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75 jaar vrijheid Leunen
Basisschool De Meent in Leunen ging maandag 30 september van start met het thema 75 jaar vrijheid. De kinderen openden om 09.00 uur samen met verhalenverteller Frans van de
Pas, die arriveerde in een legervoertuig, de themaweek die op zondag 6 oktober overloopt in het 75 jaar vrijheid evenement in Leunen. Op zondag beeldt Frans van de Pas, onder
begeleiding van de harmonie, zanggroep Melody, troubadour Jos Josten, kinderen van basisschool De Meent, toneelvereniging Comedia en de werkgroep historie Leunen, een drietal
gebeurtenissen in en rondom Leunen uit in de Sint Catharinakerk. Daarna begeeft iedereen zich onder begeleiding van een achttal legervoertuigen richting het dorpsplein waar een
aantal bands uit Leunen en joekskappelen optreden. / Beeld: Rob Beckers

Twee zonneparken Smakt niet mogelijk
De komst van twee grote zonneparken in Smakt is van de baan als de gemeenteraad op 29 oktober KODE
(Kader voor Opwekking Duurzame Energie) vaststelt. In het nieuwe beleidskader staat dat zonneparken
een onderlinge afstand van minimaal 1.000 meter moeten bewaren.
De projectontwikkelaars Kronos Solar
(25 hectare) en Tomorrow Energy
(19 hectare) hebben plannen voor
zonneparken vlak naast elkaar, aan
weerskanten van de A73. Daarmee
voldoen ze niet aan de eis van de
minimale afstand van 1.000 meter.
Dat erkent wethouder Martijn van
der Putten (D66). “De afstand is veel
korter. Dat betekent inderdaad dat
twee zonneparken niet kan in Smakt.
Eén moet er afvallen.” Maar de wethouder houdt nog een slag om de
arm. “Want de raad heeft het laatste woord. Die kan de spelregels nog
veranderen.”

Aanbesteding uitschrijven

Nieuw beleidskader

De gemeente gaat een tender
(aanbesteding) uitschrijven voor
één grootschalig zonnepark in de
komende twee jaar. Hoe zit het
nu met de projecten die al een
aanvraag voor een omgevings
vergunning hebben ingediend?
Wethouder Van der Putten
meldt dat er drie concrete initiatieven zijn. Kronos Solar
in Smakt en twee plannen in
Oirlo: NaGa Solar (4,4 hectare)
aan de Blakterweg en Quicken
Pluimvee (1,4 hectare) aan
Bremmenkamp.

“Deze drie plannen worden getoetst
aan het nieuwe beleidskader. Als de
raad KODE aanneemt, dan trekken
we direct het oude beleid in”, zegt
Van der Putten. Volgens hem hoeft
Kronos Solar niet mee te dingen in de
tender. Dat geldt wel voor Tomorrow
Energy dat eind september de omgevingsvergunning heeft aangevraagd.
“Tomorrow Energy is nu nog geen
partij voor ons. Het is een nieuw
plan dat kan meedoen in de tender’,
zegt Van der Putten die zich afvraagt
waarom Tomorrow Energy niet heeft
gewacht op het nieuwe beleidska-

der. “Ze zijn uit zichzelf aan de slag
gegaan en zoeken de publiciteit.”
De inrichting van het zonnepark van
Tomorrow Energy voldoet met een
hoogte van 2,40 meter niet aan KODE
dat een maximale hoogte toestaat
van 1,70 meter.

wikkelaar. Kronos Solar wil met
de ingebrekestelling bereiken dat
gemeente Venray zijn verplichtingen
nakomt. In mei 2018 diende Kronos
Solar de vergunningsaanvraag in.
De gemeente is verplicht binnen
26 weken, met een eenmalige verlenging van zes weken, een besluit
te nemen. Het zonnepark is dit jaar
Juridisch conflict
al twee keer van de politieke agenda
Gemeente Venray heeft met
gehaald. “De gemeenteraad wil eerst
Kronos Solar een juridisch conflict.
het beleid vaststellen en pas daarna
Op 15 juli diende de rechtszaak.
een besluit nemen”, zegt Martijn van
“De uitspraak is dat wij vier maander Putten. Hij verwacht dat het plan
den de tijd krijgen om een besluit te
nemen. Vanaf 15 november begint de van Kronos Solar op de raadsagenda
boete te lopen van 100 euro per dag. komt van dinsdag 17 december.
Dat wil zeggen dat de boete dan al
Tot een maximum van 15.000 euro”,
oploopt tot 3.200 euro.
licht Van der Putten toe. Op 8 mei
2019 werd de gemeente in gebreke
Tekst: Henk Willemssen
gesteld door de Duitse projectont-
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Kopers woningen Buizerdlaan naar
bezwarencommissie
De kopers van de nog te bouwen woningen op de Buizerdlaan in de wijk Brabander in Venray hebben bij de
bezwarencommissie op woensdag 25 september hun zorgen geuit over de fouten die volgens de kopers zijn
gemaakt door gemeente Venray en aannemer Bouwmij Janssen. De kopers eisen onder andere een compensatie voor de kosten die ze hebben gemaakt gedurende het proces.

Op het braakliggende perceel tussen Buizerdlaan en Haviklaan kunnen
24 woningen worden gebouwd, verdeeld over twee blokken van veertien en tien huizen. Gemeente Venray
maakte in 2017 een foutje bij het vaststellen van het bestemmingsplan van
de Buizerdlaan waardoor er formeel
gezien op één van de twee bouwvlakken slechts één huis gebouwd mocht
worden. Om de fout in het bestemmingsplan te kunnen repareren, werd
het plan opnieuw ter inzage gelegd.

Colofon
HALLO Venray
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Kempen Media b.v. en
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Terwijl de koop van de nog te bouwen
huizen al rond was, dienden vier huidige bewoners van de Buizerdlaan een
bezwaarschrift in. Zij vreesden voor verslechtering van hun woonsituatie, zoals
minder lichtinval, toename van geluid,
verkeer en parkeerdruk en aantasting
van privacy en uitzicht.

Begin discussie
Vanaf dat moment begon de discussie
over de rooilijn van de nog te bouwen
huizen. Volgens de bezwaarmakers
moest de rooilijn op zes meter liggen.
Concreet houdt dat in dat de huizen
30 vierkante meter achtertuin verliezen
die ze in de voortuin terugkrijgen, terwijl de huizen verkocht werden met een
rooilijn van 3 meter. Bouwmij Janssen,
de aannemer uit Venray die het

bouwplan ontwikkelt, hoopte overeenstemming te bereiken met de
bezwaarmakers en de nieuwe bewoners over een afstand van 5 meter.
“Die overeenstemming is er gekomen,
nadat ze op het laatste moment erachter kwamen dat de breedte van de
weg 9,8 meter bedraagt in plaats van
10 meter. Dat betekent juridisch gezien
dat de rooilijn dan op 5,5 meter moet
komen te liggen. Dat dit op het laatste
moment naar boven kwam, vind ik erg
raar. Ik geloof niet in sprookjes”, vertelt
Ramon Meijerink, één van de kopers.

In de steek gelaten
Meijerink verzond meerdere brieven over de financiële consequenties
van het proces, dat al meer dan een
jaar loopt, naar zowel gemeente als

Bouwmij Janssen. Daar kreeg hij nooit
antwoord op. “Ik vond het niet netjes
om meteen naar de rechter te stappen, vandaar dat mijn vrouw en ik het
initiatief namen om bezwaar te maken.
De overige kopers sloten zich bij ons
aan. Het was 25 september een open
gesprek, maar we verschillen erg van
mening. De gemeente geeft de schuld
aan Bouwmij Janssen en de aannemer
wijst weer terug naar de gemeente.
Terwijl ik me in de steek gelaten voel
door de gemeente.”
In het gesprek vroeg Meijerink onder
andere of kopers in de toekomst meegenomen kunnen worden in het proces.
“Dan wordt het begrijpelijker voor iedereen. De procedures zouden veranderd
moeten worden, zodat er open gecommuniceerd wordt.” Daarnaast vroeg
Meijerink om een compensatie van de
kosten die ze tijdens het proces hebben
gemaakt. “We hebben na carnaval te
horen gekregen dat er door de overburen bezwaar werd gemaakt op de komst
van de woningen op de Buizerdlaan. Ze
wilden onze carnaval niet verpesten en
daarom kregen we het pas laat te horen
van de aannemer. Ruim een half jaar
later is er pas een compromis gesloten.
En nog altijd worden wij niet als slachtoffer gezien. De fout ettert al te lang
door. Ik schat de extra gemaakte kosten
op 8.500 euro. Ook is de waarde van ons
huis gedaald door het verplaatsen van
de rooilijn.”

Aan de slag
Volgens Meijerink zijn in de tussentijd
drie gezinnen uit het proces gestapt,
omdat de hypotheekkosten te hoog
opliepen. Andere gezinnen hadden al
eerder hun voorgaande woning opgezegd om op de Buizerdlaan te kunnen

Tijdens het Sprekersplein in het Venrayse gemeentehuis op dinsdag 1 oktober presenteerde architect
Theo Reesink de plannen rondom de herinrichting van het Gouden Leeuwplein. Het plein moet groener en
beter aansluiten op het centrum.

Commercieel adviseurs

De bezwarencommissie doet over vijf
weken uitspraak. “Ik laat het pas rusten
als er vanuit de gemeente een compensatie komt. Komt die er niet zoals ik
het voor ogen had, dan ga ik eerst goed
nadenken over het antwoord dat ik
krijg van de bezwarencommissie. Ik sta
nog altijd open voor dialoog, maar ik
laat het niet los.” Projectontwikkelaar
Martens wil zich buiten het bezwaar
houden. “Dat is iets tussen de kopers
en gemeente. Wij staan daar buiten en hebben daar geen invloed op.
Gemeente Venray heeft er alles aangedaan om het proces goed te laten
verlopen.” Gemeente Venray wil inhoudelijk geen mededelingen doen over
het proces.

Tekst: Jeanine Hendriks

pand van Albert Heijn dat in beeld is
voor de bibliotheek. “In twee van drie
schetsen is het Gouden Leeuwpad verbreed om de steeg veiliger te maken,
maar dat is afhankelijk van de invulling
van het Albert Heijnpand.”
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wonen. Omdat de woningen nog altijd
niet klaar zijn, ondervonden ze problemen om een tijdelijk huis te vinden.
In eerste instantie zouden de huizen
tussen september en november dit jaar
opgeleverd worden. Tot op heden is er
nog geen schop in de grond gestoken.
Bouwmij Janssen heeft de bewoners nu
beloofd om volgend jaar september de
huizen klaar te hebben. “Het is jammer
dat het proces zo is gelopen, het heeft
veel tijd en geld gekost en daarbij zijn
veel ergernissen ontstaan. We kunnen
nu eindelijk aan de slag”, aldus projectontwikkelaar Geert Martens. Meijerink:
“Ik hoop dat het gaat lukken, maar ik
heb pas zekerheid als ik de sleutel in
handen heb. Het is een mooie wijk om
te wonen en de huizen zijn super, maar
ik heb wel door het hele proces buikpijn
gekregen.”

“Het Gouden Leeuwplein is nu een
groot leeg plein. De raad wil het plein
verduurzamen, vergroenen en de verblijfskwaliteit verbeteren en daar zijn
wij mee aan de slag gegaan”, vertelde
architect Theo Reesink tijdens het
Sprekersplein. Volgens Reesink vonden
twee bijeenkomsten voor bewoners

plaats. Tijdens de eerste bijeenkomst
werden zeven potentiële plannen
gepresenteerd. Daaruit zijn door de
bewoners drie plannen gekozen die
de architect uitwerkt tot één concreet
plan waarover de gemeenteraad in
december besluit. Volgens het college
gaat de herinrichting van het plein

230.000 euro kosten.
Bij de herinrichting moet er rekening
worden gehouden dat het Gouden
Leeuwplein dienst kan blijven doen als
evenemententerrein, onder meer voor
Venrayse kermis. De opwaardering
van het plein hangt ook samen met de
nieuwe invulling van het leegstaande

Het belangrijkste punt dat uit de
bewonersbijeenkomst kwam is dat de
bewoners het plein als een plein willen houden en niet als park. Het plein
grotendeels met gras bezaaien lijkt
daarmee van de baan. Het plaatsen van
meubilair is volgens Reesink ook een
discussiepunt. “Omdat er twee coffeeshops in de buurt zijn gevestigd, zijn de
bewoners van het Gouden Leeuwplein
bang voor overlast. Toch is dat niet het
algemeen beeld van de bewoners, voor
een aantal bewoners zorgen bankjes
juist voor een gezellig gevoel.”
Tijdens het Sprekersplein merkte Henk
Bisschops van PvdA op dat bomen
juist een donker gevoel geven op het
plein. Volgens Reesink ligt daar een
lichtplan voor klaar. “We willen geen
ongewenste activiteiten op het plein.
Met name in de steeg is het belangrijk
om goede verlichting aan te brengen.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Merselo krijgt verenigings
gebouw voor 1 euro
Gemeente Venray draagt verenigingsgebouw D’n Hoek in Merselo voor het symbolische bedrag van 1 euro
over aan stichting Gemeenschappelijke Accommodatie Merselo (GAM). De gemeenteraad moet deze deal op
dinsdag 29 oktober in de raadsvergadering nog goedkeuren omdat het verkoopbedrag lager is dan de taxatiewaarde van 110.000 euro.
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Aansluiting nieuw
winkelcentrum Brukske
Wegenbouwer Infrascoop uit Cuijk start eind november met de
werkzaamheden aan de Henri Dunantstraat in Venray. Het nieuwe
winkelcentrum in de wijk Brukske krijgt een nieuwe ontsluiting
vanaf de Henri Dunantstraat.
Infrascoop legt ook de parkeerplaats aan bij het winkelcentrum
dat volop in aanbouw is.
Bouwmij Janssen uit Venray
startte op maandag 6 mei met
de bouwwerkzaamheden.
De opening van het nieuwe
winkelcentrum, met de supermarkten Jumbo en Lidl en enkele
dagwinkels, is gepland in mei
2020. Boven het winkelcomplex

komen twintig appartementen.
De sloop van het oude winkelcentrum begint volgend jaar zomer.
Als alle gebouwen zijn afgebroken
dan wordt het terrein in 2021 als
park ingericht. Jumbo Vastgoed,
de opdrachtgever van het nieuwe
winkelcentrum, is van plan de al
leegstaande panden in het oude
winkelcentrum eerder te slopen.

