving ik
klanten.” Omdat de zaken goed gingen, opende hij een nieuwe salon
in Gemert. Binnen een jaar opende

hij daar een tweede salon. Op dit
moment is hij in Venray bezig een
restaurant te openen. Zijn geheim?
“Hard werken. Ik werk zeven dagen
per week, ik rook niet, ik drink niet
en ga niet opstap. Vakantie heb ik
nooit. Voetballen heb ik ook al jaren
niet gedaan. Ik wil andere mensen
laten zien wat je kan bereiken door
hard te werken, maar ik ben vooral
Nederland en Venray in het bijzonder dankbaar. In Syrië had ik in geen
twintig jaar kunnen bereiken wat ik
nu heb.”
Uiteindelijk wil de jonge
Venraynaar uitbreiden. “Over een
jaar of vijf wil ik meerdere bedrijven
hebben in verschillende branches.
Ik doe dat niet alleen voor mezelf,
maar ik hoop zo ook mensen in Syrië
en mijn familie te kunnen helpen”,
vertelt Rouz. Zijn familie is trots
op hem, ze hadden niet verwacht
dat het zo snel zou gaan. “Maar ze
vinden ook dat ik meer rust moet
nemen”, lacht hij. Toch vragen mensen zich af hoe hij het allemaal voor
elkaar krijgt. “Ik ben overal gaan
staan met flyers. Vaak werd ik weggestuurd of uitgelachen. Maar ik

bleef doorgaan. Als ik mijn leven nu
vergelijk met dat in Syrië, dan leef
ik nu als een koning. Zijn nieuwe
restaurant heeft dan ook een toepas-

selijk naam: Freedom Food. “Dat verwijst naar de vrijheid die mijn
familie en ik nu hebben. In Syrië heb
ik die vrijheid nooit gekend.”

Opening Het Tryneshuis in Venray
Burgemeester Hans Gilissen opent vrijdag 6 september Het Tryneshuis in Venray op feestelijke wijze. Het
Tryneshuis biedt zorg en onderdak aan twintig mensen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies.
Van 14.00 tot 16.00 uur is er een open dag voor iedereen die een kijkje wil komen nemen.

Het Tryneshuis is één van de
nieuwe woonzorglocaties van
Dagelijks Leven, een landelijke
aanbieder van woonzorg voor mensen met geheugenverlies. Dagelijks
Leven biedt zorg op maat 24 uur per
dag. De woonzorglocatie Het
Tryneshuis in Venray is toegankelijk
voor iedereen met een vorm van
geheugenverlies en een zorgprofiel
van VV05 en hoger.
De twintig bewoners beschikken
ieder over een eigen studio met
zit-/slaapkamer en badkamer.
Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimtes, zoals twee huiskamers, een grote

activiteitenruimte, een professionele
keuken, en een tuin waar de bewoners
individueel of gezamenlijk aan activiteiten mee kunnen doen. De maaltijden worden dagelijks vers bereid en
de dagbesteding wordt verzorgd door
professionele activiteitenbegeleiders.
Locatiemanager Sophia van der
Giessen: “Ik ben enorm trots dat
ik de locatiemanager mag zijn van
Het Tryneshuis. Hier kan ik namelijk
écht iets betekenen voor de mensen
en tijd en aandacht aan ze geven.”
Het Tryneshuis ligt midden in een
woonwijk. Volgens de locatiemanager is daar bewust voor gekozen.

“Op deze wijze maken we eenvoudig verbinding met bewoners uit de
omgeving en wordt er zo veel mogelijk gestreefd naar mogelijkheden
om de bewoners van Het Tryneshuis,
net als de buurtbewoners, deel uit te
laten maken van de wijk. We maken
gebruik van de diensten en mogelijkheden van vrijwilligers, mantelzorgers en omwonenden. We doen
de boodschappen bij de lokale middenstand en de bewoners maken
gebruik van de lokale eerstelijnsvoorzieningen, zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeuten en soortgelijke
disciplines.”
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GEPLUKT Lisanne Wisgerhof
Ik pas niet in die harde wereld.
Ik vind het nu ook leuker om de content te bedenken en alles ervoor te
regelen.” Toch vindt Lisanne dat ze
veel heeft geleerd van de tijd dat ze
theaterles kreeg. “Vroeger was ik verlegen, maar dat ben ik nu niet meer.”
Na de middelbare school begon
Lisanne de hbo-opleiding kunst en
economie in Utrecht. In de specialisatierichting theatermanagement
studeerde ze af. “Het was een toffe
opleiding met creatieve vakken zoals
het bedenken van verdienmodellen
voor theaters. Tijdens de opleiding
heb ik veel geleerd op het gebied
van marketing. Toen ik nog studeerde, heb ik nooit gedacht om uit
Rotterdam weg te gaan, maar dat is
uiteindelijk anders gelopen”, vertelt
ze lachend.

Inspiratie voor
Youtubefilmpjes

Ze werd geboren in Capelle aan den IJssel, woonde vanaf haar negentiende in Rotterdam, maar verhuisde twee jaar geleden naar Venray voor een
nieuwe baan. Intussen is ze volledig in Venray ingeburgerd en wil ze niet meer terug naar een grote stad. Deze week wordt Lisanne Wisgerhof (25) geplukt.
Inmiddels werkt ze twee jaar voor
Haegens Media als productieleider
voor het YouTubekanaal van Dylan
Haegens. Voordat ze naar Venray
verhuisde, was ze twee jaar werkzaam
bij de Jeugdtheater Hofplein
Rotterdam als organisator. Ze organiseerde de lessen en deelde alle

klassen in. Vanwege een reorganisatie
besloot ze om ander werk te zoeken.
“Het leek me interessant om voor de
YouTubewereld te werken. Zo kwam ik
bij Venraynaar Dylan Haegens uit.
Ik wilde met hem sparren en erachter
komen hoe die wereld werkt. Via een
video waarin ik tien redenen besprak

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
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om met mij in gesprek te gaan,
solliciteerde ik op een baan.”
Lisanne kreeg 2,5 week later de
baan die ze wilde. Dat betekende
wel dat ze haar spullen moest pakken en naar Venray moest verhuizen. Naar eigen zeggen werd ze in
Venray met open armen ontvangen. “Ik was van tevoren bang dat
Venray ongeveer net zo klein zou
zijn als Geijsteren, waar mijn collega woont, maar dat is me enorm
mee gevallen. Ik waardeer nu juist
de kleinschaligheid van de kerkdorpen, de mensen en de gezelligheid.
Rotterdammers zijn harder en directer. Nu zou ik niet meer terug willen
naar de stad. Daar is het contact
heel vluchtig. Inmiddels versta ik
het Venrayse dialect, maar het zelf
praten vind ik moeilijk. Ik heb wel
een Venrays spreekwoordenboek
gekocht”, lacht ze.
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Ondanks dat ze niemand uit
Venray kende, heeft Lisanne inmiddels een grote vriendenkring opgebouwd. Ook op haar vrienden uit
Rotterdam kan ze altijd terugvallen,
zegt ze. “Ik ben een makkelijke prater en heb daarom hier meteen een
sociaal netwerk opgebouwd. Dat is
rap gelopen en heb me daarom in het
begin totaal niet eenzaam gevoeld.”
Lisanne vertelt dat, toen ze in Venray
kwam wonen, ze het het leuk vond
om de Limburgse cultuur te leren ken-

nen. Ze vierde daarom meteen carnaval. “Toen ik in Rotterdam woonde,
kon ik het me niet voorstellen om
met mijn ouders in de kroeg te zitten.
Hier in Venray is dat normaal met carnaval. Die saamhorigheid geeft me
een warm gevoel. Het lijkt me grappig om ooit een keer een carnavalsliedje te maken.”
Lisanne groeide op met een broer
die geboren is met een geestelijke
beperking. Toch heeft dat haar nooit
in grote mate beïnvloed. “Mijn broer
is altijd mondig geweest en de begeleiding viel mee. Waarschijnlijk heb
ik wel altijd meer mijn best op school
gedaan om mijn ouders te ontlasten.”
Volgens Lisanne heeft het gezin een
sterke familieband. Met haar broer
kan ze goed opschieten. “We kunnen
altijd op elkaar terugvallen; we zijn
dol op elkaar.” Eén keer in de maand
komen haar ouders op bezoek of
gaat Lisanne terug naar Rotterdam.
“Mijn ouders vinden het superleuk voor me dat ik in Venray woon,
maar soms is de afstand ook lastig.
Toch ligt Venray niet aan de andere
kant van de wereld.”
Van haar negende tot haar twintigste zat Lisanne op de theaterschool in Rotterdam waar ze later
een fulltime baan kreeg. Lang had
ze de ambitie om actrice te worden,
maar die droom heeft ze aan de kant
geschoven. “Ik vond het leuk om in
het theater te spelen voor een zaal
van vijfhonderd mensen, maar ik
heb nooit de stap durven maken om
te acteren op professioneel gebied.