Strijd tegen drugscriminaliteit

Wet Damocles uitgebreid
en vastgesteld
Burgemeester Hans Gilissen heeft het uitgebreide Damoclesbeleid
voor de gemeente Venray vastgesteld. Dit beleid houdt in dat de
burgemeester een woning of pand al bij voorbereidingshandelingen in het kader van de Wet Damocles mag sluiten.
Er is vaker discussie geweest over de
verkoop van gemeentelijk vastgoed
onder de taxatiewaarde door het
College van B&W. Zoals in 2016 bij de
verkoop van het voormalige museumgebouw Freulekeshuus in Venray.
De gemeenteraad heeft op 27 september 2016 een motie aangenomen, alleen het CDA stemde tegen,
waardoor voortaan instemming van
de raad is vereist als de verkoopprijs
beneden het taxatiebedrag ligt.
Dat gemeente Venray 110.000 euro
wil vragen voor het verenigingsgebouw, viel verkeerd bij verenigingen
en vrijwilligers in Merselo. Tijdens de
dorpsraadvergadering in maart 2018
stelden enkele inwoners dat D’n Hoek
met veel zelfwerkzaamheid tot stand
is gekomen. Ze eisten dat het aandeel
van de dorpsgemeenschap werd meegewogen in de waarde. Daarnaast is
het onderhoud aan het gebouw altijd
op eigen kosten, zonder subsidie van
de gemeente, uitgevoerd.
Het college is overstag gegaan ‘gezien
de bijzondere ontstaansgeschiedenis’.
Bovendien heeft D’n Hoek geen boekwaarde en de gemeente heeft ook
geen onderhoudsbedrag gereserveerd.

De bedoeling was dat het gebouw na
de opening in 2002 zou worden overgedragen aan de stichting GAM via het
recht van opstal. GAM werd dan eigenaar van het gebouw, terwijl de grond
in eigendom bleef van de gemeente.
De conceptovereenkomst tot vestiging
van opstalrecht lag klaar maar is tot
op de dag van vandaag nooit ondertekend. Daardoor bleef het gebouw
juridisch gezien eigendom van de
gemeente.
In het kader van het project ‘Schoon
door de poort’ worden alle gemeenschappelijke accommodaties verzelfstandigd. Gemeente Venray draagt
tweederde deel bij in de kosten om
het gebouw op orde te brengen.
In Merselo is een bijzondere situatie
ontstaan vanwege de samenvoeging
van basisschool De Lier met verenigingsgebouw D’n Hoek.
De projectgroep uit Merselo diende
half augustus een verbeterd projectplan in. Dat gebeurde nadat het vorige
plan op 13 mei werd afwezen door de
gemeente omdat er te veel onzekerheden waren, vooral over de financiën en het beheer. In het nieuwe
plan zijn de bouwkosten verlaagd van

3,7 naar 3,2 miljoen euro. Er is bezuinigd op het energieneutraal maken
van het verenigingsgebouw. Het
schooldeel voldoet wel aan de BENGnorm (Bijna Energie Neutraal Gebouw)
die vanaf 1 januari 2020 geldt voor
nieuwe openbare gebouwen.
Gemeente Venray levert een bijdrage van ruim 2,3 miljoen euro,
voor de school 1,5 miljoen euro en
850.000 euro voor het verenigingsgebouw. Schoolbestuur SPOV brengt
256.000 euro in, D’n Hoek legt
219.000 euro bij en de eigen inbreng
is begroot op 454.000 euro. Dit laatste bedrag bestaat voornamelijk uit
zelfwerkzaamheid en fondsenwerving.
Om het tekort omlaag te brengen is
onder meer de aanleg van een kunstgrasveld (115.000 euro) op de lange
baan geschoven. Er resteert nog een
tekort van 132.000 euro. De projectgroep verwacht dat het financiële
plaatje rond komt door meer vrijwilligersinzet en sponsoring.

Tekst: Henk Willemssen

Bijzondere gasten tijdens aftrap 75 jaar
vrijheid in Venray
De gemeente Venray staat vanaf vrijdag 18 oktober stil bij het feit dat Britse troepen Venray, Ysselsteyn en
Heide op die datum exact 75 jaar geleden bevrijdden. Op die datum krijgt Venray zéér bijzonder bezoek.
Sir Kenneth George Mayhew, die meevocht tijdens de slag om Overloon en Venray, reist af naar Venray.
De gemeente Venray wil de zware
gevechten waarbij Venray uiteindelijk
werd bevrijd samen met de vele vrijwilligers en inwoners uit Venray herdenken. Op 18 oktober wordt dan ook
de officiële aftrap van 75 jaar vrijheid
in Venray gevierd. Naast Sir Kenneth
George Mayhew, die op 24 april 1946
de hoogste militaire onderscheiding
in Nederland ontving, en zijn echtgenote maken ook zes Britse veteranen de tocht overzee. John Sleep,

Bernard Benson, Percy Lewis, Fred Lee,
William Adams en Ronald Nolan doen
dit al ruim dertig jaar lang De festiviteiten starten om 13.00 uur bij het
Kevin van de Rijdtplantsoen onder
begeleiding van Orkest Rooyal en een
delegatie van Musikverein Eintracht
Wetten. Ken Mahyew zal daar samen
met initiatiefnemer Martin van Els een
herdenkingsboom planten. Na deze
ceremonie worden de veteranen met
historische militaire voertuigen in een

korte stoet naar het gemeentehuis
gebracht. Daar volgt de ceremonie van
het hijsen van de vlag door manschappen van de Luitenant-Generaal Best
Kazerne uit Vredepeel. In het kader
van 75 jaar vrijheid in Venray is er deze
week een Facebookpagina gelanceerd.
Het initiatief hiervoor lag bij Gemeente
Venray. Op de pagina worden belangstellenden op de hoogte gehouden van
alle activiteiten en festiviteiten rondom
75 jaar vrijheid in Venray.

Sinds 1999 kunnen burgemeesters
panden sluiten waar drugs worden
geproduceerd, geteeld, verhandeld of voor de handel aanwezig
zijn. Sinds 1 januari 2019 hebben
burgemeesters een nieuwe wettelijke bevoegdheid: het sluiten van
een woning of pand in het geval
er een hennepkwekerij of drugslab
wordt aangetroffen, maar er (nog)
geen soft- of harddrugs aanwezig
zijn. Hierbij gaat het om situaties
waarbij er apparatuur, materialen,
grondstoffen, chemicaliën en/of
versnijdingsmiddelen worden aan-

getroffen, waarvan bekend is dat
deze bestemd zijn voor het telen of
bereiden van drugs.

Bewustzijn kweken
In het gewijzigde Damoclesbeleid
ligt vast hoe burgemeester Gilissen
binnen de gemeente Venray
gebruikmaakt van de nieuwe
bevoegdheid. Dit om willekeur te
voorkomen. En om bewustzijn te
kweken bij inwoners, ondernemers
en pandeigenaren: een overtreding
van de wet heeft namelijk ingrijpende consequenties.

Politiek voor jongeren

Interesse voor jongerenraad
in Venray
De 13-jarige Noa Hermans toonde tijdens het Sprekersplein op
dinsdag 1 oktober haar interesse in een jongerenraad. Dit werd
door het publiek goed ontvangen.
Noa Hermans zit op het Raayland
College in Venray bij de debatgroep. Ze merkt dat bij de jeugd
interesse is in de politiek, maar
dat die groep hun mening nergens
kan laten horen. Volgens Noa kan
een jongerenraad een advies uitbrengen aan de raad over diverse
onderwerpen waarover de jongeren van te voren gediscussieerd
hebben. Met het opzetten van een
jongerenraad wordt volgens Noa de
brug kleiner tussen de lokale jeugd
en de gemeente. “Door het opzetten van een jongerenraad maak
je nog meer jeugd geïnteresseerd
in de politiek. Het is een neutrale
groep zonder politieke partijen.
Eén keer per kwartaal vindt er een
bijeenkomst plaats met een compact groepje van tien tot vijftien
personen met een leeftijd van
12 tot 18 jaar. Op dit moment heb
ik nog geen concreet groepje,

maar ik denk dat als ik meerdere
jongeren vraag dat ik zo een clubje
bij elkaar heb.” De geluiden in de
zaal van het Sprekersplein waren
positief over het onderwerp. Toch
merkten Henk Bisschops van PvdA
en Daan Janssen van D66 op dat
er in het verleden een jongerenraad bestond maar dat die na een
tijd is verwaterd. Zij vroegen zich
af hoe Noa de jongeren geïnteresseerd blijft houden. “Ik denk dat
reclame maken via sociale media
belangrijk is. Ook werkt mond-totmondreclame. Jongeren die zich
willen aanmelden voor de jongerenraad moeten een motivatiebrief
schrijven. Op dit moment verwacht
ik nog helemaal niks, want anders
wordt het misschien een teleurstelling.” Toch werd Noa aan het einde
van de avond uitgenodigd voor
een bijeenkomst van de werkgroep
Burgercontacten.
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Gemeente wil meer grip op plannen zonneparken
Gemeente Venray wil in de komende twee jaar één vergunning afgeven voor een grootschalig zonnepark. Dat
staat in het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie). Het College van B&W gaat
een tender uitschrijven waarop initiatiefnemers kunnen reageren. Het plan dat het beste past binnen KODE,
zoals een goede landschappelijke inpassing, bijdragen aan biodiversiteit en rekening houden met landbouwen natuurwaarden, krijgt een vergunning.
“Er zijn zo veel initiatieven. We vragen
ons af hoe we het beste grip kunnen
krijgen”, zegt wethouder Martijn van
der Putten (D66). “Via een tender kunnen we het beste zonnepark selecteren. We beginnen met één project.
Zo gaan we stapsgewijs door de energietransitie.”
Het college heeft gekozen voor een
‘Venrayse interpretatie’ van de landelijke zonneladder en spreekt van een
zonnewaaier. Dit betekent dat gelijktijdig wordt ingezet op vijf sporen
voor opwekking van zonne-energie.
Het moet in 2030 leiden tot 240 hectare aan zonnepanelen. In KODE zijn
ook eisen gesteld aan de inrichting.
Zo mogen de zonnepanelen een maximale hoogte hebben van 1,70 meter,

zodat het mogelijk blijft over de zonneweide heen te kijken.

Vergunningvrij
Het eerste spoor is het meest eenvoudig en ook vergunningvrij. Het
plaatsen van zonnepanelen op daken
van bedrijven, kantoren, woningen,
gebouwen en accommodaties is goed
voor 24 procent van de energieopwekking. Voor nieuwe daken gaat een
verplichting gelden. Het tweede spoor
(8 procent bijdrage) richt zich op reststroken, braakliggende of onbenutte
terreinen, stroken langs de snelweg en
spoorlijn, waterplas De Diepeling en
de oude stortplaats in Venrays Broek.
Er loopt een onderzoek of een zonnepark op de voormalige vuilstortplaats,

die door de gemeente is overgedragen
aan Bodemzorg Limburg, haalbaar is.
Zonneweides van maximaal 2 hectare op bouwvlakken van agrarische
bedrijven in het buitengebied vormen
het derde spoor (aandeel 16 procent). De gemeente wil aanhaken bij
de stoppersregeling voor veehouderijen. In ruil voor de sloop van stallen kunnen de bouwvlakken worden
benut voor zonnepanelen. “De eerste
drie sporen hebben voorrang. Maar
we sluiten landbouwgrond niet uit”,
licht wethouder Van der Putten toe.
Voor grootschalige zonneparken maakt
de gemeente onderscheid tussen
oude en jonge ontginningen. In jonge
ontginningsgebieden, aan de westzijde van de gemeente in Vredepeel,

Ysselsteyn en Veulen, is de meeste
open ruimte. Het nadeel is de grote
afstand tot het aansluitstation van
Enexis aan de Maasheseweg in Venray.
De meeste initiatieven richten zich
daarom op het midden en oosten van
de gemeente, zoals Smakt en Oirlo.

Eén groot zonnepark
In het vierde spoor wordt voor de
korte termijn, tot 2022, een tender
uitgeschreven voor één groot zonnepark in de omgeving van het elektriciteitsstation. In totaal mag 50 hectare
worden benut, het levert een aandeel
op van 20 procent in de energieopwekking. Vanwege de spreiding moeten grote zonneparken een onderlinge
afstand van minimaal 1.000 meter
bewaren. Het vijfde spoor moet op
termijn de grootste bijdrage (32 procent, 80 hectare) leveren aan de
energietransitie. In de jonge ontginningsgebieden aan de westkant van
de gemeente zijn grootschalige zon-

neparken mogelijk, tot wel 40 hectare, op de minst waardevolle, schrale
landbouwgronden. Het college start
een onderzoek dat loopt tot eind 2021.
Tot die tijd worden geen verzoeken in
behandeling genomen. Het college wil
de tijd nemen, ook met het oog op de
mogelijke komst van een extra elektriciteitsstation in de omgeving van
Ysselsteyn omdat de aansluitcapaciteit nu te beperkt is. “Het is momenteel niet rendabel vanwege de grote
afstand tot het station van Enexis.
Een project dat van onderop komt
zou hier het beste zijn”, zegt Van der
Putten. “We willen het omdraaien.
Dat zonnepark moet zo interessant
zijn dat het vanzelf een aansluitstation aantrekt. In plaats van andersom,
dat zonneparken zich concentreren
rondom het aansluitstation.”

Tekst: Henk Willemssen

Verdeling lusten en lasten bij energieopwekking
Een eerlijke verdeling van lusten en lasten is een belangrijk doel in het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor flora en fauna en de wegenstructuur.
Opwekking Duurzame Energie). Het College van B&W wil voorkomen dat initiatiefnemers van zonneparken of Ook moet een bewijs de levering of
opslag van de opgewekte stroom aanwindmolens met de winst aan de haal gaan, terwijl de omwonenden alleen de overlast ervaren.
tonen. De commissie Wonen bespreekt
KODE in de vergadering van dinsdag

8 oktober. De gemeenteraad neemt
een besluit op dinsdag 29 oktober.

Tekst: Henk Willemssen

Gemeente zet in op één
windmolenpark
Gemeente Venray kiest in het nieuwe beleidskader KODE (Kader
voor Opwekking Duurzame Energie) voor de komst van één windmolenpark aan de oostkant. Het gaat om drie tot vier windmolens
met een vermogen van 14 tot 18 megawatt. Vanwege radarverstoring van het militaire vliegveld in Vredepeel mag binnen een
straal van 11,5 kilometer geen windturbine komen die hoger is dan
25 meter.

Gemeente Venray sluit zich aan bij
het Klimaatakkoord dat streeft naar
minstens 50 procent lokaal eigenaarschap bij grootschalige zonneparken
en windprojecten. Ze kunnen de lokale
economie versterken en bijdragen aan
een schonere woon- en leefomgeving. Als de gemeenteraad op dinsdag 29 oktober KODE goedkeurt, dan
zijn de spelregels en doelen duidelijk
waaraan de gemeente de zonne- en
windinitiatieven kan toetsen.

Rumoer en weerstand
Het college geeft toe dat de maatschappelijke impact is onderschat.
Kronos Solar diende in mei 2018 een
aanvraag in voor een omgevingsvergunning van een zonnepark in Smakt.
In september 2018 wilde het college
de vergunning verlenen, maar kwam
daarop terug door het rumoer en de
weerstand die in Smakt ontstond.
Nu meldt het college dat toen vooral

is gelet op de ruimtelijke inpassing.
“Omdat we daarvoor makkelijker kunnen terugvallen op bestaande kaders
en wet- en regelgeving. Dit doet tekort
aan de maatschappelijk impact van
grootschalige opwekking via zonneof windparken”, stelt het college.
KODE moet meer balans brengen tussen de ruimtelijke en maatschappelijke
gevolgen. Het maatschappelijk deel is
zeker zo belangrijk, vindt het college.
Daarom is in het nieuwe beleidskader
extra aandacht voor de omgevingsdialoog en financiële participatie van
inwoners.
Het organiseren van een omgevingsdialoog met omwonenden en andere
belanghebbenden is de basis voor een
succesvolle energietransitie, vindt het
college. “Investeer van begin tot eind in
het participatieproces. Laat de baten ten
goede komen aan de lokale gemeenschap, 50 procent lokaal eigendom is
mogelijk.” Ook wordt van de initiatief-

nemers een tegenprestatie verlangd.
Ze moeten een bijdrage storten in het
gemeentelijk kwaliteitsfonds. Het geld
uit dit fonds gaat de gemeente inzetten
voor natuurcompensatie of andere kwaliteitsverbeteringen.
KODE is de actualisering van de nota
‘Uitgangspunten grootschalige energieopwekking en participatie’ die
de raad in oktober 2017 vaststelde.
Het grote aantal initiatieven voor zonneparken en de opgedane ervaringen in Smakt, toonden de noodzaak
aan voor een bijstelling met scherpere kaders. In KODE staat vermeld
dat geen zonneparken zijn toegestaan in natuurgebieden, beekdalen
en essen, de bolvormige oude landbouwgronden. De gemeente wil een
overwoekering van het landschap door
zonneparken voorkomen. De initiatiefnemer moet naast een landschappelijk
inpassingplan ook aandacht hebben voor cultuurhistorische waarden,

Daardoor is het grootste deel van
de gemeente Venray uitgesloten
van grote windmolens. Omdat
ook een verbod geldt voor een
brede strook langs het dal van de
Maas, blijven er weinig mogelijkheden over. Vanwege de Wet
Geluidshinder moeten de windmolens ook een minimale afstand van
300 meter houden tot woningen.
Alleen het buitengebied aan de
oostkant van Oostrum en Oirlo
lijkt kansrijk. Zoekgebieden liggen
langs de spoorlijn en A73, nabij
bedrijventerreinen of bij concentraties van intensieve veehouderij en
glastuinbouw. Wethouder Martijn
van der Putten (D66) erkent dat het
een lastige zoektocht is. “Door alle
beperkingen blijft er niet veel
ruimte over. Toch zoeken we naar
de mogelijkheden die er wel zijn.”
Windenergie op land is, volgens het
Planbureau van de Leefomgeving,
een van de goedkoopste en meest
efficiënte bronnen van duurzame
elektriciteit en daardoor onmisbaar
voor de energietransitie. Bovendien
betekent afzien van windturbines
meer zonneprojecten en daardoor
een nog grotere aanslag op cultuurgronden in Venray, meldt het
College van B&W dat windenergie,

in het kader van zuinig ruimtegebruik, als een goede oplossing ziet.
Drie windmolens kunnen in een rij
worden geplaatst en bij meer windturbines is een matrixopstelling de
beste oplossing. De initiatiefnemer
moet een landschappelijk inrichtingsplan opstellen. Een uitgangspunt is dat minimaal 50 procent
van het opgewekte vermogen ter
beschikking komt voor de participatie van inwoners en bedrijven.
Anders dan bij zonneprojecten
neemt gemeente Venray bij windenergie de regie in eigen hand.
Als de gemeenteraad op dinsdag 29 oktober het KODE vaststelt, dan begint de zoektocht naar
een plek voor windenergie. Het is
mogelijk dat de gemeente daarbij optrekt met een externe partij.
De gemeente wil voorkomen dat
alleen de eigenaar van de grond,
waarop het windpark komt, profiteert. De grondopbrengst wordt
via een verdeelsleutel per hectare
verdeeld over alle eigenaren in het
gebied binnen 200 meter van het
windpark. Ook bewoners, binnen
een straal van 800 meter, krijgen
een vergoeding.
Tekst: Henk Willemssen
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Dassen in problemen bij komst woningen St. Annapark
De Dassenwerkgroep Venray-Horst constateerde dat er door Renschdael Group een grootschalige ingreep
plaatsvindt in het St. Annapark in Venray. Volgens de werkgroep ziet het er niet goed uit voor de das als de
komst van woningen op het St. Annapark doorgaat. Dassen hebben een conservatieve leefstijl en kunnen zich
maar langzaam aanpassen aan veranderende omstandigheden.
In het St. Annapark is al enkele jaren
een dassenburcht aanwezig en het
park is onderdeel van het leefgebied
van de das. In het verleden is besloten
de vaste rust- en verblijfplaats van het
dier te beschermen door het plaatsen van een gaasomheining rondom
het bos. Doel hiervan was om mensen
en honden van de burcht te houden.
De dassen konden makkelijk onder
dit raster door om hun leefgebied te
bereiken. Ook zijn er dassentunnels
aangelegd onder de Overloonseweg
en het Makkenpad. Langs de
Overloonseweg zijn faunarasters aangebracht om de das ongeschonden in
en uit het Loobeekdalgebied te krijgen.
Nadat Renschdael Group kortgeleden
voorbereidingen trof voor het bouwen
van woningen in het gebied, vond er
volgens de Dassenwerkgroep VenrayHorst een kaalslag plaats. “Van het
dassenbos was vijftig procent gekapt,

het raster was over grote delen verwijderd. Mensen en honden hadden vrij
toegang op de burcht. Samengevat:
een woestenij en een groot deel
van het foerageergebied op het St
Annapark voor de das was vernietigd’,
schrijft Dassenwerkgroep Venray-Horst
in een rapport. Volgens de werkgroep
is op dit moment het gaasraster hersteld en tot in de grond afgewerkt.
De das wordt nu in zijn beweging
beperkt omdat het nieuwe gaas niet
meer te passeren is.
Volgens wethouder Van der Putten
heeft de gemeente Venray de bescherming van flora en fauna hoog in haar
vaandel. “Daarom zorgen we ervoor
dat de Renschdael Groep in haar plannen en uitvoering rekening houdt met
de das op het St. Annapark én ook
in de rest van onze gemeente. Voor
wat betreft het St. Annapark, heeft
de Renschdael Groep zijn verant-

woordelijkheid genomen: groen en
natuurwaarden zijn de kernwaarden
van het ontwikkelingsplan voor het
St. Annapark. Het hekwerk rondom
de dassenburcht is gerepareerd, zodat
deze het park niet meer op kunnen
én mensen de burcht niet meer kunnen betreden. Wel kan de das nog via
de noordzijde het park op. Er wordt in
onze ogen dus geen leefgebied van de
das afgenomen. Sterker nog, dit leefgebied wordt nog meer vormgegeven:
zo gaat de Renschdael Groep onder
andere fruitbomen planten, waar de
das van houdt”, aldus de wethouder.
Volgens Jan Droessen van de dassenwerkgroep is dat politieke praat.
“Ik heb nog nooit een das in een fruitboom zien klimmen. Een das eet van
de grond: regenwormen, kevers en
beukennootjes. Fruit is een bijzaak.
De gemeente vindt de natuur leuk,
maar wil er niet te veel last van heb-

Concrete doelstellingen
jongerencentra gepresenteerd
Samen met een externe procesbegeleider formuleerden de jongerencentra in gemeente Venray hun kansen en
uitdagingen voor de komende jaren. Op basis daarvan is een toekomstplan opgesteld waarover de raad eind
oktober beslist. Tijdens het Sprekersplein op dinsdag 1 oktober gaven vijf van de zes jongerencentra zelf een
korte toelichting over hun behoeftes.

“compensatie. Binnen een straal van
500 meter van een dassenhoofdburcht
moet voldoende bemest grasland
beschikbaar en toegankelijk zijn.”

ben. Als er een woonwijk komt in het
leefgebied van de das, dan is het klaar
voor het dier.” De enige oplossing om
de das te helpen, is volgens Droessen:

Stolpersteine in Venray en Oirlo
In gemeente Venray worden op 8 oktober de eerste ‘Stolpersteine’
gelegd. Twee in Venray en acht in Oirlo. De steentjes worden gelegd
voor de huizen waar Joodse slachtoffers ondergedoken waren en
zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen.

De Stolpersteine, ook bekend als
struikelstenen, worden gelegd door
de 71-jarige Duitse beeldende kunstenaar Gunter Demnig, die in heel
Europa duizenden van deze stenen heeft gelegd voor de slachtoffers van de Holocaust. Het initiatief
is afkomstig van de Stuurgroep
Liberationroute Weeze-Venray in
samenwerking met de Stichting Ald
Oeldere. Andre Poels is kartrekker
en organisator van dit project in het
kader van 75 jaar vrijheid Venray.
Provincie Limburg leverde een bij-

drage om het project mogelijk te
maken.

Eerbetoon
Op 8 oktober om 14.00 uur wordt
een eerbetoon gehouden in Oirlo
dat voor iedereen toegankelijk is.
Hierbij zijn burgemeester Hans
Gilissen en schoolkinderen van
Oirlo en Castenray aanwezig. Op de
Hoofdstraat 36 in Oirlo worden
twee Stolpersteine gelegd net zoals
op Boddenbroek in Oirlo en de
Stationsweg in Venray.

beukenhaag vanaf € 0,59
buxus vervangers
vanaf € 0,59

Procesbegeleidster Silvi Joosten lichtte
tijdens het Sprekersplein toe dat het
toekomstplan bestaat uit vier bouwstenen: de basis zoals de financiën
en het bestuur op orde krijgen, meer
binding krijgen door vaste bezoekers
te trekken en het aantal vrijwilligers te
vermeerderen, meer beleving krijgen
door vaste activiteiten te organiseren
en die communiceren naar de buitenwereld en beter netwerken zodat
partners bij de jongerencentra betrokken raken. “Ondanks dat elk jongerencentrum andere problemen ondervindt
en elkaar daarmee wil helpen, wil elk
centrum zijn eigen identiteit behouden. De motivatie en betrokkenheid
daarvoor is er.”
Voor OJC DIM in Blitterswijk en The B
in Venray geldt dat deze jongerencentrums de basis nog niet op orde
hebben. Stijn Jochijms van OJC DIM
merkt op dat het in Blitterswijck lastig

is om met drie personen activiteiten
te organiseren. The B in Venray loopt
ook tegen het probleem aan dat ze te
weinig bestuursleden hebben. Het huidige bestuur ziet een opfrissing van
de aankleding in het jongerencentrum
ook als een belangrijk punt voor de
toekomst. Daarnaast willen ze meer
samenwerken met andere partijen
zoals het onderwijs.
De overige jongerencentra Jera in
Ysselsteyn, JUM in Merselo en OJC
Watjang?!? in Oirlo hebben de financiën en het bestuur op orde. De
voorzitter van Jera Ysselsteyn geeft
aan dat zij door vijftig jaar ervaring
geen kwartiermaker nodig hebben.
“De behoefte ligt bij het aantrekkelijk
houden van Jera. Een werkbudget kan
ons daarmee helpen. We kunnen dit
geld gebruiken voor de invulling van
het gebouw door nieuw apparatuur en
meubilair aan te schaffen.”

Ook OJC Watjang?!? in Oirlo geeft ook
aan behoefte te hebben aan een
werkbudget om in de toekomst grotere activiteiten te kunnen organiseren die jongeren uit zowel Oirlo als
Castenray trekken.
JUM Merselo ondervindt problemen bij het vinden van vrijwilligers.
Daartegenover staat dat ze wel meer
thema-avonden wil organiseren om
bezoekersaantallen op zaterdagavond
te vermeerderen. Midgard in Wanssum
was niet aanwezig om een toelichting
te geven.
Het College van B&W stemde 16 september in met de begrote 106.100
euro voor het toekomstplan van de
jongerencentra. Het definitieve woord
is nu aan de gemeenteraad die hier
dinsdag 29 oktober over beslist. Het
toekomstplan gaat over een periode
van vier jaar, na twee jaar vindt een
evaluatie plaats.

met vele soorten vaste planten,
heesters, sier- en fruitbomen
2 ha groot, viooltjes, hei
en veel meer

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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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75 jaar bevrijding Gert Poels-Claessens Venray

Schuilen in de kelder
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. Gert Poels-Claessens (92) maakte als tiener de oorlog mee in de Grotestraat in Venray, waar ze
nu nog altijd woont. Ondanks haar hoge leeftijd, kan ze zich de meeste verhalen uit de oorlog nog goed herinneren. “Die blijven me altijd bij.”