Inmiddels voelt Lisanne zich volledig thuis in het Limburgse dorp.
Ook haar huidige werk bevalt haar
erg goed. “Ondanks dat mijn baan
wel uniek is, blijft het toch een normale baan. Niet iedereen verwacht
dat er achter één YouTubevideo een
heel team zit. Ik vind het leuk om
creatief bezig te zijn en samen te
brainstormen over YouTubecontent.
Ook op sociaal gebied kunnen we het
binnen ons team goed vinden. Na het
werk gaan we vaak met elkaar om.
Er heerst totaal geen hiërarchie binnen het bedrijf en iedereen krijgt de
ruimte.” Inspiratie voor de video’s
haalt Lisanne uit het dagelijkse leven.
“Het bedenken van content gaat
automatisch. Ik haal sommige ideeën
ook uit andere YouTubefilmpjes.”
Toen Lisanne naar Venray verhuisde, greep ze haar kans om
de politiek in te gaan. Sinds haar
twaalfde had Lisanne al interesse in
de politiek. Via Carla Brugman, de
moeder van Lisanne’s collega kwam
ze terecht bij de partij Venray Lokaal.
“Omdat mijn broer een beperking
heeft, wil ik me onder andere inzetten voor mensen met een beperking. Daarnaast wil ik vooral mensen
dichter bij de politiek brengen en ze
aansteken en interesseren. Inmiddels
weet ik meer van Venray dan mijn
vrienden hier.” Op de vraag of ze ooit
wethouder wilt worden, antwoordt
ze: “Wie weet wat de toekomst
brengt, maar voor nu is dat nog te
vroeg. Ik wil eerst meer ervaring
opdoen in de politiek. Ook vind ik
wethouder worden ansich geen doel.
Ik wil me in de politiek vooral hardmaken voor de dingen die ik belangrijk vind en als ik dat kan bereiken,
vind ik dat belangrijker dan vanuit
welke positie dat is.”
Toch mist Lisanne één ding uit
haar leven in Rotterdam. “Ik zit niet
graag stil en heb het graag druk,
omdat ik anders gek wordt. Maar ik
vind het ook wel eens fijn om mijn
hoofd leeg te maken en even aan
niks te denken. Anders raak ik overprikkeld. Daarom mis ik het strand in
de buurt.”
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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.

Victor Weijs nieuwe voorzitter Venray Lokaal
Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 8 augustus is
Victor Weijs door de leden van Venray Lokaal gekozen tot voorzitter.
Victor is geboren en getogen in
Broekhuizen en woont sinds 1995 in
Venray en voelt zich een echte
Venraynaar. Hij is vader van drie
kinderen en heeft zeven kleinkinde-

ren. In het verleden was hij medeoprichter en voorzitter van Business
Vision Venray en van de Venrayse
ondernemersprijzen. Ook was hij na
de verkoop van de Venrayse antenne-

installaties voorzitter van de CAI, die
destijds vele projecten rondom communicatie ruimhartig financieel heeft
ondersteund. Naast het voorzitterschap van Venray Lokaal is Victor sinds
april ook voorzitter van Seniorservice
Venray. Ook is hij zelfstandig coach,
gespecialiseerd in het coachen van

zelfstandige ondernemers.
Cor Vervoort, de oud-voorzitter,
werd in dezelfde ledenvergadering
gekozen tot de nieuwe kandidaatwethouder van Venray, opvolger van
Carla Brugman. Cor heeft de samenvoeging van PP2 en inVENtief de afgelopen jaren in goede banen geleid,

waardoor er een gezonde en sterke
partij is ontstaan. De aandacht van
de partij zal vanaf nu gaan richting
verjonging en kwaliteitsverbetering
om daarmee goed voorbereid te zijn
op de gemeenteraadsverkiezingen
van 2022.
Fractie Venray Lokaal

‘Den toemel van allen dag’
De bouwvak zat er al op en deze week starten de scholen weer in de
regio zuid Nederland. Dat betekent dat veel mensen weer terug zijn van
vakantie en het werk of hun dagelijkse bezigheden hervatten.
Het is opvallend dat we met zijn
allen vaak halsreikend uitzien naar de
vakantie terwijl na zes weken schoolvakantie menig ouder verzucht ‘het is
mooi geweest, het wordt tijd dat ze
weer naar school gaan’. School betekent namelijk regelmaat en ritme.
Terug in de cadans van school, ver-

enigingen en sociale bezigheden.
Regelmaat en voorspelbaarheid
leiden tot prikkelreductie schrijft het
centrum voor jeugd en gezin. Blijkbaar
is het ook na de babytijd van belang
dat er regelmaat in ons leven is en
voelen ook volwassenen zich hier
prettig bij.

Vroeger zei mijn oma op
Schuttersveld, dat ze blij was dat ze
weer terug kon naar ‘den toemel van
allen dag’. Ik heb opgezocht wat ‘den
toemel’ is. Het is een Limburgs woord
en betekent ‘vaste gewoonte, gewone
handelswijze’ volgens Limburgs.org
Mijn oma had op vaste dagen de kapster, bezoek van (klein)kinderen, kienen en kaarten. En (school)vakanties
verstoorden dat. Bezoek kwam onregelmatiger en er waren vakantiekrach-

Ziekenhuis VieCuri

Oh, zit dat zo!

Online coach wordt
blijvertje

Wijziging WW sectorpremie
per 1 januari 2020
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans
(afgekort WAB) per 1 januari 2020, zullen de sectorpremies zoals we die
op dit moment kennen voor de WA, komen te vervallen.

Vanaf deze datum is de
WW-premie (dan WA-premie en
WE-premie samengevoegd) afhankelijk van de duur van het arbeidscontract en niet meer afhankelijk van de
sector waar men ingedeeld is.
De regering wil hiermee bereiken
dat er een betere balans komt tussen
vaste en flexibele arbeid zodat meer
werknemers een vast contract krijgen.
Vanaf 2020 geldt, ongeacht de sector
waartoe de werkgever behoort, eenzelfde hoge en lage premie. De lage
premie mag alleen worden toegepast
op het loon van medewerkers die
een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben
met een vaste arbeidsomvang.
Voor alle overige contracten (dus ook

oproepcontracten) geldt de (aanzienlijk) hoge WW-premie. Het verschil
tussen de hoge en lage WW-premie
zal 5 procentpunten worden. De hoge
WW-premie zal niet van toepassing
zijn bij studenten jonger dan 21 jaar
en die gemiddeld niet meer werken
dan 12 uur per week. Ook voor BBL-ers
(BeroepsBegeleidende Leerweg) mag
de lage WW-premie worden toegepast,
ongeacht de duur van de overeenkomst. Dit heeft als doel om werkgevers te stimuleren opleidingsplekken
aan te bieden aan leerlingen in het
beroepsonderwijs.
Oproepcontracten kunnen toch in
aanmerking worden voor de lage WWpremie, indien er gekozen worden voor
een jaarurennorm. Dit houdt in dat er
een vast aantal uren per jaar worden
overeengekomen en dat deze gespreid over het jaar gewerkt worden.
Het aantal uren dient wel zo te worden
overeengekomen dat het niet meer als
30% afwijkt, anders dient namelijk de

ten. Het zo geliefde kaartclubje stopte
tijdens de vakantie.
Ik hoor het haar weer zeggen en
begrijp nu wat ze bedoelde: het dagelijks leven is weer op gang. De daginvulling is weer geordend, we weten weer
wat er van ons wordt verwacht. VVD
Venray pakt ‘den toemel’ weer op en
gaat voortvarend aan de slag. Ik wens u
allen veel ritme en regelmaat toe.
Dorris van Dijck
VVD Venray

WW-premie alsnog op hoog te worden gezet met terugwerkende kracht.
Ook in andere situaties dient de WWpremie (met terugwerkende kracht)
omgezet te worden van laag naar
hoog, ondanks het feit dat het een
contract voor onbepaalde tijd betreft.
Met name als de dienstbetrekking
beëindigd wordt binnen 2 maanden
na aanvang, of de werknemer in een
kalenderjaar meer dan 30% verloond
krijgt dan contractueel is overeengekomen.