Mathieu Janssen, Fien Poels, Tinus Janssen, Theo Claessens, Gert Poels en Wim Schaeffers

Familie Poels woonde in de
Grotestraat in het pand waar nu
Miller & Monroe Venray zich vestigt. Het pand had twee kelders
waar het gezin samen met evacués uit Tegelen tijdens de bombardementen op 12 oktober 1944
zich schuilhield. Het gezin Poels
bestond uit vader, moeder, zeven
jongens en twee meisjes. “Ik kan
me nog goed herinneren dat twee
broertjes boven op de veranda aan
het spelen waren toen de bombardementen begonnen. Ze deden
de mis na en hadden een altaar
gebouwd. Tijdens de bombardementen dook ik met een aantal
familieleden de kelder in, maar
mijn broertjes waren daar niet bij.
De muur van de veranda barstte
en stortte in. Toen we na een tijdje

naar de tweede kelder gingen, zagen
we daar gelukkig de twee broertjes,
ze waren op tijd de kelder ingedoken.”
Volgens Gert waren het angstige
momenten toen de gevechten boven
Venray plaatsvonden. “’s Nachts
zagen we de lichten van de vliegtuigen boven Venray. Toch kon ik in
die tijd wel goed slapen.” Na een tijd
kwamen de buren, familie Van den
Munckhof, ook in de kelder bij familie
Poels. “We zaten met minstens twintig personen in de kelders. Ook in het
ouderlijk huis van mijn ouders aan de
Patersstraat ‘De Keijser’ bevonden zich
twee kelders waar een tante met haar
kinderen zat onderdoken.” Gert vertelt
dat die tante, twee nichtjes en een
neefje de oorlog niet hebben overleefd. Het huis werd gebombardeerd
en de kelder waarin de tante en haar

75 jaar vrijheid in Merselo
De feestelijkheden rondom 75 vrijheid van Merselo vinden zondag
13 oktober plaats in en rond de molen, die in de oorlog een belangrijke rol speelde bij het verzet en onderduikers. Om 11.00 uur
begint een herdenking van de oorlogsslachtoffers bij de ingang
van de molen.
Tijdens de herdenking leggen
schoolkinderen een krans, wordt er
een gedicht voorgelezen en voeren burgemeester Hans Gillissen
en John van Dijck, voorzitter van
de dorpsraad het woord. Veteraan
Hans Steenhuis, inwoner van
Merselo, heeft een vlag van het
Royal Ulster Rifles Regiment weten
te bemachtigen. Deze vlag zal deze
morgen wapperen naast de driekleur.
Hierna volgt er om 12.00 uur een
lunch in de feesttent achter de
molen. Tijdens de lunch brengt
koor Het Zonnelied liedjes ten

gehore die tijdens de oorlog werden gezongen. Na de lunch verzorgen fanfare en drumband St. Oda
om 14.00 uur in de tent een bevrijdingsconcert. Verder kunt geïnteresseerden de molen, die ingericht
is zoals ten tijde van de oorlog,
de hele dag bezichtigen en een
expositie over de oorlog en bevrijding van Merselo bekijken. Op het
terrein achter de molen staat een
oude legerpost opgesteld en is er
de mogelijkheid om een rondrit te
maken in oude militaire voertuigen.
Een delegatie van Jong Nederland
houdt de jeugd bezig.

kinderen zat, stortte in. Zij zijn allemaal gestikt en met zand in hun monden gevonden.
De gezinnen in de kelders hadden in
de oorlogstijd genoeg te eten, vertelt
Gert. Tegenover het huis lag slagerij Henricus Poels, van haar oom en
tante. “We hadden thuis een fietsenwinkel en mijn ouders verruilden
bijvoorbeeld een fietsenband tegen
vlees. Ook liep er eens een koe door
de Grotestraat. Die hebben we toen
geslacht. In de kelder hadden we een
inmaakketel. Ik heb nog nooit zo’n lekkere soep gehad.”
Voordat de oorlog in Venray zichtbaar
werd, zat Gert intern op de kostschool
in Grubbenvorst. In 1943 brak daar een
ziekte uit, waardoor niemand meer
de school mocht betreden. Daardoor
kwam Gert thuis te zitten. “Ik hielp
mijn moeder in het huishouden.
Elke dag begonnen we om 06.00 uur
met huishoudelijk werk. Vooral de
was, was een hele klus. We waren
hiermee dagen aan het werk, want
we hadden een groot gezin.”
Haar oudere broer Bér moest zich in
de oorlog melden bij de Duitsers om
te gaan werken. Na een week vluchtte
hij, omdat hij bang was. “Voordat hij
vertrok heeft mijn moeder allerlei
spullen verruild voor warme kleding die Bér mee naar Duitsland kon
nemen. Toen Bér weer na een week
thuis kwam, verkleedde hij zich als
meisje”, lacht Gert. “Hij mocht niet
herkenbaar over straat, omdat ze hem
dan misschien weer meenamen”.
Ook Gert’s oudste broer Jeu werd
met zeven jongens uit Venray naar
Duitsland gestuurd. Ook hij liep na vijf
maanden weg.
Dankzij broer Jeu leerde Gert haar
man Theo Claessens in de oorlog kennen. Theo voetbalde samen met Jeu.
“Mijn man en zijn vader Johan hadden een winkel in de Hofstraat. Ik kan
me nog herinneren dat hij samen met

Jacques van Opbergen bloemen ging
brengen naar een Engelse piloot die
opgesloten zat in het politiebureau
van Venray. De Duitsers gingen toen
naar de bloemenzaak om te vragen
wie de bloemen had gekocht. De eigenaar van de zaak heeft de namen
gegeven. Mijn man heeft een tijd
ondergedoken gezeten en een paar
maanden gewerkt op een boerderij in Duitsland.” In Venray stortten in
de oorlog verschillende parachutisten
neer. Dat Gert op een dag een parachute vond op straat, kan ze zich nog
goed herinneren. “Van de parachute
heeft mijn moeder voor mijn zus en

ik een zijde jurk gemaakt. Daar waren
we heel trots op.”
Toen Venray te onveilig werd, evacueerde het gezin met de buren naar
het Brabantse Lieshout. Maar eerst
werden de gezinnen ontluist en ontwormd in Deurne. Uiteindelijk kregen ze vijf maanden onderdak bij een
vrijgezelle kleermaker. “Toen we in
Venray woonden, doken we bij elk
geluid de kelder in, maar in Lieshout
kenden ze dat niet. Daar hebben ze
weinig gemerkt van de oorlog. In die
tijd ben ik niet bang geweest, het was
leuk in Lieshout. We vierden daar ook
sinterklaas.” Toen ze terugkeerden
naar Venray waren alle pannen van
het dak af. In Venray was bijna alles
kapot gebombardeerd. “We hebben
de dakpannen opgeruimd. Veel spullen waren nat en vies of weg. De hele
straat lag in puin.”
In 1952 trouwde Gert met Theo.
Doordat het huis in de Hofstraat in de
oorlog werd gebombardeerd, kwam
de familie Claessens in 1948 in de
Grotestraat wonen. Zij openden daar
een winkel in lederwaren en luxe artikelen. Door de woningnood trok het
jonge echtpaar pas later in op de verbouwde zolderverdieping. Gert woont
er nog steeds. In 2005 overleed Gerts
man. Samen kregen ze vijf kinderen:
vier meisjes en één jongen. Inmiddels
heeft Gert ook acht kleinkinderen,
twee achterkleinkinderen en binnenkort wordt het derde achterkleinkind
verwacht.

In Venray was
bijna alles kapot
gebombardeerd

Tekst: Jeanine Hendriks
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Geplukt

Bert Arts Castenray
Denk je aan Bert Arts dan denk je aan Castenray. Hij is onder andere voorzitter in de dorpsraad en is
initiatiefnemer van Residence de Stek. Naast vrijwilligerswerk werkt hij nog 36 uur in het ziekenhuis in
Venray. Deze week wordt Bert Arts (64) geplukt.

twee vrijwilligers met het opzetten
van activiteiten in de ontmoetingsruimte.” Toen de woningen uiteindelijk
klaar waren, stonden de ouderen te
springen om een woning, vertelt Bert.
“Het ging voortreffelijk, er is nu zelfs
een wachtlijst. Het fijnste gevoel is dat
de bewoners gelukkig zijn. Het ontroert me dat iemand tegen me zei
dat wij zijn leven gelukkiger hadden
gemaakt. Dat de bewoners blij zijn,
is de kers op de taart.”

dat iedereen 6 september vrij moest
houden. Ze had niet in de gaten dat ik
ook in die app zat. Ik wist dus dat er
die dag wat ging gebeuren.” Volgens
Bert zat de zaal vol met veertig mensen. “Het was overweldigend, want ik
sta liever niet zo groot in de belangstelling. Een lintje geeft wel een stuk
waardering voor het werk. Ik heb een
week niet door het dorp kunnen lopen,
iedereen bleef me feliciteren. Het was
een leuke ervaring”, vertelt Bert.

Flink trots

Zijn carrière als verpleegkundige
begon hij op 16-jarige leeftijd als
aspirant in de voormalige psychiatrische kliniek St. Servaas in Venray.
Na ongeveer zes jaar daar gewerkt
te hebben, besloot hij om de opleiding tot A-verpleegkundige te gaan
volgen. Na het behalen van dit
diplma ging hij al snel over tot het
volgen van de specialistische opleiding tot intensive care verpleegkundige. Op de intensive care heeft
Bert met veel plezier gewerkt tot
ongeveer zijn 48e.

“Ik besloot toen een nieuwe uitdaging
aan te gaan en ging de opleiding tot
spoedeisende verpleegkundige volgen.
Tot voor twee jaar terug heb ik ook
hier met volle tevredenheid gewerkt.

Calamiteitenverpleegkundige
Ik heb het werk altijd graag gedaan,
maar op de vestiging in Venlo was het
erg hectisch. Het ziekenhuis is altijd in
beweging, er verandert veel. Door het
ontstaan van gezondheidsproblemen
ben ik toen ik Venray gaan werken als
calamiteitenverpleegkundige. Op deze

Puzzel

Sudoku
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locatie is er geen spoedeisende hulp.”
De minder hectische omstandigheden
in zijn huidige werk hebben geleid tot
het verdwijnen van de gezondheidsklachten. “Volgend jaar ga ik met pensioen en daar ben ik toch wel erg blij
mee.” Voordat Bert met pensioen gaat,
viert hij eerst nog zijn 40-jarig jubileum bij VieCuri.
Als de dienst in het ziekenhuis erop
zit, is hij te vinden in Residence de
Stek, de oude dorpsschool die verbouwd is tot een complex van vijf
seniorenwoningen met een ontmoetingsruimte voor alle dorpsbewoners.
Bert was kartrekker van dat project.
In eerste instantie had hij zijn zinnen
gezet op het vrijkomende gebouw
van loonbedrijf Hendrix-Smits aan
de Lollebeekweg in Castenray, maar
dit plan sneuvelde drie jaar geleden.
“Ik was eerlijk gezegd best beschadigd door het mislukken van dit eerste
project.
Toen gemeente Venray mij benaderde
om het oude schoolgebouw te verbouwen, zag ik daar wel kansen in en
heb ik het oude plan weer uit de kast
gehaald. Half Castenray dacht dat het
niet zou lukken, maar toen de toezegging van een forse Provinciale subsidie
er was, begon al snel de verbouwing.”
Samen met een vaste groep van ongeveer tien vrijwilligers begon Bert aan
de verbouwing. Uiteindelijk hielpen
zo’n zestig Castenrayers vrijwillig mee
met het project. Ook Bert’s vrouw
dacht mee. “Zij was en is mijn rechterhand en ziet het ook als een hobby.
Ze helpt nu nog steeds samen met

Verbouwen ziet Bert als een hobby.
Eerder verbouwde hij een boerderij, bouwde hij een eigen woning
in Overloon en verbouwde hij het
gemeenschapshuis in Castenray.
Dat Bert nooit stil heeft gezeten, is ook
te zien aan de lijst met bestuurlijke
functies die hij betrad. Zo zit hij drie
jaar in het kerkbestuur als voorzitter.
Hij zorgde er onder andere voor dat de
pastorie werd opgeknapt. Ook toen de
dorpsraad op zijn gat lag, was Bert de
persoon die voor nieuw leven zorgde
als voorzitter. “Maar alleen kun je niks,
je hebt altijd anderen nodig. Zodra we
vrijwilligers in Castenray nodig hebben, dan komen ze. Dat maakt me flink
trots”, zegt Bert.
Ook ging hij jarenlang mee als verpleegkundige naar Lourdes en bij activiteiten van De Zonnebloem. “Dat was
een hoop werk. Ik wilde namelijk eerst
met iedereen kennismaken voordat we
vertrokken.”
Kortgeleden ontving Bert een
Koninklijke onderscheiding voor zijn
betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Volgens hem kwam het lintje
niet als een verrassing. “Mijn vrouw
had in een groepsapp gereageerd

Het fijnste gevoel
is dat de bewoners
gelukkig zijn

Ondanks dat Bert altijd bezig is, vindt
hij het fijn om op vakantie te gaan
met zijn vrouw. “Ik ben net terug van
een weekend weg. We zijn met de
caravan naar Ohé en Laak geweest.
Als ik straks met pensioen ben wil ik
meer rondreizen. Vooral het gebied
in Zuid-Spanje vind ik erg mooi. Het is
er nooit van gekomen om een lange
reis te maken. Ik denk dat ik me niet
ga vervelen als ik met pensioen ben.
Ik heb altijd gezegd dat ik me dan bijvoorbeeld bij de groenploeg aansluit.”
Bert heeft drie kinderen en drie kleinkinderen. Elke maandag past hij of zijn
vrouw op de kleinkinderen. “Dat vind
ik geweldig. Ik heb er nu soms te weinig tijd voor, maar straks als ik met
pensioen ben natuurlijk wel. En dan
gaan zij hierin voor.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
Oostrum € 15,00
Oirlo € 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.
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15-vragen aan

Mayra Litjens Melderslo
voor als ik ga logeren bij iemand.
Dat vind ik erg gezellig, vooral de
slaapfeestjes dan. De slaapfeestjes
van mijn klas, waar wij niet aan slapen toekomen, vind ik toch wel het
leukste.

Optimist, pessimist of realist?
Optimist. Ik probeer namelijk alles
vanuit een positieve en leuke kant te
bekijken.

Als je een dier was, wat zou jij
dan zijn?
Ik zou dan graag een hond willen
zijn. Die zijn erg lief en speels. En ook
hebben zij een soort speciale gave
dat zij kunnen voelen of iemand zich
prettig voelt of niet. Dat lijkt mij dan
wel leuk om te hebben.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Geen. Ik kijk zelf niet echt tv meer.
Wel kijk ik graag naar YouTube.
Daar kijk ik dan graag familie Lakap,
de Bellinga’s en Stuktv.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Vrolijke lachende en feestende smileys. Want ik heb enorm veel verjaardagen door mijn grote familie. Ik heb
28 neven en nichten bij elkaar. Heel
erg veel, maar ook heel erg gezellig
natuurlijk.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mayra Litjens
13 jaar
Melderslo
Citaverde College

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik ben van mezelf niet zo’n lezer.
Dat komt doordat ik dyslexie heb.
Maar in de vakantie ben ik begonnen
aan het boek ‘Broer te ruil’. Tot nu
toe vind ik het een erg leuk boek.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Niets. Ik ben tevreden met mijn
leven. Ik zou alles doen zoals ik het
al gedaan heb. Dus dan zou ik denk
ik, als ik terug moet gaan in de tijd,
tegen mijzelf zeggen dat ik altijd
naar mijzelf moet luisteren en dat
alles goedkomt en dat ik goed bezig
ben.

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.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik zou graag heel erg goed willen zijn in dansen. Ik heb vroeger
namelijk al gedanst bij All for you.
Dat vond ik erg leuk, leerzaam en
ook gezellig. Dus het zou fantastisch
zijn als ik dat heel erg goed zou kunnen doen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou graag mijn leven willen ruilen met Chantal Janzen. Dan mag
ik namelijk bij bekende mensen
komen slapen en dan ook gezellig
met ze kunnen kletsen en iets geks
uitspoken midden in de nacht. Zoals
je dat bijvoorbeeld kan zien in de
serie van Chantal Janzen waar zij bij
bekende Nederlanders blijft slapen.
Dat programma heet Chantal blijft
slapen.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is een boeketje
maken. Dan ben je namelijk creatief
met je handen bezig. Dat vind ik zelf
heel erg prettig. Daarom vind ik ook
naaien, naailes en knutselen keileuk.
Want daar ben je ook met je handen
bezig.

Ik wil graag dat mensen mij zien als
een aardige meid die lief, zorgzaam,
creatief, behulpzaam en vriendelijk
is. Dat zou ik erg mooi vinden, als
mensen mij zo zouden zien.

Ben je bijgelovig?

Dag of nacht?

Nee. Niet echt. Ik heb wel altijd mijn
ring om tijdens een toets. Ik heb die
ring gekregen van mijn opa Litjens
toen ik 12 jaar oud werd. Helaas is hij
nu al gestorven.

Dag. Ik heb zelf overdag een stuk
meer energie om leuke dingen te
kunnen doen dan ‘s nachts. Dus dan
kies ik liever voor dag dan voor nacht.

Wat is het engste wat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik heb niet echt iets engs meegemaakt. En dat hoop ik dan ook zo te
houden.

Wat ligt er onder jouw bed?
Een koffer. Ik heb die daar liggen

Te huur: opslag inboedel, huisraad,
archiefruimte bedrijven.
Vochtvrij, vorstvrij & vertrouwd.
Bezoek op afspraak 06 29 50 73 72.

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

Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl

Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.

Hortensia’s o.a. limelight, annabelle,
magical enz. Buxusvervangers o.a.
ilex. Rhodo, vlinderstruik e.a. heesters
(ook op stam), bodembedekkers,
grassen, vaste pl. Info 06 40 32
71 08 of www.veld-tuinplanten.nl
Open za. van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

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

Aangeboden 2.80 snijmais in
Grubbenvorst aan de Witveldweg.
Voor info tel. 06 55 74 75 21.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze jou voor het eerst
ontmoeten?

Zaterdag 26 oktober gezellige dag bij
pluk en theetuin in de 7e hemel te
Grashoek. Boeken en info: https://
www.inde7ehemel.com/winkel/

Festival of discotheek?
Dat weet ik nog niet. Ik heb dat nog
niet meegemaakt. Ik ga zelf niet uit.
Als ik dan toch zou moeten kiezen dan
denk ik een festival. Daar ben je heerlijk buiten en daar hou ik zelf wel van.
Tekst: Jélena Bours
Foto: Jos Derks

Vlooienmarkt 13 oktober bij blokhut
Ôs Thôes, Kerkbosweg 34, America
van 13:30 tot 16:00 uur.
Entree € 2,50.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!!
Voor al uw magazijn + palletstellingen,
stalen kasten, werkbanken,
ladenblokken, magazijnbakken,
rollenbanen, g.g. roosters
stapelblokken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro Horsterweg 19 Sevenum tel.
077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Hoi

Column

Verengelst
Ik had het er onlangs over met
mijn vriendinnen, dat wij veel
woorden alleen in het Engels
kennen. En dat we moeten
nadenken wat dat woord in het
Nederlands is. Af en toe moeten
we het woord zelfs opzoeken.
Eigenlijk is het best raar en toch
normaal. Veel jongeren spreken
steeds meer en beter Engels en
gaan dan sommige woorden in
het Engels uitspreken.
Toch is dit af en toe erg vervelend. Vooral als ik met mijn jongere broertjes en zusjes praat die
geen of amper Engels kunnen.
Dan moet ik ook gewoon echt denken, wat is dit woord nu eigenlijk in het Nederlands? We hadden
het erover hoe het kwam dat het
verengelsen van de taal zo erg
vergroot. Onze grootste conclusie
was dan toch dat het Engels steeds
belangrijker is. Veel films, series en
boeken zijn in het Engels en een
deel wordt niet vertaald naar het
Nederlands. Soms een ondertiteling, maar meestal moet je het
doen met dat wat jij hoort. Om niet
te vergeten dat veel bedrijven verwachten dat je Engels kan en je
leert natuurlijk Engels op school.
Dit was vroeger anders en daarom
zullen jongeren de Nederlandse
taal waarschijnlijk gaan verengelsen. Er zijn veel redenen te
bedenken waarom wij meer Engels
praten. Dat kan in grote steden
zeker handig zijn, maar hier in
Venray of zelfs in Veulen heb je
Engels veel minder nodig en toch
halen wij Engelse woorden door
elkaar met Nederlandse woorden.
Zelf vind ik het wel iets leuks hebben. Soms past een Engels woord
veel beter bij de zin of hoe je
praat dan hetzelfde woord in het
Nederlands.

Geen probleem
Zelf heb ik er geen problemen
mee, dat de taal verengelst en
of dat overal is weet ik ook niet.
Wel weet ik dat de taal altijd zal
veranderen. Toch zal Engels veel
belangrijker worden. Met alle films,
series en boeken in het Engels,
school en je werk zal iedereen
steeds meer Engels nodig gaan
hebben.

Jacky
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Seniorenwoningen in Ysselsteyn
In Ysselsteyn is er een gebrek aan seniorenwoningen. Dit was voor Martijn Claessens uit Ysselsteyn aanleiding om een plan te realiseren voor huisvesting. Hij kocht een half jaar geleden de oude boerderij op
Timmermannsweg 13 met het idee om het pand op te delen in zeven woningen en een nieuwbouw stuk met
acht woningen er aan toe te voegen.

Venrayse bedrijven

Custers en Nelipak in de race
voor Limburg Export Award
De Venrayse bedrijven Custers Hydraulica en Nelipak maken kans
op de Limburg Export Award. De twee bedrijven zitten bij de
laatste negen bedrijven waaruit de jury uiteindelijk de winnaar
kiest.
Custers is een bedrijf dat zich
bezighoudt met producties
en verkoop van hoogwerkers,
steigers en stellingen voor de
luchtvaart. Nelipak ontwerpt,
ontwikkelt en produceert gethermovormde verpakkingen.
Een vakjury kiest uiteindelijk drie
finalisten die gaan strijden om
de award van tienduizend euro
plus een kunstwerk. De finalisten
worden uitgebreid gescreend met
extra aandacht voor de export-

Begin dit jaar woonde wethouder Martijn van der Putten een
woonavond bij in zaal Roelanzia
in Ysselsteyn. De woonavond ontstond door een enquête waarin naar
boven kwam dat de behoefte aan
woningen onder ouderen en starters in Ysselsteyn groot is. Tijdens die
bewuste avond gaf de wethouder
aan dat het gebrek aan bouwlocaties
een bedreiging is voor Ysselsteyn.
Deze woonavond, georganiseerd door
de werkgroep Wonen, zorgde voor
beweging bij initiatiefnemers Martijn
en Kris Claessens.
Volgens Martijn Claessens zijn veel
Ysselsteynse ouderen noodgedwon-

gen in Horst, Sevenum, Deurne
of elders gaan wonen, omdat in
Ysselsteyn geen of onvoldoende
geschikte woonruimte aanwezig was.
“Deze ouderen geven aan heel graag
terug te willen keren in hun eigen
vertrouwde omgeving. De behoefte
aan seniorenwoningen is zo groot,
dat het niet gezond is.”
De bedoeling is om de bestaande
boerderij op te delen in zeven
woningen met een grootte van
60 tot 90 vierkante meter en een
stuk nieuwbouw toe te voegen.
Daar komen acht seniorenwoningen waar alle voorzieningen op
de begane grond aanwezig zijn.

Het totale perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 3.200 vierkante
meter. “Het is nog een vraagteken
hoe het plan in detail eruit komt
te zien. Er lopen nog verschillende
gesprekken en daar kan ik nog niets
over kwijt. Tot nu toe zijn wethouder
Martijn van der Putten en de werkgroep Wonen positief. Alle pijlers
vanuit de omgeving staan op groen,
de eerste aanmeldingen zijn zelfs al
binnen”, aldus Claessens.
Naar verwachting komt het ontwerpbestemmingsplan in november ter
inzage te liggen. De komende weken
zal verdere informatie verstrekt worden op www.odahofje.nl

‘Nietszeggende antwoorden
NLW-bestuur’
Anne Thielen, voorzitter van het NLW-bestuur, heeft met een brief op maandag 30 september gereageerd op
de onrust die leeft bij de Ondernemingsraad (OR) van de NLW. Ze stelt onder meer de toonzetting van de OR te
betreuren en zegt dat de OR het gesprek moet voeren met de nieuwe directeur. De OR vindt de antwoorden
nietszeggend. “Opnieuw wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. Wij gaan hier een uitgebreide reactie
op geven die naar alle raadsleden gestuurd wordt”, aldus Vic Brouns, voorzitter van de OR.
Directeur Peter Fleuren vertrekt op
dinsdag 15 oktober. Volgens de OR na
een vernietigend rapport van twee
procesbegeleiders. De bedrijfsbijeenkomst die op 15 oktober georganiseerd
wordt, vindt de OR daarom ongepast
en moreel verwerpelijk. Het ‘afscheidsfeest’ stond ook niet opgenomen in de
begroting voor 2019. “Over de ruggen
van de meest kwetsbare in de samenleving je eigen ‘hachje’ redden, dat is
moreel zeer laag”, zegt voorzitter van
de OR, Vic Brouns. De OR heeft met
een brief op dinsdag 17 september aan
het bestuur van de NLW, dat bestaat
uit negen wethouders van gemeenten
Peel en Maas, Horst aan de Maas en
Venray, haar ongenoegen laten blijken
over de gang van zaken. Het bestuur
gaat in een reactie op de brief niet
inhoudelijk in op de veelbesproken
bijeenkomst. “Uw verdere opmerkingen over de personeelsavond worden
ter kennisgeving aangenomen”, aldus
voorzitter van het NLW-bestuur en wethouder van Venray, Anne Thielen.

Projectmanager
Fleuren heeft onlangs Dave Robers als

projectmanager aangesteld. De OR stelt
dat zij er wettelijk gezien bij betrokken
had moeten zijn. “Het is een onwettige
en ongepaste aanstelling. Het is een
vorm van ‘regeren na je dood’”, stelt
de OR die ook zegt dat Thielen in een
vergadering op 1 mei heeft toegezegd
dat de projectmanager zou vertrekken.
Dat wordt bevestigd in een brief van
bemiddelaars, die waren aangesteld
om de gang van zaken te onderzoeken,
aan de OR. “Zowel het werken aan een
betere governance (door bestuur) als
het zich onthouden van elke actieve
bemoeienis met de toekomst van NLW
(en daarmee het ontslag van projectmanager Roberts) door de directeur is
wat ons betreft niet conform afspraak”,
aldus bemiddelaar Hans Hautvast in
een brief naar de OR.

Andere lezing
Wethouder Thielen laat in de bief
weten een andere lezing te hebben.
“De toezegging waar u over spreekt,
hebben wij vanuit het Algemeen
Bestuur niet geconstateerd en
wordt niet door anderen bevestigd.
Uw beroep op de Wet op de onderne-

mingsraden is naar onze mening niet
terecht. Dat maakt dat er niet tegemoet gekomen kan worden aan het
door u gevraagde handelen in een
personeelsdossier”, aldus Thielen in de
brief naar de OR.

‘Nietszeggend’
Het bestuur van de NLW verwijst in
de brief naar de nieuwe directeur Rob
Schmitz en zegt de toonzetting van
de OR te betreuren. Vic Brouns stelt
dat de antwoorden van wethouder
Thielen nietszeggend zijn. “Voor de
zoveelste keer wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. Al anderhalf
jaar worden de problemen genegeerd
en de verantwoordelijkheid verschoven. Wij gaan een reactie geven aan
alle raadsleden van de drie gemeenten. We betreuren het dat dit op deze
manier moet, maar als de verantwoordelijkheid voortdurend wordt weggeschoven, zijn we genoodzaakt écht
openheid van zaken te geven”, aldus
Brouns. Peter Fleuren was niet bereikbaar voor commentaar.

strategie. De Limburg Export
Award is in het leven geroepen door de Export Sociëteit
Limburg en wordt ondersteund
door de Limburgse Werkgevers
Vereniging, MKB Limburg, Zuyd
Hogeschool en de Universiteit
Maastricht.
De prijs, die vorig jaar werd
gewonnen door Dinnissen Proces
Technology in Sevenum, wordt
op woensdag 23 oktober voor de
veertiende keer uitgereikt.