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

Ziekenhuis VieCuri heeft de eerste zes maanden van 2019 als proef
digitale coaches ingezet voor patiënten met Parkinson of IBD (verzamelnaam voor de chronische darmontstekingen Colitis Ulcerosa en de ziekte
van Crohn). Aan de proef hebben 135 patiënten deelgenomen. Gebruikers
van de MijnIBDcoach beoordelen het met een 7,7 waardoor deze blijvend
ingezet gaat worden. De Parkinsoncoach wordt eerst verder verbeterd
voordat deze online coach blijvend wordt ingezet.
De eCoaches van ontwikkelaar
Sananet worden gebruikt via een
online platform en zijn een aanvulling
op de reguliere communicatie tussen
zorgverlener en patiënt. De digitale
applicatie geeft informatie, tips en
persoonlijke adviezen over het
omgaan met de ziekte. Ook kan het de
patiënt ergens aan helpen herinneren.
Bijvoorbeeld aan het innemen van
medicijnen op een bepaald tijdstip of
een wekelijkse sportieve activiteit.
Ervaringen van de leverancier
laten zien dat de eCoaches patiënten
helpen om zelf hun ziekte te monitoren en geeft hen daardoor meer
eigen regie. Er ontstaat meer kennis
en inzicht in de ziekte. Verwacht kan
worden dat dit leidt tot een betere
kwaliteit van zorg, betere behandelresultaten en lagere zorgkosten.
Klachten kunnen vanuit thuis goed in
de gaten worden gehouden, waardoor
patiënten minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen. Ook worden er
minder (spoed)opnames in het ziekenhuis verwacht door vroegtijdige
signalering.
Gebruikers van de MijnIBDcoach
zijn met name tevreden over het
snelle contact dat er ontstaat.
Verder geven ze aan dat hun ken-

nis over de ziekte toeneemt en dat
ze beter voorbereid zijn op een consult. Bij de parkinsoncoach komt de
beoordeling uit op een 6,2. Voordat de
meerwaarde ervaren wordt, moeten
er nog enkele verbeteringen plaatsvinden.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 33

De bezwaartermijn voor vliegveld De Peel is te kort
Alle lokale overheden, waaronder Gemeente Venray, krijgen tot
15 september de kans om hun standpunt in te nemen over de heropening
van vliegbasis De Peel. Voor gewone burgers loopt de bezwaartermijn tot
woensdag 21 augustus. Door de vakantieperiode is het volgens dorpsraden
kort dag om een zienswijze in te dienen. Heeft iedereen tijd genoeg gehad
om een zienswijze in te dienen of is de bezwaartermijn te kort vanwege
de vakantie? De stelling luidde daarom: De bezwaartermijn voor vliegveld
De Peel is te kort.
Een kleine meerderheid van de stemmers, 57 procent, is het oneens met
de stelling. Gerda Wolters van Maris reageert op Facebook: Als het ministerie
dit wil, kun je zelfs met een jaartermijn niks tegenhouden. Het gebeurt zoals
de overheid wil.” Wim Kooter vindt dat de mensen niet zo moeten zeuren.

Chantal Van de Vin is het met de stelling eens: “Belachelijk kort door de
bocht deze actie. Mensen krijgen de kans niet eens om uit te zoeken wat voor
impact deze beslissing heeft op hun woon- en leefklimaat. En woorden als
vroeger en vrijheid en azijnpissers helpen niet als mensen hier daadwerkelijk
overlast van gaan ervaren. En bij zoveel vluchten extra gaat dat geheid
gebeuren. Let wel, er zitten hier ook avond- en nachtvluchten bij. In een
dichtbevolkt gebied als hier. Terwijl andere vliegvelden werden gesloten?
Tja, nu ja zeggen en straks ziek worden van de herrie. Geef mensen de tijd,
ook de gewone burger, om te kijken wat er precies gaat gebeuren.”
Nelly Loonen hoopt dat het geen gelopen race is om zich in te zetten
tegen de heropening van de Peel. “De datum 21 augustus moet zeker
verschoven worden.”

Fietsen in
Venray

Gemeente Venray moet blijven
investeren in BinckBank Tour
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Venray was op vrijdag 16 augustus de finishplaats van de BinckBank Tour,
de grootste etappekoers in Nederland en België. De organisatie van zo’n
evenement kost ongeveer 100.000 euro waarvan de gemeente één derde
van de kosten voor haar rekening neemt. Ongeveer 15.000 bezoekers waren
aanwezig rondom het parcours. De gemeenteraad neemt in november een
beslissing of Venray de komende jaren opnieuw start of finishplaats wil zijn.
De stelling luidt: Gemeente Venray moet blijven investeren voor een start- en
finishplek in BinckBank Tour
Tegenstanders van de stelling kunnen betogen dat het evenement ieder
jaar te veel geld kost. De gemeente bedraagt toch een substantieel bedrag bij
aan een evenement waarvan het moeilijk te meten is wat het daadwerkelijk
oplevert. Het is geld dat ook in andere zaken geïnvesteerd kan worden zoals
bijvoorbeeld de zorg of verkeersveiligheid, zaken waar iedereen iets aan heeft.

Dit jaar was er vanuit de wielrenners ook kritiek op de ronde vanwege de verre
verplaatsingen tussen de etappes waardoor onder meer Mike Teunissen stelde
dat hij meer in de bus zat dan op de fiets.
Aan de andere kant is een evenement als dit enorme promotie voor Venray.
De etappe naar Venray wordt live op drie televisiezenders uitgezonden, wat
in feite reclame is voor Venray. Wanneer dit als reclametijd ingekocht moet
worden, ben je waarschijnlijk veel duurder uit. Venray telt ook twee bekende
wielerprofs en heeft met Peter Winnen een wielerlegende in de gemeente.
Voor het imago als wielergemeente is het daarom verstandig om hierin
te investeren. Als laatste biedt het de inwoners van Venray een geweldig
evenement waar de jeugd hun sporthelden van dichtbij kunnen zien. Gemeente
Venray moet blijven investeren voor een start/finishplek in BinckBank Tour.
Wat vindt u?

GEZOCHT: GEPENSIONEERDE
OPROEPCHAUFFEURS

Kempen creëert
Kempen creëert

lokale
lokale verbinding
verbinding

Voor ons koeriersbedrijf zoeken wij chauffeurs die minimaal 2 dagen in de
week en één weekend in de maand willen werken, alleen ‘s avonds vanaf
17.00 een route willen rijden, alleen weekenden willen werken, die gebeld
worden indien nodig.

VAN VEGCHEL
EXPRESS

Is dit iets voor jou?
Neem dan contact op met
Van Vegchel Express via
06 10 43 14 62.

#kempencreëert
#kempencreëert

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Bezwaartermijn vliegveld de Peel is te kort
Defensie mag wel de formele bezwaartermijn met twee weken
verlengen in verband met de vakantieperiode. Het lijkt zo dat men
welwillend is naar de burger, maar niets is minder waar. De vakantie
periode is bewust gekozen. Defensie weet dat de meesten erg druk zijn
met andere dingen.
We moeten van alles regelen:
oppas voor de kinderen ter overbrugging voordat je zelf vakantie hebt,
de examenfeesten organiseren en
natuurlijk de vakantievoorbereiding
zelf. En als je dan terugkomt van
vakantie, moet je eerst de dagelijkse
draad van het leven weer oppakken. En als dat is gebeurd, dan is de
bezwaartermijn voorbij. Defensie
moet zich schamen met deze over-

valtechniek. De aanschaf van de F35
loopt al meer dan tien jaar. Waar we
deze onderbrengen is eveneens geen
recent topic. Voor mezelf heb ik alle
feiten van het grote geheel eens op
een rijtje gezet.
Ik heb mezelf vragen gesteld en
getracht daar een antwoord op te
geven. Ik kom dan helaas tot de conclusie dat de F35 niet de hoofdreden
van de gewenste heropening vlieg-

veld De Peel is. Ik kom uit op de uitbreiding van Schiphol als hoofdreden.
Schiphol wil haar internationale en
globale rol uitbreiden en versterken en
heeft daar niet de ruimte voor. Airport
Eindhoven, waarvan Schiphol voor
51 procent eigenaar is, kan Schiphol
hierin hulp bieden. Verplaats de militaire vliegactiviteiten van Airport
Eindhoven naar elders, bijvoorbeeld
vliegveld de Peel. Schiphol kan een
aantal regionale- of vakantievluchten
naar Eindhoven verplaatsen. En zo kan
Schiphol haar internationale rol versterken. Kortom met de heropening
van vliegveld de Peel lossen we een
probleem van Schiphol op en ver-

pesten we de leefbaarheid in oost
Noord-Brabant en Midden- en NoordLimburg.
Toch moeten we ons er niet van
weerhouden om op welke wijze dan
ook bezwaar in te dienen.
Begin gewoon om je niet te
storen aan de termijn, maar dien
gewoon zo snel mogelijk een zienswijze in. Mocht Defensie deze weigeren stuur de zienswijze dan naar
de Gemeente. Immers de lokale
overheid heeft wel een verlenging
gekregen voor het indienen van een
bezwaar.
Jan Hartman,
Ysselsteyn

Nog één keer dit jaar
schrijf ik over het wielrennen. De BinckBank Tour
was in Venray en daar
kunnen we als liefhebbers
natuurlijk niet om heen.
Ik was niet in de gelegenheid om er bij te zijn dit jaar,
maar door een connectie met
mijn werk kwam ik in contact
met één van de organisatoren. Dat leverde een mooi
inkijkje op in wat het voor
Venray betekent dat al voor
het derde jaar de eindstreep
van een etappe op Rooys
asfalt ligt.
De aanwezigheid van het
wielerpeloton, met volgers
en supporters, maakt dat het
waarschijnlijk het grootste
sportevenement in Noord
Limburg is. Live op de televisie en zelfs op Eurosport
kwamen lang na de eerste
editie nog beelden voorbij
met daarop de kermis en de
BinckBank Tour in één beeld
gevangen. Probeer dat maar
eens weg te zetten in een
televisie.
Sportief vind ik de
BinckBank Tour wat minder.
De echte verschillen in klassementen ontstaan in de
Belgische etappes, als er hier
en daar ook een flinke heuvel te verteren is.
De Nederlandse wegen lenen
zich minder voor spanning.
In Venray leek het er nog
heel even op dat lokale held
Mike er goed uit zou komen.
Maar ik denk dat er stalorders waren om Groenewegen
te helpen. Die bakte er deze
editie niet zoveel van. Voor
de eindzege natuurlijk
geweldig dat namens Jumbo
de Plus wint.
Binnenkort start de
Vuelta met Wout Poels als
kopman van Ineos. Hopelijk
moet ik op mijn eerdere
belofte nog terugkomen en
volgt er toch nog een fietscolumn.
Willy
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Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Nathan Wijnberg
17 jaar
Venray
Raayland College/de HAN

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Als superkracht zou ik zonder twijfel supersnelheid kiezen. De kracht
om sneller te gaan dan licht en geluid
klinkt niet alleen leuk, maar in de
praktijk zou je dan, behalve een
superheld worden, ook een normale
baan super kunnen maken. In minuten zou je dan dingen kunnen doen
waar anderen uren over zouden doen.
Je zou zelfs de medische of technische
wereld in kunnen als supergenie door
de supersnelheid waarmee je denkt.
En denk dan eens wat je in een jaar
kan doen.
Als je elk willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou niet spontaan een persoon
kunnen kiezen uit al die honderden
karakters, maar als ik moet kiezen
zou ik graag John Constantine zijn.
Niet omdat ik mezelf in hem zien,

maar omdat ik graag zijn onafhankelijke denkwijze zou willen hebben en
mezelf niets wil aantrekken van de
wereld. En gewoon doen wat ik wil
doen, zonder te denken aan hoe anderen mij daardoor zullen zien. Zijn kracht
om geesten en dergelijke te kunnen
zien lijkt me interessant aangezien je
dan een compleet ander wereldbeeld
hebt, en misschien zelfs mensen kan
helpen.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie heeft niet één verhaal dat
ze altijd over me vertellen, er gaan wel
meerdere verhalen rond die herhaald
worden. Voorbeelden zijn het verhaal
over mijn te vroege geboorte met
26 weken en mijn verblijf van zestien weken in het ziekenhuis. En het
verhaal over hoe ik als een peuter in
hartje winter op een schoen en zonder
jas mijn kinderdagverblijf vaarwel zei
en op pad ging naar een vriendin van
me met een gebroken been, waarvoor
ik het halve dorp heb doorkruist zonder
dat het iemand op was gevallen.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben gelukkig nergens verslaafd aan,
en ik ben van plan dat zou te houden.

aan
Nathan Wijnberg

Maar als ik zou moeten kiezen waar ik
de grootste kans bij heb om verslaafd
te raken dan zal dat zeker games of
mijn telefoon zijn.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag mijn galafeest nog eens
opnieuw willen meemaken. Ik was die
avond wat moe en ben daarom ook
wat vroeg naar huis gegaan en zou het
graag wat later hebben gemaakt.
Wat is je favoriete vak op school?
Informatica, en ja ik weet dat het
nogal ‘nerdy’ klinkt, maar ik heb sinds
eind basisschool al videogames willen maken. Het leek me echt interessant hoe je met een computer een
compleet unieke en prachtige wereld
maakt vol met unieke wezens en wat
minder unieke mensen. Toen ik de
kans kreeg om informatica te kiezen,
greep ik die kans dus ook en nu ben ik
ingeschreven op een ICT studie dus dat
heeft goed uitgepakt.
Wat is je droombaan?
Om eerlijk te zijn heb ik niet een
droombaan maar twee, zijnde gameprogrammeur en white hat hacker. En
voordat ik boze mensen krijg over het
hacker gedeelte, hear me out. White

hat hackers zijn mensen die zich laten
inhuren door de politie, de overheid
of particulieren om beveiligingssystemen en dergelijke te hacken om zo
de benodigde informatie te verkrijgen
over de zwakke punten van de systemen. Dit geven ze dan door aan wie
ze inhuren en helpt zo hackers indirect
tegen te werken door de beveiliging te
verbeteren. Mijn tweede droombaan
is gameprogrammeur, omdat het mij
geweldig lijkt om een fantasie of realistische wereld te scheppen uit code en
tekeningen. Dit voornamelijk doordat
ik in mijn informaticaklas een kleine
bescheiden game moest tekenen en
coderen en dat was 100 procent zeker
mijn leukste tijd van het jaar in die klas.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik zorgzaam en behulpzaam ben en ook altijd
klaar sta voor vrienden en dat er niet
veel is waar ik niet bereid toe ben om
voor ze te doen. Dat ik me snel zorgen
maak is dan ook zonder twijfel mijn
slechtste eigenschap, waardoor ik ook
te snel conclusies kan trekken.
Introvert of extravert?
Introvert, en voor een goede reden. Bij
het ontmoeten van nieuwe mensen
ben ik vaak verlegen en dan houd ik
me vaak in een hoekje om maar niet
op te vallen. Niet de meest handige
aanpak, maar het is zoals het is. Hoe
langer ik iemand ken hoe meer open
ik ben naar ze toe. Dit geldt natuurlijk
niet altijd, maar ik maak me vaak iets
te veel zorgen over hoe anderen mij
zien en ben daarom vaak ook stiller
rond mensen die ik niet lang ken, tenzij er een goede klik is.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag met vrienden of familie
eens naar Amerika of Australië willen. Mij lijkt het gewoonweg geweldig om met een groep rond te reizen
in zo’n groot land en ons te vermaken.
Australië heeft dan mijn voorkeur door
een van de reptielenbewoners, de
slangen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van de zonsondergang met
het huis van een van mijn vrienden
erop, die ik gemaakt heb toen ik er
aankwam voor een filmavond.
Wat is je favoriete hobby?
Met vrienden dingen doen. Het is niet
echt een hobby, maar dat is echt waar
ik het eerst voor opsta op een dag,
omdat ik het echt geweldig vind om
met ze om te gaan.
Wat staat boven op je bucketlist?
Niet dat ik een bucketlist heb, maar ik
zou het liefst een keer met vrienden
naar een ander land reizen om daar te
gaan kamperen. Niets spectaculairs,
maar je moet het er maar mee doen.
Wat is het eerste waar mensen aan
denken als ze jouw naam horen?
Mij natuurlijk. Nee grapje, mijn vrienden zeggen dat ze denken aan een
te aardige, positieve jongen met een
goed hart. Een goed en slim persoon.
Waar heb je echt spijt van?
Soms wil ik achteraf dingen wel anders
doen of zeggen, maar ik heb niet echt
iets waar ik echt spijt van heb.