Thema Grensverleggend

Genomineerden Venrayse
Ondernemersprijs bekend
De zes genomineerden voor de Venrayse Ondernemersprijzen 2020
zijn bekend. Dit jaar is gekeken naar bedrijven waarbij het thema
Grensverleggend! past.
De zes genomineerden zijn PIT voor
jouw administratie, Lamberdina’s
Hoeve, Expert Venray, Kusters
2.0, Gastrobar TOF en De Mulder
Keukens op Maat. Zij maken samen
uit wie er vandoor gaat met de
Loek Nelissen Prijs en de Rabobank
Publieksprijs.
De Loek Nelissen Prijs wordt uitge-

reikt aan de ondernemer van het
jaar en de Rabobank Publieksprijs
gaat naar de ondernemer met de
beste persoonlijke presentatie.
Beide prijzen worden op donderdag 9 januari op een feestelijke
avond uitgereikt in de schouwburg
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
Tekst: Robert Hesen
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VVD Venray

De kracht van lokale volkscultuur
In 1996 kwam ik na mijn studie in Utrecht in Venray wonen. En hoewel
ik hartelijk ontvangen ben, moest ik over één ding nog echt alles leren.
De lokale cultuur. Totaal onwetend was ik, mijn eerste ‘vastelaovend’
in een geleend Pinnokio-kostuum.
Uiteraard verstond ik maar de helft
van de ineens bijzonder kameraadschappelijke feestvierders, terwijl ik
net geleerd had dat je in Venray (in
tegenstelling tot in Utrecht) juist niet
zomaar met een vreemde spreekt.
Ik speelde matig piano. Maar in
Venray speelde bijna iedereen een

CDA Venray

blaasinstrument bij een kapel, fanfare of een harmonie. Of percussie,
bij een schutterij, ook al zo een cultuurschok voor me. Toch merkte ik al
snel de kracht van het culturele verenigingsleven, mijn netwerk groeide
er sneller door en werd diverser.
Want volkscultuur verbroedert en

verbindt. Inmiddels speel ik een paar
blaasinstrumenten, ben ik actief in
lokale organisaties en verenigingen,
ben ik bruidegom en liedjeszanger
geweest met de vastelaovend en
versta ik ondertussen alles bij Circus
Mök. Mede door de mooie volkscultuur voel ik mij verbonden met
Venray en haar inwoners, daarom
ben ik me uiteindelijk ook voor de
lokale politiek gaan inzetten. Vanuit
die positie ben ik vaak kritisch op ons
college, maar wat de volkscultuur

aangaat wil ik ze complimenteren
met de persoonlijke betrokkenheid
die ik op dit vlak steevast constateer
(nóg een voorbeeld van het verbroederend effect van cultuur).
Als VVD Venray hopen we echter
dat het daar niet bij blijft en dat de
coalitie op dit punt de in het collegeprogramma benoemde ambities wél
gaat concretiseren en realiseren.

gelijk aan de slag. Waar dromen
zij van? Wat zou goed zijn voor
het dorp? Ik luisterde mee op
de publieke tribune. Conclusie?
Een starterscentrum werd heel
vaak genoemd. Dit bevestigde
mijn gedachte.
Het is nu zaak dat dit centrum er
komt. CDA Venray maakt zich hier
hard voor. Het College van B&W
heeft van het CDA de opdracht
gekregen om te onderzoeken hoe
dit het beste kan. CDA Venray

wacht met jeugdige nieuwsgierigheid af wat het voorstel van het
college wordt. Koester en stimuleer de pioniersgeest van onze
jongeren.

Wim De Schryver

Een starterscentrum in Venray is nodig
Je ziet ze veel in de grotere steden. Een plaats waar jeugdige of jonge
(creatieve) ondernemers samen kunnen werken. Ik bedacht me: dit is
ook nodig voor de ontwikkeling van zowel Venray als de starters.
Zij kunnen van elkaar leren, elkaar
ondersteunen en zitten niet alleen
thuis. In de praktijk zie je vele
samenwerkingen tussen mensen en verschillende disciplines
ontstaan: 1+1=3. Daarbij zie je
dat tweemansbedrijven worden
geboren uit deze centra. Starters
hoeven niet naar de grote stad

te trekken, zodat je het talent in
Venray behoudt. Het kan ook bijdragen aan meer diversiteit in de
economie.
In Ysselsteyn werd na de verkiezingen het nieuwe dorpsforum
geïnstalleerd. Mooi om te zien
dat hier ook veel jeugdige mensen in terecht kwamen. Zij gingen

Bram Jeurissen
Gemeenteraadslid

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.

Februari 2020 unieke actie bij PLUS Guido van Dijck:

Sparen voor gratis FANartikelen met je eigen spelersfoto
én een mooie cheque voor je club

• Deelname kost niets, zelfs nauwelijks tijd
• Gratis FANartikelen voor alle leden
• Gratis reclame én een geldbedrag voor de club
Geef jullie vereniging vóór 12 oktober op voor de vrijblijvende info-avond
op 16 oktober via guido.van.dijck@plus.nl. Daar leggen we alles precies uit.

Heel Ve nray spaa rt straks mee: blijf niet aa n de

zij lijn sta an !

voetbal • hockey • scouting • volleybal • dans • waterpolo • judo • turnen • basketbal • handbal
korfbal • atlethiek • zwemmen • voetbal • hockey • scouting • volleybal • dans • waterpolo • etc.

* Vraag naar de voorwaarden voor deelname

Alle* lokale (sport)verenigingen kunnen meedoen!
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Burgers van Venray uw mening telt

De ontwikkeling van het St. Annapark behoort
nauwlettend te worden gevolgd
De Stichting Burgers van Venray is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Venray nu het St. Annapark gefaseerd een nieuwe uitstraling gaat krijgen. Om die reden nodigt zij de bevolking van Venray uit om te reageren op de stelling: De ontwikkeling van het St. Annapark
behoort nauwlettend te worden gevolgd.
Na jarenlange vruchteloze pogingen om het St.
Annaterrein te redden van een steeds verdergaande verpaupering werden in 2015 nieuwe
plannen gepresenteerd. In een zogenoemd
ambitiedocument stond beschreven op welke
wijze het St. Annaterrein zou kunnen worden
gerevitaliseerd.
Het college sanering zorginstellingen besloot
in 2016 om tot verkoop van het St. Annaterrein
over te gaan. In mei 2017 gaf het College van
B&W het advies aan de gemeenteraad om
in te stemmen met de Stedenbouwkundigeen Landschapsvisie St. Annapark als nadere

uitwerking van dat ambitiedocument uit 2015.
In januari 2018 vond de daadwerkelijke eigendomsoverdracht plaats van het St. Annapark.
Het Vincent van Gogh Instituut verkocht het terrein
met een groot aantal gebouwen aan de nieuwe
eigenaar, de Renschdael Groep uit Horst.
Deze projectontwikkelaar geeft gefaseerd het park
een geheel ander aanzien. Met een ander gebruik
van de daarin te handhaven monumentale gebouwen en nieuw te bouwen woningen, vormt het
geheel met de openbare parkfunctie een aanwinst
voor Venray. De Renschdael Groep heeft aangegeven door een team van deskundigen en adviseurs

de ontwikkeling en de voortgang van het uit te
voeren plan nauwlettend te laten volgen.
Tot begin november kan men op de website
www.burgersvanvenray.nl aangeven het eens of
oneens te zijn met de stelling. Ook een reactie kan
op deze site aangeven worden. In een bij deze
stelling op de website geplaatst artikel, beschrijft
de Renschdael Groep haar visie met betrekking tot
de toekomst van het park. Bovendien is ook het
advies van B&W te lezen.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

Heel Holland lacht om Venrays lachgas
Op de website Burgers van Venray stond gedurende de maand september een stelling over de lachgaswinkel in Venray. De stelling was:
Heel Holland lacht om Venrays lachgas.
Die formulering was gekozen met een kwinkslag naar Heel Holland Bakt. Inmiddels blijkt
dat de ondernemer van de winkel Valse Lucht
er met zijn lachgaswinkel ook niets van heeft
gebakken. Per 1 oktober heeft hij zelf zijn winkel namelijk gesloten.
Volgens eigenaar Mathieu Hölzken is er geen
behoefte aan een lachgaswinkel. Hij stelt dat
hij misschien met Valse Lucht de tijd ver vooruit
is en het gebruik van lachgas over twee, drie
jaar wat meer ingeburgerd zal zijn.
In de afgelopen maand stemden 67 personen op de stelling. Daarvan blijkt 87 procent
het eens te zijn met de stelling. De overige 13
procent geeft aan niet zo’n probleem te hebben met de verkoop van lachgasballonnetjes.
Vrijwel alle stemmers hebben ook hun mening
over lachgas op de site kunnen plaatsen.
Uit enkele opvallende reacties daarvan, blijkt
dat zowel de ‘eens’ als de ‘oneens’ stemmers
een genuanceerd beeld te schetsen over het

gebruik van dat lachgas. Henk reageert dat iedereen, vooral de medische wereld, zegt dat het
slecht is voor de gezondheid. “Dus snap ik niet
dat de jeugd dit niet inziet. En ik weet ook wel
dat als je het niet probeert, je er niet over mee
kan praten. Maar onderzoek wijst uit: niet doen.
Bovendien ligt de kans op verslaving op de loer.
Het kost de gemeenschap weer veel belastinggeld.”
Wim Fleuren stelt dat er al te veel bedreigingen
zijn voor de opgroeiende jeugd. “Het is al een
hype en zo wordt het nog erger, de jeugd staat
tegenwoordig bloot aan te veel uitdagingen en het
is verkeerd om dit ook nog te gaan stimuleren.”
Striepke stemt oneens en schrijft: “Wat een ophef
over die winkel die lachgas ballonnen verkoopt.
Als men op alle slakken zout gaat leggen, dan kan
men ook de drank- en sigarettenwinkels gaan sluiten. Dat is ook ongezond. Waarom zo’n aanval op
deze lachgas-winkel? Iedereen is tenslotte zelf verantwoordelijk voor hetgeen men gebruikt en nut-

tigt. Je kunt beter goede uitleg geven aan onder
andere de jeugd, zodat men de gevaren hiervan
op tijd inzien. Anders gaan ze toch op hun eigen
houtje te werk en gaan dan slagroomspuitpatronen kopen, wat veel gevaarlijker is. Los van het
feit dat men die overal laat slingeren. Ook zijn de
cafés veel te lang tot ‘s morgens-vroeg geopend,
waardoor ook rotzooi wordt geschopt. Ik hoor niet
meer tot de jongere generatie en heb met al die
genoemde toestanden moeite, maar de tijden
zijn nu eenmaal veranderd, wat je niet altijd kunt
terugdraaien. Mopperen heeft totaal geen zin.”

Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Hoe mooi is de herfst!

Calluna
‘Garden Girls’

Herfstheide in 12 cm pot
In alle kleuren!
€ 1,99/st

€ 1,59

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Sierappeltjes,

Diverse soorten en kleuren.
180-200 cm hoog.
Nu per stuk

Willy’s wereld

Column

Busje kwam zo
Na mijn vakantie ontdekte ik
dat het busstation gesloopt
was. Een berg puin was het laatste restant van mooie herinneringen. Ik ben opgegroeid
zonder auto. Mijn ouders hadden geen rijbewijs en in mijn
jonge jaren was het bijzonder
als er geen auto op de oprit
stond.
Reizen deden we voornamelijk
met de bussen van de ZuidOoster.
Ik kon er echt van genieten als
mijn moeder besloot om nieuwe
kleren te kopen in Venray. Ik mocht
het kaartje kopen bij de buschauffeur die de bus veilig over
de slingerende weg door De Hei
stuurde. In Venray aangekomen
werd eerst nog een route afgelegd
door Veltum, langs de Clockert om
via de Noordsingel uit te komen
bij het busstation. Hoewel het niet
nodig was, de bus stopte toch wel,
kon ik niet wachten om na de halte
bij kapper Nooyen op de stopknop
te drukken. Na onze speurtocht
naar nieuwe ribbroeken en degelijke schoenen en hopelijk een
bezoekje aan de speelgoedzaak
werd er even een hapje gegeten bij de friettent van Thielen in
de Grote Straat. Bepakt en gezakt
liepen we terug naar de ‘busrestauratie’. Daar was nog tijd voor
kop koffie en een sigaret voor mijn
moeder en een glas fris voor mij.
Die sigaret werd steevast gerookt
met de uitbaatster die in mijn herinnering Ad heette. Zij had, net als
mijn moeder thuis, altijd een witte
schort aan. Ik kan me nog de blauw
witte linoleum vloer voorstellen,
de stamgasten aan de bar waarvan enkele altijd dronken waren
en de verschijning van de blonde
mevrouw in het kantoor van de ZO.
Als lijn 27 de hoek om kwam was
het tijd om op te stappen.
Er is best kritiek op het slopen van
dit iconische gebouw maar we
moeten niet altijd proberen fysiek
aan onze herinneringen vast te
klampen. Er komt iets nieuws voor
terug waar over vijftig jaar dan ook
weer mensen herinneringen aan
hebben. Niet al het oude is blijvend, niet al het nieuwe is perfect
maar de enige constante is verandering. Dat is het leven en dat
maakt het interessant.

€ 18,99

Acties geldig t/m 8 oktober 2019

Willy
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BikeWriters

Zwak begin breekt Venray op

Mike Poels en Wout Teunissen
te gast in wielercafé

Venray verloor ook de tweede competitiewedstrijd in de eerste klasse D. Op bezoek bij Deurne gingen de
rood-witten met 3-2 onderuit op zondag 29 september.