School
School is alweer begonnen hier in het zuiden van
het land. Om eerlijk te zijn
was ik blij dat ik mijn
vriendinnen weer kon zien
en dat we de vakantie
hebben kunnen bespreken.
Het echte schoolgebeuren
vind ik toch maar niks.
Gelukkig weet ik al bij wie
ik in de klas kom en daar
ben ik blij mee. Ik zit
gelukkig elke les met
iemand die ik ken. Op het
moment dat ik dit schrijf
gaat de introductieweek
van start, maar tegen de
tijd dat de krant in de
brievenbus ligt ben ik al
begonnen met de echte
lessen.
Ik heb al mijn boeken
gekaft en klaargemaakt voor
het nieuwe schooljaar.
Ik weet waar mijn nieuwe
kluisje ligt en wie mijn
mentor wordt. Ik zie er wel
tegenop om weer elke dag
7,5 km naar school te fietsen
en aan het eind van de dag
weer terug. Toch ben ik
enigszins blij dat school weer
begint, vooral omdat ik dan
weer met mijn vriendinnen
kan kletsen en plezier kan
maken. Helaas zit ik nu in
mijn examenjaar dus wordt
het hard werken, zodat ik
slaag en ik eindelijk van het
Raayland af ben. Eerst deed
ik namelijk vier jaar vmbo-t,
dat is het oude mavo. Nu doe
ik havo. Dus ik ben dan ook
wel zo’n beetje klaar met
Raayland na zes jaar. Verder
is het trouwens veel te vroeg
om rond half zeven mijn bed
uit te komen. Dan te bedenken dat het woord bed ook
echt op een bed lijkt, ben ik
klaar.
Jacky
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Jubileumweekend

SV Merselo 60 jaar
SV Merselo bestaat zestig jaar. Het weekend van vrijdag 30 en zaterdag 31 en zondag 1 september staat met
tal van festiviteiten in het teken van het jubileum. Met Jan Arts, bestuurslid en Herman Zeegers, lid van de
pr-commissie, blikken we terug op de geschiedenis van de club die sinds veertig jaar met de toevoeging van
korfbal al een fusieclub is. “We waren een van de eerste omniverenigingen, daarmee waren we onze tijd misschien wel vooruit”, zegt Jan.

Programma jubileumweekend
SV Merselo organiseert in het weekend van vrijdag 30 augustus tot
en met zondag 1 september diverse activiteiten. Voor zowel jeugd- als
seniorenleden is er voldoende te beleven bij de sportvereniging.
Feestband Rosentaler komt op
vrijdag 30 augustus naar Merselo.
Kaartverkoop gaat via Den Tommes
Merselo en cafetaria/eethuis Thielen
in Venray of via www.eticks.nl/
tickets/jubileumsvmerselo/
Zaterdag 31 augustus staat in
het teken van de jeugd. “Met allerlei soorten spellen pakken we groot
uit. De jeugd moet het immers een
gezellige club blijven vinden”, stelt
Herman. Ook voor senioren worden
activiteiten georganiseerd. Zo staat
er onder meer een dartbord van 7
bij 5 meter en een groot poolbiljart. In de avond komt dj Fat Fuys
uit Tilburg. “Die zet de hele tent op

Vier mannen, waarvan Toon Poels
als enige dit jubileum nog kan meemaken, waren in 1957 betrokken bij
het initiatief om SV Merselo op te richten. Nadat onder meer het huishoudelijk reglement was opgesteld, werd
in 1959 voor het eerst deelgenomen
aan de competitie. De voorloper van
SV Merselo, SV Merselona, opgericht
in 1934, ging in 1947 ter ziele. “Na de
oorlog waren er geen middelen. Als je
een bal wilde om te voetballen, moest
je die op de bon kopen”, vertelt Jan die
sinds 1961 lid is van de vereniging.
Op het eerste voetbalveld van

SV Merselo waren weinig grassprieten te ontdekken, want bij Kleindorp
werd op een zandvlakte gevoetbald.
Kleedlokalen waren in het begin ook
nog niet te bekennen. Later werd er
verhuisd naar de Bakelsedijk. Dat was
een stuk buiten het dorp. “Als we dan
in de rust thee wilde hebben, moesten we die bij een boer 200 meter
verderop halen. Dan konden we tien
minuten voor de rust al aanlopen”,
zegt Herman lachend. In de jaren ‘70
groeide de vereniging behoorlijk in
haar aantal leden en verrees een complex centraal in het dorp. “Daar kregen

we in 1981 ook een kantine”, vertelt Herman. “In 2001 is het huidige
park aangelegd.” Naast het korfbal
wordt het ook gebruikt door jeugdsoos JUM, tennisclub, wandelclub de
Natuurvrienden en De Kindersofa. Op
dit moment lopen er gesprekken om
er een multifunctioneel centrum van
te maken”, zegt Herman.

Korfbal
In 1979 voegde de korfballers
zich bij de voetballers. “Daarmee
waren we onze tijd misschien wel
vooruit”, zegt Jan. Herman weet nog

WSV De Natuurvrienden

Wandeltocht in Merselo

goed hoe die fusie tot stand kwam.
“Eén van onze dorpsgenoten had
een vriendin in Brabant, waar het
korfbal heel populair was.” Het koppel vestigde zich in Merselo waar
het initiatief werd genomen om
een korfbalafdeling op te starten.
“In die tijd was er voor meisjes niet
zo veel, dus het sloeg hier aan”, vertelt Herman. De korfbalafdeling telt
inmiddels zo’n 90 leden.
De voetbalafdeling is tegenwoordig actief in de vijfde klasse.
“In 1962 vierden we ons eerste kampioenschap”, vertelt Jan die achttien jaar in het eerste elftal speelde.
In 1975 promoveerde de vereniging naar de vierde klasse waar het
in totaal zeven jaar bivakkeerde.
“We speelden destijds tegen onder
andere Boxmeer en Wittenhorst.
Er stonden wel eens duizend man
langs de lijn”, vertelt Jan. “Ik hoop
dat ze komend jaar weer mee kunnen doen voor een periodetitel, daar
heb ik wel vertrouwen in”, zegt Jan
die inmiddels ook onderdeel is van
een nieuw initiatief binnen de vereniging: Walking Football, DE MAS.
Hierbij wordt op een kleiner veld,

de kop”, voorspelt Herman. Een dag
later, op zondag 1 september is om
10.30 uur een lunch voor alle leden
en oud-leden. Hiervoor zijn al ruim
230 aanmeldingen. Om 13.00 uur
worden een aantal jubilarissen in
het zonnetje gezet. Vervolgens vindt
een loterij plaats waar inmiddels al
meer dan 750 loten voor zijn verkocht. De waarde van de prijzen is
meer dan 6.000 euro. De hoofdprijs
is een E-bike. “Aansluitend is een
samenzijn voor leden, oud-leden,
vrijwilligers, sponsoren en supportres en allen die het feestweekend
gezellig met ons wil afsluiten”, aldus
Herman.

zonder lichamelijk contact gespeeld.
“Zo kunnen we mensen langer binden aan de verenging. Maar die
oudjes kunnen evengoed nog flink
‘zaniken’ op de scheidsrechter”, zegt
Jan lachend.

Vrijwilligers
“Gezelligheid is het eerste wat me
te binnen schiet als ik aan de vereniging denk. Mensen vragen naar elkaar
en komen naar elkaars wedstrijdstrijden kijken. De kleinschaligheid van
de vereniging is ook de kracht”, stelt
Herman. De vereniging telt 135 vrijwilligers. In een dorp van 1.100 inwoners
is dat een substantieel aantal. “Het is
hier iedere avond hartstikke druk.
Dat is geweldig om te zien”, aldus
Herman. De grootste uitdaging de
komende jaren is dan ook het in stand
houden wat er nu staat. “Door de jaren
heen hebben we veel acties gehouden om geld op te halen en onder het
ophalen van oud ijzer, wat we al sinds
1981 doen, brengt leuk op. Inmiddels
hebben we een hele rits sponsoren die
een prominente plek hebben gekregen in de kantine. Hopelijk kunnen we
zo nog vijftig jaar door.”

Wandelsportvereniging De Natuurvrienden organiseert op maandag 26 augustus een wandeltocht.
De tocht is geschikt voor mensen met een leeftijd van 50 jaar of ouder.
De starttijd van de wandeling is
om 13.30 uur. De locatie van de
start is bij Den Hoek, gelegen aan
de Grootdorp 99 in Merselo.
Het clublokaal is om 13.00 uur open.

De tocht heeft een afstand van
10 kilometer.
De vereniging organiseert het
hele jaar verschillende wandeltochten. De volgende wandeling vindt

plaats op maandag 23 september.
Voor meer informatie neem contact op met telefoonnummer
0478 54 64 96 of via 
natuurvriendenmerselo@gmail.com

Bijenhotel maken

Activiteiten IVN Geysteren-Venray

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

IVN Geysteren-Venray organiseert op zaterdag 24 augustus een tweetal activiteiten voor kinderen en
jongeren die interesse hebben in de natuur.
Voor de jeugd van groep 7, 8 en
ouder is het thema bijen. Tijdens de
activiteit gaat IVN Geysteren-Venray
samen met de jeugd de bijen een
handje helpen door met de beheerder van landgoed Geijsteren een
bijenhotel te maken. Deze activiteit
start om 09.30 uur bij de oude

voetbalkantine bij de voormalige
voetbalvelden van Geijsteren aan de
Oostrumseweg.

Opdrachten
Voor de jeugd van groep 3, 4, 5
en 6 vindt er een natuurspeurtocht
plaats. De route gaat over stapstenen,

hangbruggen en het avonturenbos.
Onderweg komen de kinderen allerlei opdrachten tegen. Deze activiteit
start om 14.00 uur in de Heere Peel,
Lorbaan 9a in America.
Beide activiteiten zijn gratis.
Aanmelden is verplicht via
info@ivn-geysteren-venray.nl

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393
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IVN Geijsteren-Venray

Nationale Nacht van de
Vleermuis
IVN Geysteren-Venray en Stichting de Laatvlieger uit Horst nemen dit jaar weer deel aan de Nationale Nacht
van de Vleermuis. Deze activiteit start op vrijdag 23 augustus om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Wis,
Matthiasstraat 2 in Castenray. Na zonsondergang rijdt de groep naar de Kasteelvijver in Horst.

Op de kerkzolder in Castenray zit
een kolonie laatvliegers, die deze
ruimte gebruiken als kraamkamer. Dit
is de grootste zomerverblijfplaats in
Nederland. In 2014 zijn er 247 uitvliegende exemplaren geteld. Omdat deze
vleermuissoort op de rode lijst staat,
wordt deze kolonie nauwkeurig bestu-

deerd door Stichting De Laatvlieger.
Tijdens de nacht van de vleermuis
vertellen deskundige gidsen alles over
het zoogdier. De activiteiten van de
vleermuizen zijn live te zien door middel van infraroodcamera’s. Buiten kunnen de deelnemers de uitvliegende
laatvliegers horen en zien.

Enthousiastelingen kunnen na het
uitvliegen van de laatvliegers rond
21.15 uur met de gidsen naar de kasteelvijver in Horst rijden. Hier zullen
zeker nog andere soorten vleermuizen te zien en te horen zijn. Deelname
is gratis. Geadviseerd wordt om een
goede zaklamp mee te nemen.

Marathonzwemmen

Dreesens Nederlands kampioen
Lisa Dreesens (27) uit Venray is zondag 18 augustus Nederlands kampioen marathonzwemmen geworden.
Tijdens de 50e IJsselmeer oversteek van Stavoren naar Medemblik was ze net iets sterker dan Janina Beckers.
De tocht telde 22 kilometer. Er was
sprake van een zware tocht, door wind,
regen en kou. Uiteindelijk bereikten ook
maar zeventien deelnemers de finish,

van de in totaal 28 zwemmers die aan
de start stonden. Dreesens was ook
ruim een half uur sneller dan de snelste
Nederlandse man. Dreesens wil over
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twee weken Het kanaal overzwemmen, een tocht van zo’n 45 kilometer.
Haar tocht start in Dover (Engeland) en
gaat richting Calais in Frankrijk.

Beter lopen
begint bij

Ysselsteyn

Samengestelde
menwedstrijd
Door: Menvereniging Peel en Maas
Menvereniging Peel en Maas organiseerde voor de 31e keer de
samengestelde menwedstrijd in Ysselsteyn. Het regenachtige weer liet
de menners niet thuis zitten. Met een iets meer dan zeventig deelnemers werd een weekend mensport met veel plezier bevestigd.

De samengestelde mensport
bestaat uit drie verschillende onderdelen: dressuur, vaardigheid en
marathon. Voor de samengestelde
menwedstrijden zijn drie klassen:
klasse L(licht), klasse M(Midden) en
klasse Z(Zwaar). Er wordt gereden
met enkelspan, dubbelspan, vierspan
of met twee paarden/pony’s achter
elkaar, een tandem.
Voor de dressuurproef rijden de
menners een proef met voorgeschreven oefeningen zoals een volte of op
de diagonaal uitgestrekte draf. De
jury beoordeelt de proef op nauwkeurigheid van de oefeningen, de
hulp van de menner en het ontspannen en meewerkende paard. Voor
ieder onderdeel geeft de jury een
punt tussen één en tien. Het aantal
behaalde punten wordt in strafpunten vermeld, waarbij de minste strafpunten het beste resultaat oplevert.
De vaardigheid vergt enige stuurmanskunsten van de menner. Hierbij
is er een parcours opgezet van ongeveer twintig poorten met twee kegels
met ballen erop. Het is de bedoeling
dat de menner zo snel mogelijk het
parcours aflegt op volgorde van nummers. Daarnaast krijgt de menner
strafpunten voor ieder afgeworpen
bal. Het totale parcours moet binnen

een bepaalde tijd afgelegd worden
anders krijgt de menner extra strafpunten wegens tijdsoverschrijding.
Degene met het minst aantal strafpunten wint dit onderdeel.
De marathon met het wegtraject en de hindernissen, werd in
Ysselsteyn op zondag verreden.
Gedurende het wegtraject rijdt de
menner binnen een bepaalde tijd
een aantal kilometers in de omgeving van het wedstrijdterrein. Te
vroeg binnenkomen levert strafpunten op, maar te laat binnenkomen
ook. Na en korte pauze rijden de
menners, meestal zes hindernissen. De hindernissen, tussen bomen,
over heuvels en door waterplassen,
moeten zo snel mogelijk verreden
worden. Hierbij komt snelheid en
wendbaarheid goed van pas. Voor
de tijdsoverschrijding in de trajecten
krijgt de menner strafpunten en voor
elke seconde dat de aanspanning in
een hindernis is.
De menner met het minst aantal
strafpunten na alle onderdelen is de
winnaar van de wedstrijd. Hierbij
worden paarden en pony’s in aparte
rubrieken beoordeeld. Dit geldt ook
voor enkelspan, dubbelspan en vierspan/meerspan. Voor uitslagen kijk
op www.hoefnet.nl (Foto: Photowerken)

Walking Football
in Merselo
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DE MAS, de walking football tak van SV Merselo, start op vrijdag 23
augustus met haar nieuwe seizoen. De activiteit start om 18.30 uur op
het park van SV Merselo. Geïnteresseerden boven de 55 plus zijn welkom deze avond.
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Bij walking football is lichamelijk contact niet toegestaan.
Daarnaast wordt er niet gerend en is
het veld een stuk kleiner dan het
reguliere voetbalveld. Daarom is het
geschikt voor ouderen. SV Merselo

neemt ook deel aan een competitie
waardoor er ook op andere plaatsen
gespeeld wordt. “We nodigen
iedereen uit om een keer te komen
kijken en mee te doen”, aldus SV
Merselo.
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Venray 75 jaar bevrijd
4

Oorlogvershaal André van Goch

Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat de gemeente Venray bevrijd werd. Veel inwoners uit de
gemeente hebben de oorlog en bevrijding meegemaakt. Zij vertellen in deze serie hun verhaal. André van
Goch (85), woonachtig in Venray, maakte als kind de Tweede Wereldoorlog mee. Het gezin Van Goch zat drie
weken in een kelder verscholen.

André werd geboren in 1934
op de Overloonseweg in Venray
waar hij nu nog steeds woont.
Op 30 september 1944 stond hij
als tienjarige jongen buiten in de
tuin te kijken hoe er elf vliegtuigen overvlogen. Toen de laatste
zich omdraaide, gingen hij en het
gezin, dat bestond uit negen kinderen, direct naar binnen om de
kelder in te duiken. De kelder was
2 bij 4 en 1.80 meter hoog. Naar
de toilet gaan ging niet, toiletteren deden ze in een emmer.
“Vanuit het kelderraam zagen we
lichtflitsen en soms een blauwe
damp voorbij komen. Voor mijn
gevoel duurde het uren, maar in
werkelijkheid was het na 15 minuten weer voorbij. Het gaf een verstikkend gevoel bij mijn ouders.
De angst van een kind van 10 jaar
is relatief. Je kent geen gevaar,

ik vond alles wel interessant. Maar wanneer ik de angst bij mijn ouders zag,
werd ik ook bang. Onze buurman met
zijn kind zaten ook bij ons ondergedoken. Wanneer het eten in de kelder op
was, gingen mijn vader en de buurman
op pad om eten te halen. Gelukkig kwamen ze altijd terug.”
In totaal zaten de gezinnen drie
weken in de kelder. In die periode
kwamen er op een dag twee Duitsers
van 18 jaar binnen die rammelden
van de honger. Volgens André één
arrogante en één bescheiden man.
“Volgens mijn vader was dat ‘slachtvee’ en moesten ze daarom schuilen.
De bescheiden man vertelde ons dat
we de trap moesten verzwaren om
te voorkomen dat de trap zou instorten door bombardementen. Ook gaf
hij ons de tip om gestikte dekens
te gebruiken om ons te beschermen tegen scherven van granaten.