De fanclubs van Mike Theunissen en Wout Poels hebben de handen
ineengeslagen en organiseren in samenwerking met de landelijke
organisatie BikeWriters op donderdag 28 november een wielercafé
in de Bolzaal van de schouwburg Venray. Beide wielrenners zijn
zélf ook aanwezig.
Interviews worden gedurende de
avond afgewisseld met muziek,
verhalen en prachtige beelden.
Er wordt teruggeblikt op het wielerseizoen van zowel Teunissen
als Poels. Ook de Tour de France,
waarin Teunissen meereed, blijft
uiteraard niet onbesproken. De presentatie is in handen van Frans
Pollux, die wordt bijgestaan door
Bert Wagendorp, Volkskrantcolumnist en bekend van het boek

Ventoux.
Daarnaast zal ook de regionale
wielerheld Peter Winnen aanschuiven. Met de hulp van videobeelden
worden mooie wielermomenten
herbeleefd. Als klap op de vuurpijl
is er nog een verrassingsgast aanwezig. Wie dat is, houdt de organisatie nog even geheim. Tickets
zijn verkrijgbaar via de website van
Schouwburg Venray en bedragen
vijftien euro per stuk.

SVOC’01 wint door sterke
tweede helft
Korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo-Castenray mocht zondag
29 september aantreden tegen Odisco uit Sint-Oedenrode. Na de
rust wist SVOC’01 de communicatie in het team te verbeteren en
punten te scoren. Dit leverde een duidelijke winst op.
Odisco wist in hun eerste aanval
direct te scoren, maar SVOC’01 vond
snel aansluiting. Dit was dan ook
het beeld van de gehele eerste
helft, het ging gelijk op. Aanvallend
stond SVOC’01 prima te ballen.
De verdediging daarentegen was
communicatief zwak, verkeerde
beslissingen werden gemaakt en
onnodige tegendoelpunten waren
het resultaat. Met een ruststand

van 10-11 was dan ook de boodschap van coach Ray sterker te
communiceren. Gelukkig wist
SVOC’01 in de tweede helft verbetering te brengen in de communicatie. Doelpunten bleven vallen
en ondanks de harde wind werden afstandschoten gescoord. Door
betere communicatie, doorzettingsvermogen en eigen kracht werd de
wedstrijd met 14-19 gewonnen.

Trainer Frans Koenen had na de 0-1
nederlaag in de ouverture tegen BSV
Limburgia zijn ploeg op twee plaatsten gewijzigd. Aron Franssen en Jarno
Peeters namen de plaatsen in van
Roel Cornelissen en Jesse Rommen.
Op het kunstgras van het regenachtige sportpark De Kranenmortel
kenden de Venraynaren een slechte
start. Deurne profiteerde in de openingsminuten van twee persoonlijke
fouten.
Na balverlies op het middenveld van
Stan Kersten scoorde Thijs Matheij
na zes minuten met een lob via de
onderkant van de lat de openingstreffer: 1-0. Venray-doelman Bryan
Roox ging een minuut later in de
fout. Hij wilde Stef van Dijck aanspelen maar een tegenstander zat ertus-

sen en de bal kwam bij Thijs Matheij
die zijn tweede doelpunt scoorde:
2-0. Halverwege de eerste helft
leek de derby al beslist toen Dennis
Groen, met de harde wind in de rug,
van net over de middenlijn met een
mooi afstandschot doel trof: 3-0.
Venray moest zich zien te herstellen
van de dreunen die Deurne in korte
tijd uitdeelde. Nog voor rust wist
Koen Verlinden de achterstand te
verkleinen tot 3-1. Na de theepauze
kwam Deurne er niet meer aan te
pas. Venray viel aan en de thuisploeg
kwam steeds meer in de verdrukking.
Bram Vievermans verscheen vijf
minuten na rust als extra aanvaller
binnen de lijnen voor Jarno Peeters.
De Venrayse aanvalsdrang werd

beloond in de 70e minuut. Uit een
hoekschop van Rick Egelmeers verdween de bal bij de tweede paal
ineens in het doel 3-2. Met nog twintig minuten op de klok probeerde
Venray nog een gelijkspel uit het
vuur te slepen. Nieuwkomer Niek
Versteegen verving vlak voor de 3-2
Jeroen Vullings in de voorhoede.
In de slotfase loste Jesse Rommen
nog Koen Verlinden af. Venray drong
aan en joeg op de verdiende gelijkmaker maar Deurne hield stand.
Venray speelt de derby thuis tegen
Wittenhorst op zaterdag 5 oktober.
De aftrap is om 19.00 uur.

Tekst: Henk Willemssen

Oranje Wit laat kansen liggen
Korfbalvereniging Oranje Wit uit Leunen trad op de regenachtige zondag 29 september aan tegen het dameskorfbal team uit Groesbeek. Geen onbekende tegenstander voor Oranje Wit aangezien er vorig seizoen ook al
tegen De Horst is gekorfbald. Toen wist Oranje Wit tweemaal te winnen, maar zondag had het Leunse team
het een stuk moeilijker tegen de ploeg.
Beide ploegen begonnen fel. De eerste aanvallen van Oranje Wit resulteerden in veel kansen en na een minuut
of vijftien spelen stond er een 3-1
voorsprong op het scorebord. Echter
liet de tegenstander merken dat zij
niet voor niets was gekomen.
Ze kwamen beter terug in de wedstrijd, speelden slim en maakten de
kansen af. De ploegen kwamen op
een gelijke stand, 4-4. De Horst kon de
stijgende lijn in hun spel voortzetten

en ging met een voorsprong van 4-6
de rust in.
In de rust werd door coach Edwin
Griesheimer duidelijke aanwijzingen gegeven om, om te gaan met de
speelwijze van De Horst en de weersomstandigheden. Echter kwam Oranje
Wit niet lekker in haar spel en had het
moeite met scoren. De tegenstander
bleef doorgaan met scoren en liep
uit naar een stand van 5-9. Het lukte
Oranje Wit nog wel om de achterstand

te verkleinen tot twee doelpunten verschil. De laatste vijf tot tien minuten
van de wedstrijd creëerde Oranje Wit
nog goede kansen maar deze werden
helaas niet afgerond. Oranje Wit verloor de wedstrijd met 8-10.
Aankomende zondag staat de uitwedstrijd in en tegen Heumen op het programma.

Tekst: Korfbalvereniging Oranje Wit

SV United pakt punt bij SVEB
Promovendus SV United is ook na twee wedstrijden spelen nog ongeslagen in de vierde klasse. Zondag 29 september speelde de fusieclub gelijk tegen SVEB: 1-1.

WIJ ZOEKEN EEN

BEZORGER
OP UURBASIS
VOOR ± 8 UUR PER WEEK

Twee gespeeld, vier punten. Dat is tot
nu toe de opbrengst van SV United in
de vierde klasse. De ploeg van trainer Fenne Smits komt voor de eerste
keer in de historie (dus: sinds de fusie
in 2006) uit op dat niveau. Waar in
de seizoensouverture met 4-2 werd

gewonnen van Stormvogels’28, werd
op bezoek bij SVEB afgelopen zondag met 1-1 gelijkgespeeld. Voor rust
was United de bovenliggende partij en creëerde het diverse kansen.
In het begin van de tweede helft
zette aanvaller Michal Kolodziejski

de ploeg uit Wanssum en Meerlo op
voorsprong. SVEB ging vervolgens
aanvallender spelen en zag invaller
Dean Crompvoets vlak voor tijd de 1-1
maken.
Tekst: SV United

Eerste puntverlies voor De Peelkorf
De korfbalsters van De Peelkorf uit Ysselsteyn hebben na twee competitiezeges in de topklasse voor de eerste
keer punten verloren. Het duel op zondag 29 september met Swift, uit Velden, eindige in een 5-5 gelijkspel.

WERKZAAMHEDEN
• Uren worden met name ingevuld op donderdag en/of vrijdag, je bepaalt je eigen uren
• Bezorging huis-aan-huis weekblad (wisselende routes in Venray)
Ben jij een sportieve en flexibele aanpakker?
Bel dan naar 085 - 071 10 90 (keuzemenu optie 3) of mail naar bezorgers@garcon.nl

In tegenstelling tot De Peelkorf
wachtte Swift nog altijd op de eerste
punten. Zowel voor als na rust hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Beide ploegen scoorden in het
eerste bedrijf eenmaal. De gasten uit
Velden speelden, ingegeven door het

feit dat de eerste twee competitieduels werden verloren, vooral vanuit de
rebound. De nadruk lag op het goede
verdedigende spel. In een spannende
tweede helft kwam Swift uiteindelijk
op een 4-5 voorsprong, waarna De
Peelkorf uit Ysselsteyn op de valreep

nog voor de gelijkmaker zorgde: 5-5.
De korfbalsters staan na het gelijkspel
op de tweede plek, terwijl de ploeg
uit Velden nu de vijfde plek bezet in
de topklasse B.
Tekst: De Peelkorf

Eerste zege tafeltennissers Red Stars
De tafeltennissers van Red Stars uit Venray hebben op zaterdag 28 september op bezoek bij Scylla 2 uit Leiden
de eerste zege van het seizoen binnengehaald: 4-6.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Kopman Van Oost won drie enkelspelen
en ook Frank van Vleuten wist zijn partij
tegen Michiel van Dijk winnend af te

sluiten. Ronald Bogaard wist ook twee
partijen te winnen. Door de zege nestelen de tafeltennissers van Red Stars zich

in de subtop van de eerste divisie.
Tekst: Red Stars
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Activiteiten tijdens Kinderboekenweek

Cursus fotobewerking

De bibliotheek in Venray organiseert in samenwerking met diverse andere partijen een interactieve tocht
tijdens de Kinderboekenweek 2019. De tocht, waarbij kinderen op verschillende plekken mee kunnen doen aan
een activiteit, vindt plaats op woensdag 9 oktober en start om 14.00 uur bij de schouwburg.

Seniorservice Venray organiseert voor geïnteresseerden de cursus fotobewerking Adobe Elements. Deze cursus start op op maandag 7 oktober en is geschikt voor mensen met basiskennis van de
computer.

In de bibliotheek kunnen kinderen
meedoen aan een animatie-workshop.
Er wordt eerst een verhaaltje geschreven, waarna er door middel van de
app Puppet Pals een kleine animatie
van wordt gemaakt. Voor de dichters in spé verzorgt het Literair Café

een workshop gedichten maken in de
bibliotheek. De activiteiten, die elk
zo’n vijf tot vijftien minuten duren,
zijn doorlopend te volgen van 14.00
tot 17.00 uur. Op dat laatste tijdstip
is er een afsluitende activiteit bij de
schouwburg.

Kinderboeken over voertuigen staan
centraal tijdens de Kinderboekenweek
2019. De week duurt van woensdag 2
tot en met zondag 13 oktober. Op de
website www.biblionu.nl staat alle
informatie over de Kinderboekenweek.

Bevrijdingswandelingen op St. Anna
Op het St Annaterrein vonden in de afgelopen weken op zaterdagmiddag bevrijdingswandelingen plaats.
Deze wandelingen stonden in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding van Venray en is tot stand
gekomen door samenwerking tussen het Museum van de Psychiatrie, het Rooys Gidsen Gilde en de eigenaar
van het St. Annaterrein de Renschdael groep.

In begrijpelijke ‘Jip en Janneke’ taal
wordt uitgelegd hoe de digitale
gereedschappen gebruikt kunnen
worden. “De cursus is een mooie
opstap om je verder te ontwikkelen
in fotobewerking met andere programma’s”, aldus de organisatie.
Na het volgen van de cursus zijn de
deelnemers in staat om een eigen
uitnodiging, menu, kerstkaart fotoalbum, presentatie of fotocollage
te maken. Ook het maken van een
banner of reclamedoek behoort
tot de mogelijkheden, zo laat de
organisatie weten. Tijdens de open
dag op zaterdag 14 september van

11.00 uur tot 17.00 uur of de inloopmorgen op dinsdag 30 september
tussen 09.30 en 12.00 uur konden
geïnteresseerden kennismaken
met de mogelijkheden. De cursus zelf wordt één keer in de twee
weken gegeven op maandagochtend tussen 09.30 uur en 12.00 uur.
Het betreft twee blokken van elk
zes lessen.

Voor meer informatie neem contact
op met Leo Willems via 06 29 14 68
84 of via het contactformulier op
www.seniorservicevenray.org

IVN-cursus Sterrenwereld
IVN Geysteren-Venray organiseert in het najaar de cursus sterrenwereld, bedoeld voor mensen die meer van de sterrenhemel
willen weten. De cursus bestaat uit vijf lesavonden in de
Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray en een bezoek aan een
sterrenwacht in Asten.
De cursusavonden zijn gepland
op 5, 12, 19 en 26 november en
10 december. De cursustijden zijn
van 20.00 tot 22.30 uur. Naast het
geven van informatie en uitleg
over de verschillende hemellichamen en hun bewegingen, wordt in
de cursus veel tijd besteed aan het
zich oriënteren op en het waarnemen van de sterrenhemel daarin
staan de onderwerpen als sterren

en sterrenbeelden, de hemel, ons
zonnestelsel, kometen en meteoren, en computerprogramma’s voor
sterrenhemel-simulatie centraal.