Keetfeest
Veulen
Maar liefst 1.100 bezoekers genoten
van DJ Lex, Recap, Jaksnhyde, Fake Tits,
Kruzo en Baby Blue tijdens de negende
editie van het Keetfeest Veulen op
zaterdag 17 augustus. Keetfeest Veulen
is in 2011 tot stand gekomen toen een
vriendengroep uit Veulen op het idee
kwam om een feest te organiseren. Dit
escaleerde tot een jaarlijks terugkerend
evenement waarbij feesten voorop
staat. De organisatie heeft beloofd om
tijdens de jubileumeditie op 22 augustus 2020 flink uit te willen gaan pakken
met een grote headliner.
(Fotografie: Mark Steeghs)

Uiteindelijk zijn ze weer weg gegaan.”
16 oktober 1944 vond volgens
André de heftigste dag in de kelder
plaats. Om 06.00 uur begonnen hevige
bombardementen. “De hel brak los,
het raam sneuvelde en het zag blauw
in de kelder. We moesten naar adem
snakken. Daarna volgde een ‘unheimische’ stilte en hield het geweld op.
Toen werd er aan de deur geramd.
Er stond een monster aan de deur met
handgranaten in zijn hand. Hij vroeg of
we ‘Dutch’ waren, maar mijn moeder,
die geboren is in Duitsland, dacht dat
hij vroeg of we ‘Deutsch’ waren. Ze zei
meteen ‘nein’. Wij dachten natuurlijk
het ergste en kropen weg. Gelukkig
gebeurde er niks, omdat er kinderen bijzaten.” Na de komst van de
Engelsman ging André voor het eerst
weer buiten kijken. Ook al was het
ergste oorlogsgeweld voorbij, Venray
was nog steeds niet veilig.

Na de bevrijding werden
Venraynaren geëvacueerd naar veilig
gebied. Het gezin Van Goch werd door
soldaten gedreven naar het ziekenhuis,
waar ze vanuit daar in een vrachtwagen naar Deurne werden gebracht.
“Tijdens de wandeling naar het ziekenhuis kwam ik ogen te kort. Alles was
kapot. Ik zag een dode koe en beschoten huizen. Maar ondertussen moesten we doorlopen. Het geweer van de
soldaat drukte in mijn rug.”
Uiteindelijk is het gezin door de
broer van André’s vader opgehaald
en naar Aalst gebracht. In maart
1945 keerde André met zijn vader en
broer weer terug, ook al was Venray
een verboden gebied in die tijd. Het
huis in Aalst was te vol en André’s
vader wilde graag weer naar huis.
“We zijn ‘s nachts stiekem naar Venray
gebracht. Mijn broer en ik hebben de
tijd van ons leven gehad in die periode, wij sprongen een gat in de lucht
toen we hoorden dat we weer naar
Venray gingen. Thuis zaten we constant bij de soldaten die een rustplaats hadden in het St. Jozef klooster.
We kregen het beste eten, en sigaretten voor mijn vader. En er was een
zwembad. In die periode hadden we
ook geen school en dat was natuurlijk
leuk.” Het huis van familie Van Goch is
er in de oorlogstijd goed vanaf gekomen. De huizen van de buren waren
op meerdere plekken beschadigd.
“De risico’s waren groot omdat het
St. Anna, dat flink is beschoten, aan de
overkant van ons huis lag. Toch hebben wij geluk gehad.”
André en zijn oudere broer haalden graag kwajongensstreken uit.
Zo gooiden ze stenen naar de Duitse
krijgsmacht. “Het was eigenlijk onbeschoft. Die soldaten waren opgefokt
spul. Geslagen honden. Uiteindelijk
durfden ze het niet om jonge kinderen, zoals wij, iets aan te doen.
Ook hebben we de kabels kapot
gemaakt die van de kerk naar het
Wehrmachtshuisje liepen. Mijn moeder is er toen bijgeroepen. En die heeft
het na een flinke discussie opgelost.”
Ook namen André en zijn broer in

de oude huishoudschool vijlen en
tangen mee. Toen een groep van
ongeveer vijftien soldaten dit zag,
werden ze meegenomen. “De soldaten plaatsten palen in de grond
en wij moesten op de palen mikken met granaten. Wij voelden ons
natuurlijk erg opgelaten, omdat we
vanuit de soldaten alleen schatergelach hoorden. Daarna kregen
we een schop onder onze kont en
mochten we gaan.”
Bij elke streek kwamen André
en zijn broer er goed vanaf. Volgens
André was het in het spergebied
levensgevaarlijk voor spelende
kinderen. Overal lagen er nog oorlogsgranaten die afgingen. Zo zijn
er verschillende kinderen overleden. “Omdat Venray voor kinderen
onveilig was, wilde mijn ouders
mij in 1946 in Zwitserland naar een
gastgezin sturen. Toen heb ik mij
verstopt totdat de bus vertrokken
was, waardoor ik niet meer mee
kon. Als kind kan je de oorlog niet
gronden. De emoties zijn er, maar
jaren later besef je pas dat het een
ondraagbare situatie is geweest.”
In 1947 vertrok André naar
het seminarie van de karmelieten
in Overijssel. “Het was een stille
wens van mijn katholieke vader
om, nadat het bij mijn oudste broer
mislukt was, van mij een priester
te maken. Het was in die tijd de
wens van veel ouders om een kind
priester of non te laten worden.
Mijn broer was daar kennelijk niet
goed voor bevonden en toen kwam
ik als misdienaar in de Paterskerk
logischerwijze in zicht. Ik werd als
12-jarig broekie op de trein gezet.
Ik mocht alleen met kerstmis en in
de grote vakantie terug naar huis.
In de tussentijd had ik last van
heimwee.” Uiteindelijk is het mislukt om van André een priester te
maken en besloot hij op 16-jarige
leeftijd elektricien te worden.
Daarna ging hij als zelfstandige in
Venray aan de slag. Later richtte hij
zijn eigen elektrobedrijf op dat nu
in handen is van zoons Jan en Marc.
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Agenda t/m 29 augustus 2019
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Multiculturele Markt
(t/m 25 augustus)
Tijd: 08.00 - 21.00 uur
Locatie: Centrum Venray

zo
25
08

Schijt aan de Grens
(t/m 25 augustus)
Locatie: Geijsteren, Venray

Bijenhotel maken met IVN
Geysteren-Venray
Tijd: 09.30 uur
Locatie: Voetbalvelden van Geijsteren

Vendetta Drive | Staconcert

Pre-party Popronde Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting
Maandag 26 augustus

Koopzondag: beestenboel

Groepswandeling Merselo

Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: W.S.V. De Natuurvrienden Merselo
Locatie: Grootdorp 99, Merselo

Afsluiting jubileumjaar Odapark
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Muziek in Venray Centrum
op zaterdag

Muzisch treffen:
muziek, proza en poëzie

Tijd: 12:00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Natuurbegraafplaats Weverslo, Heide

Ad Welten muzikaal
leider RockKoor
inzetten bij het RockKoor”, geeft Ad
aan. “Dit zal dus niet de doorsnee
koordirigent aanpak zijn. Exact wat
wij voor ogen hebben is out of the
box”, vertelt Paul Litjens, voorzitter
projectgroep.
Ad zal ook speciaal voor de groep
arrangementen maken die aansluiten
bij het geluid van het nieuwe koor.
De eerste twee rocknummers voor
het nieuwe koor zijn geselecteerd en
worden al binnenkort naar de enthousiaste zangers gestuurd zodat ze thuis
kunnen oefenen. “Er zijn al meer dan
voldoende aanmeldingen om goed
van start te gaan in september. Het

Taalcafé
Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

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

Muzisch Treffen Weverslo

Rockkoor Venray, dat begin september gaat starten, heeft muzikant Ad Welten als muzikaal leider in huis
gehaald. Het nieuwe koor is een initiatief van het Venrays Mannenkoor.
Ad Welten begon op zijn negende al
op de gitaar en inmiddels thuis op
veel instrumenten waar snaren op
zitten. Hij is muzikant, componist/
arrangeur, gitaardocent, bandcoach,
boekingagent, geluid-/lichttechnicus en vanaf september dus ook
‘koordirigent’ van Rockkoor Venray.
Ad speelde in diverse lokale bandjes
van de Roojse Hofkapel tot combo
d’Accord en Fezz. Daarnaast speelde
hij in binnen- en buitenland in Cash
On Delivery met Ilse DeLange en
Tulsa.
“Ik wil mijn ervaring en werkwijze van begeleiden van bandjes
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is alleen afwachten of alle stemmen goed bezet zijn. Ervaring leert
dat bassen en hoge tenoren altijd
gewenst zijn.” Ervaring voor het koor
is niet nodig. Er zijn al heel diverse
aanmeldingen binnen. Van ervaren (band)zangers, muzikanten tot
onervaren zangers. Het koor kent nu
al drie gitaristen en een drummer.
Het nieuwe RockKoor is geïnspireerd
door het in Zwolle opgezette project
Koorbazen.nl. Repetities zijn vanaf
5 september vanaf 20.00 uur tot
21.30 uur om de twee weken.
Aanmelden kan via
rockkoor@venraysmannenkoor.nl

Winnen en Ruyten
publiekstrekkers
Peter Winnen en Anne Mieke Ruyten treden tijdens het Muzisch
Treffen op zondag 25 augustus op. Het programma, dat muziek, proza
en poëzie bevat, vindt plaats op Landgoed en Natuurbegraafplaats
Weverslo. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een traditie.

Bohemian Rapsody

Drive In Movie Geijsteren
Stichting Cultuurpodium Geijsteren organiseerde op zaterdag 17 augustus voor de vijfde keer een Drive in
Movie bij de kasteelplaats in Geijsteren. Deze avond werd de film Bohemian Rapsody van Queen vertoond.
De jubileumeditie trok met
120 bezoekers een record aantal
toeschouwers, zo laat de organisatie
weten. Op de parkeerplaats stonden
42 auto’s. De organisatie deelde
paraplu’s, poncho’s en dekentjes uit

tegen de kou en de regen.
De inzittenden van de auto’s zetten
een ledlampje op het dak op het
moment dat ze graag een drankje of
hapje wilden. “De vrijwilligers
zorgden ervoor dat iedereen op hun

wenken bediend werd. Ondanks dat
de meeste mensen de film al eens
gezien hadden, vonden de bezoekers
het toch speciaal om het in deze
setting nog eens te beleven”, aldus
de organisatie.

Fietsroute langs de Maas

Toeristisch-recreatief Platform
Venray tipt
In de zomer tipt het Toeristisch-recreatief Platform Venray elke week
een bijzondere activiteit of fietstocht in de gemeente Venray. Omdat het
dit weekend weer lekker warm wordt, raadt Toeristisch Platform een
mooie fietsroute langs de Maas aan voor een heerlijke verkoeling.
De fietsroute Blitterswijck-Gennep
start vanaf het veer in Blitterswijck
en leidt via Well, het Leukermeer,
richting Aijen en Bergen. In Bergen
brengt het veer de fietsers naar
Noord-Brabant. Bij Afferden komen ze
via het veer weer terug in Limburg.

De route vervolgt, langs de oevers
van de Maas, via Heijen in het centrum van Gennep waar Etappe 6 van
de Internationale Maasfietsroute
eindigt. Deze fietsroute loopt langs de
oevers van de Maas met prachtige
uitzichten.

Peter Winnen
Anne Mieke Ruyten, bekend van
tv en grote musicals als Sam Sam,
Kinderen geen bezwaar en Charlie de
musical, brengt met het solo-zangprogramma OEVERS vooral
Nederlandstalige liedjes. Ze vertelt
hiermee een persoonlijk verhaal over
de liefde, de humor, het gemis, de
zelfspot en het leven en werken in
twee landen. Anne-Mieke wordt
hierbij geflankeerd door Jan Moonen
en Kris van Daele, twee muzikale
artiesten op de lange en kortere
snaren.
Peter Winnen schrijft boeken en
columns voor tijdschriften en kranten. Ook voor de Venraynaar is deze
thuiswedstrijd bijzonder. Hij draagt
op het ‘Muzisch Treffen podium’ voor
uit eigen werk. De voordracht zal
niet zozeer gaan over actuele zaken
in de sport maar meer over het

‘richtinggevende’ van koersen.
Plus het gevecht tegen de natuur, de
elementen en het gevecht met
jezelf. Het is voor het eerst dat beide
Muzisch Treffen artiesten uit Venray
komen. Voor Anne-Mieke is het
bijzonder dat ze, na de première van
haar liedjesprogramma in de
Venrayse Schouwburg, nu ook op
Weverslo optreedt. De in Ysselsteyn
geboren Peter Winnen kwam als
kind al op Weverslo.
Het programma van Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo is
gevarieerd met workshops, optredens, lezingen en en theater, en
toegankelijk voor een breed publiek.
Het evenement vindt plaats van
14.30 uur tot en met 17.00 uur.
Voor het reserveren van kaarten mail
naar natuur@weverslo.nl Kijk voor
meer informatie op www.weverslo.nl
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Schijt aan de Grens
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De derde editie Schijt aan de Grens vindt op zaterdag 24 en zondag 25 augustus plaats in Venray, Overloon en
Geijsteren. Voorafgaand begonnen twintig kunstenaars op maandag 19 augustus met het maken van kunstwerken in Geijsteren. Het thema van het evenement is Zalige Zonde.

In de Meulewei aan de
St. Wilbertsweg in Geijsteren begonnen op maandag 19 augustus vanaf
10.00 uur ruim twintig beeldend kunstenaars met het maken van kunstwerken die in vijf dagen tijd af moeten
zijn. Voor hen en de organisatie is het
volstrekt onbekend waartoe dit experiment leidt. Voor publiek is de Meulewei
tijdens de opbouwfase te bezoeken.
Op zaterdag 24 augustus om 13.00 uur
zijn de kunstwerken af en opent het
festival officieel. In het festivalweekend
kun je ook in het Stadspark van Venray
terecht. Muziek vormt daar een belangrijke pijler met minstens acht acts op

het hoofdpodium. De speciale aankleding van het park, met onder meer graffitiwerk van Kings of Colors vormen het
decor voor straattheater met als hoogtepunt een optreden van Die Verdammte
Spielerei uit België. Ook zandschrijver
Skryf is in het Stadspark te vinden.
Uniek is dat tijdens het evenement
de toren van de Sint Petrus’ Bandenkerk
voor het publiek open is. In de toren
zijn acht schilderijen van de overleden
Vlaamse schilder Denis Coekaerts te zien
die voor de gelegenheid aankleed worden met de voordrachten van dichter
Myce Surminski.
De derde locatie is aan de andere

kant van de grens: in Overloon bij het
Theater van De Zalige Zonde aan de
Helderseweg. Hier opent de burgemeester van Boxmeer en de wethouder
van Venray het festival op zaterdag om
13.00 uur. Daarna kan het publiek op
deze locatie luisteren naar dichters en
schrijvers die samen met musici over
zalige zonden verhalen. Op het festivalterrein met diverse podia is er ruim
plek voor straattheater. Op het podium
‘IJdelheid’ passeren diverse acts de
revue. Het geheel wordt aangekleed
met werk van Karen Juwett, Saskia
Weerepas en Marieke Jacobs en een
fototentoonstelling.

Afsluiting seizoen Odapark
Middels de presentatie van de bijbehorende jubileumuitgave wordt zondag 25 augustus het jubileumjaar
van Odapark Venray afgesloten. De bijeenkomst begint om 13.30 uur.
Het is een informele bijeenkomst
zonder officieel programma. Aan de
kunstenaars die in het jubileumjaar
hebben geëxposeerd wordt een

boekje over de exposities in het
jubileumjaar overhandigd. De jubileumcatalogus die verschijnt bestaat
uit vier loggen die tonen wat er te

Cursussen/workshops

Tekenen en Schilderen

Atelier Marian Litjens
Info of aanmelden: www.marianlitjens.com | 06 41 30 41 76
Marian.litjens@gmail.com | St. Josephstraat 12 Horst

zien was aan beeldende kunst
tijdens het jubileumjaar. Ze geven
een beeld van de wereld van
Odapark.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
Oostrum € 15,00
Oirlo € 10,00

Frisse opening schooljaar
basisschool Coninxhof
De zomervakantie zit er op en de scholen zijn weer begonnen. Basisschool Coninxhof in Venray is
schooljaar 2019-2020 fris begonnen. Alle kinderen werden maandag 19 augustus afgestoft en gepoetst
voordat de eerste lesdag écht begon. Al lopend door een levende carwash, bestaande uit de meesters
en juffen, werden de laatste zandkorrels van het strand en de vegen zonnebrand afgespoeld.

bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag 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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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

4.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Luanda
Deze greeploze keuken heeft een
modern uiterlijk door de combinatie
van RVS greeplijsten met een strakke
afwerking. Inclusief kookplaat,
afzuigkap, combi-magnetron,
vaatwasser, koelkast en spoelbak met 5 jaar garantie.

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom nu kans op een
koelkast met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je
hoeft te doen is naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te
kopen. Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
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