Voor informatie over deze cursus
kunt u contact opnemen
met docent Emile Weijters
040 20 75 670 of via e-mail
e1000acmw@gmail.com

Tablet Café in de
bibliotheek Venray
Het Tablet Café vindt maandag 8 oktober van 15.00 tot 17.30 uur
plaats in de bibliotheek Venray. Het Tablet Café wordt iedere
eerste maandag van de maand georganiseerd.
Na ontvangst door een gids van het
Rooys Gidsen Gilde, die eerst informatie gaf over de geschiedenis van
St. Anna, werden de wandelaars verrast toen de deur van het hoofdgebouw open ging. Twee vrijwilligers
van het Museum van de Psychiatrie
in de rol van ‘moeder overste’ en de
‘geneesheer-directeur’ heetten de
groepen welkom en nodigden hen uit
om te komen luisteren naar hun verhaal over de oorlogsjaren op St. Anna
en hun rol daarin.
De gids nam vervolgens de groep
mee voor een wandeling over het terrein van het voormalig psychiatrisch
ziekenhuis en informeerde hen over
de functie van de diverse gebouwen

en hoe het leven zich in dit instituut
jarenlang afspeelde. Het verhaal werd
ondersteund door een uitgebreide
fotocollage.
Tijdens de wandeling ontmoette de
groep een aantal keer ‘moeder overste’ en de ‘geneesheer- directeur’ die
het verhaal vertelden van de bombardementen op St. Anna in september
1944, waarbij tientallen doden vielen en vele, vaak zwaar, gewonden.
Op een andere plek vertelden zij over
de periode september/oktober 1944,
waarbij honderden patiënten in de
kelders onder de paviljoens geleefd
hebben onder de meest erbarmelijke
omstandigheden, terwijl boven hun
hoofden het oorlogsgeweld in alle

hevigheid los barstte. Bijna dagelijks
waren er bombardementen of mortieraanvallen. De ellende die de mensen
in deze kelders hebben doorstaan,
werd tijdens de bevrijdingswandelingen uitgebeeld. Op weer andere plekken werd uitgebreid stil gestaan bij de
bevrijding door de Geallieerden en de
evacuatie van de patiënten en personeel eind oktober 1944, de wederopbouw en de terugkeer naar St Anna.
Oorspronkelijk waren er vijf wandelingen gepland maar door de grote
belangstelling zijn het er acht geworden. De organisatoren bekijken nu of
er in het voorjaar nog een cyclus van
deze bevrijdingswandelingen gepland
kunnen worden.

Tijdens het Tablet café ligt het
accent op de uitwisseling van
ervaringen op informele wijze.
Tips, trucs en apps worden met
elkaar gedeeld. Bijvoorbeeld: het
installeren van apps, e-books binnenhalen, registratie van de tablet
en e-mailadressen koppelen aan de
tablet. Ook tips voor de e-reader en
smartphone komen aan bod.

Ervaren tabletgebruikers kunnen
hun kennis delen met minder ervaren gebruikers, maar ook vrijwilligers van Senior Service Venray
zullen aanwezig zijn ter ondersteuning. Bezoekers wordenverzocht
hun tablet, smartphone of e-reader mee te nemen, alsmede hun
Apple- of Play Store-id.

Schildersdialoog tijdens Week van
de Opvoeding

Professionele
asbestverwijdering

Venray in dialoog organiseert tijdens de Week van de Opvoeding in Venray een schildersdialoog voor ouder
en kind om zo hand in hand een gesprek aan te gaan over wat je in beeld kunt brengen.

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

De Week van de Opvoeding staat in
het teken van opvoeden en ouderschap. Het thema van dit jaar is hand
in hand. In heel Nederland vinden

tijdens de week workshops, lezingen,
webinars en andere activiteiten plaats.
Tijdens het schildersdialoog maken
ouder en kind samen een schilderij.

Dit mag na afloop mee naar huis
worden genomen. De week start op
maandag 7 oktober en duurt tot en
met zondag 13 oktober.

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

Abba-Tribute Night

Tablet Café BiblioNu

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Pop Up Galerie, Kapelaanspad Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Zeven Venray

Tijd: 15.00 - 17.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Let’s Go Insane Episode 1

Dansavond met live band XANUR

Lezing Marita en Alma Matthijssen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 19.00 - 01.00
Organisatie: St.Indoraya
Locatie: Dansschool Janssen

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Herrie met Gerrie

Top 250 Pre Party

Dorpsradenoverleg

Tijd: 23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Gelderkoel Heide

Workshop: Knoest laat je
kennismaken met hout
Tijd: 09.00 - 12.30 uur
Locatie: Natuurbegraafplaats Weverslo, Heide

zo
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Odapark: Een van de mooiste
plekken om kunst te beleven
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Dorpsraadvergadering Oostrum
Tijd: 20.00 uur
Locatie: D’n Oesterham Oostrum

Familiefestival

Leunen 75 jaar vrijheid

Tijd: 10.00 - 18.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.30 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Hobbybeurs Venray

Theehuisconcert: Duo Ferschtman

Puzzeltocht Kinderboekenweekwijk

Tijd: 10.00 - 16.30 uur
Locatie: Sporthal de Wetteling Venray

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Merseloseweg Venray

Nijntje op de fiets

Filmkring Venray: Wild Rose

Legging Stolpersteine

Tijd: 11.00 - 11.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Oirlo

Kuipers
ma André
Tijd: 10.30 uur
07 Locatie: Schouwburg Venray
10

Alice in Wonderland
Tijd: 14.00 - 14.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
10
10

Venray in dialoog
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Kiekweg 14 Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Stadswandeling Venray

André Kuipers

Opening expositie p.ART.s

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sint Annaterrein Venray

Tijd: 13.30 - 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Castenrayseweg 19, Oirlo

VET Kindercabaret

Workshop Website bouwen

Tijd: 16.00 - 17.10 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Activiteitencentrum Venray

Dagboek van Piet Clephas

Bevrijdingsverhaal in etalage
Een aantal fragmenten van het dagboek van Piet Clephas liggen vanaf volgende week in de etalage van het
voormalige Primerapand in Venray. Op deze fragmenten is te lezen hoe hij de laatste weken van de oorlog
meegemaakt heeft vanuit zijn perspectief.
18 oktober is het 75 jaar geleden dat
Venray werd bevrijd door de geallieerden. De Venraynaar Piet Clephas heeft
over de laatste weken van de oorlog
voor de bevrijding een dagboek bijgehouden. De familie Clephas woonde

toentertijd in de Patersstraat, waar ze
een hele tijd hebben moeten schuilen
in de appelkelder van de stokerij. Vorig
jaar werden een aantal fragmenten uit
het dagboek voorgelezen tijdens het
Cultuurcafé in het teken van 74 jaar

bevrijding Venray, georganiseerd door
Cultura Venray. Op dit moment zijn de
fragmenten te lezen in de etalage van
Schoolstraat 28.

Traditie in Ysselsteyn

Aftrapavond TOP250 AllerTijden
Het is inmiddels een traditie in Ysselsteyn: de TOP250 AllerTijden. Over ruim twee maanden vindt alweer de
zevende editie plaats. Zaterdag 5 oktober wordt de aftrapavond gehouden.
Tijdens de aftrapavond worden de
eerste invullijsten uitgereikt aan de
gasten en gaat het gedeelte van de
site waar mensen hun lievelingsnummer kunnen invullen online.
De aftrapavond wordt gehost door

de dj’s Ludo Arts en Willy Janssen.
Zij draaien op vrijdag 13, zaterdag 14 én zondag 15 december bij
Roelanzia de 250 beste nummers
uit de roemrijke popgeschiedenis.
De lijst wordt volledig samengesteld

door bezoekers en luisteraars zelf. De
aftrapavond, die ook plaatsvindt bij
Roelanzia is geheel gratis te bezoeken
en start om 20.00 uur.

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

Programma jubileum
weekend de Spurriemök
Carnavalsvereniging de Spurriemök uit Oirlo viert in november
het 88-jarig bestaan. Dat gebeurt middels een speciaal jubileumprogramma, waarbij de vereniging carnavalsvierders uit de hele
regio wil betrekken.
Het feestgedruis in de feesttent aan
de Meerloseweg in Oirlo barst los
op vrijdag 15 november, wanneer
Vriende van Oeldere Live op het programma staat. De presentatie is die
avond in handen van oud-vorsten van
de Spurriemök. Onder andere Piërre
van Helden, Fiorenza, Goed Zat en
Pruuf Mar treden op die avond op.
Een dag later is het Vorstenraodsbal,
een traditioneel (besloten) feest
voor alle carnavalsverenigingen van
de gemeente Venray. Het weekend daarop gaan de festiviteiten in
volle gang verder. De carnavalsvereniging heeft duo Grad en Petran
weten te verleiden tot een eenmalige terugkeer. Dat gebeurt op
vrijdag 22 november tijdens de
Herinneringe-aovend.

Op zaterdag 23 november vindt het
grote 8x11 jubileumfeest plaats,
waarbij Carnavalsband.nl de muziek
verzorgt. Alle Venrayse carnavalsverenigingen, inwoners van Oirlo en
overige feestvierders zijn welkom.
Een dag later is het podium gereserveerd voor alle kinderen tot en
met de brugklas. Zij mogen dan hun
kunsten laten zien: muziek, playback,
dans of een buut. Aansluitend wordt
het hele jubileum op een passende
manier afgesloten. Op de website
www.spurriemok.nl zijn de exacte tijden van de activiteiten te vinden en
is het mogelijk om kaartjes te bestellen. Die kaarten zijn ook verkrijgbaar
bij café d’n Terp aan de Hoofdstraat
20 in Oirlo.
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Limburgse Molendag

Genoeg te beleven bij molen
Nooit Gedacht
Tijdens de Limburgse Molendag op zondag 6 oktober is molen
Nooit Gedacht in Merselo geopend. De molenaars geven vol trots
uitleg over ‘hun’ molen.
Voor het twaalfde jaar op rij diverse
koren op in de Merselose molen.
Allereerst geeft Leo Oome van
13.00 tot 13.30 uur acte de présence. Oome is een solo-muzikant
die zichzelf begeleidt op gitaar en
accordeon. Van 14.15 uur tot 14.45

uur treedt het dameskoor Happy
Sound uit Merselo op, waarna
Sezako het geheel van 15.30 uur tot
16.00 uur afsluit. Er wordt genoeg
wind verwacht om de molen flink
te laten waaien. De Molendag start
om 11.00 uur.

Hoogmis

60-jarig jubileum
zangers van St. Frans

Onthulling kunstwerk De Lorr
Bij zorgboerderij de Lorr in Heide werd vrijdag 27 september een kunstwerk onthuld. Kunstenaressen
Jacqueline Hanssen en Yvette Ahsmann werkten de afgelopen twee jaar met de hulpboeren en boerinnen,
vrijwilligers, medewerkers en stagiaires aan het kunstwerk, dat onderdeel is van de ontmoetingstuin die
in de afgelopen acht jaar tot stand is gekomen. Theater Bonjour, bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking, waaronder ook enkele hulpboeren van de zorgboerderij, speelden voor de onthulling van
het kunstwerk een theaterstuk, genaamd ‘de Ontmoeting’. / Beeld: Rob Beckers

Zangers van St. Frans vieren op zondag 6 oktober hun 60-jarige
verjaardag. Het gemengd jeugd- en jongerenkoor start met een
hoogmis om 11.00 uur in de Paterskerk aan de Leunseweg, voorgegaan door bisschop Harrie Smeets en deken Ed Smeets.
Tijdens deze mis brengt het koor, voor de derde keer dit jaar de
Misa Criolla van Ariel Ramirez ten gehore.

Bevrijdingsconcert
Kasteelplaats Geijsteren
Stichting Cultuurpodium Geijsteren organiseert op 20 oktober om 14.30 uur een Bevrijdingsconcert.
Aanleiding voor dit concert is de bevrijding van Venray, 75 jaar geleden, op 20 oktober 1944. Het concert
wordt uitgevoerd op de kasteelplaats in Geijsteren aan de Maasheseweg.

Ook het Venrays Mannenkoor en
Falco van Loon zijn aanwezig. Na de
hoogmis begeeft het koor zich naar
de Galmhut aan de Langeweg voor
een reünie en receptie. De inloop
daar zal vanaf circa 13.00 uur zijn,

waarna rond 13.30 uur het officiële
gedeelte start.
Mail voor meer informatie naar
secretaris@zangersvansintfrans.
com of bel via 06 51 28 39 76.

Avondje quizzen

Lustrumeditie Kwisspel
nog niet vol
Voor deelname aan het
Bevrijdingsconcert tekenden The
Stuart Singers uit Minchinhampton,
Engeland, het Theaterchor Niederrhein
uit Kevelaer, Duitsland en het
Kemmerekoor uit Geijsteren. Ook participeren het Reünieorkest Limburgse
Jagers en het Sint Willibrordusgilde
Geijsteren.
Diverse solisten hebben hun medewerking toegezegd, waaronder de
bekende Engelse alt-mezzo Emma
Brown. Het concert staat onder
muzikale leiding van dirigent Geert
Verhallen. Cynthia van Lijf neemt de

presentatie van het concert voor haar
rekening.
Het concert is een ode aan de bevrijding en staat in het teken van vrijheid en vrede. Met deelnemers uit
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland
en Nederland, draagt de organisatie
uit dat vrede en veiligheid een internationaal thema is. Vrede, vrijheid
en samenwerking komen ook in het
repertoire terug. Voor de pauze herinnert de muziek aan de oorlogstijd, na
de pauze worden hoop en het verlangen naar vrede en verdraagzaamheid
muzikaal ingekleurd.

De locatie van het Bevrijdingsconcert
is symbolisch. Kasteel Geijsteren,
in de Tweede Wereldoorlog bezet
door Duitse militairen, is eind 1944
door Engelse gevechtsvliegtuigen
geheel verwoest. De ruïne is pas in
2012 geconsolideerd. Kasteelplaats
Geijsteren is met luistersteen 201
opgenomen in de Liberation Route.
Door werkzaamheden van Mooder
Maas is de kasteelplaats Geijsteren op
20 oktober 2019 alleen bereikbaar via
Maashees.

De vijfde editie van Kwisspel is nog altijd niet vol. Daarom heeft de
organisatie besloten om de inschrijftermijn te verlengen.
Zodoende kan iedereen die zin heeft om op zaterdag 26 oktober een
avondje te quizzen zich nog opgeven.
Kwisspel is een avondvullend spel
waarbij teams uit de gemeente
Venray aan de slag gaan met
leuke quizvragen, gezellige doeopdrachten en spannende speurtochten. De teams kunnen zelf
samen worden gesteld, meedoen kan met teams vanaf tien
personen. Denk daarbij aan je
voetbalelftal, familie of vriendengroep. Er is eigenlijk maar
één eis aan een team: het moet

uit de gemeente Venray komen.
De teams halen aan het begin van
de avond het opdrachtenboek op
bij Roelanzia in Ysselsteyn. Op een
vastgesteld tijdstip moeten de
boekjes weer worden ingeleverd en volgen er bij Roelanzia
nóg twee quizonderdelen. Twee
weken later wordt op de finaleavond de uitslag bekendgemaakt.
Inschrijven kan via de site
www.kwisspel.nl
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VAN 799,-

4K

ULTRA HD

599,-

SMART

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

VAN 1499,-

SMART

4K TV / KD-49XF8096

1299,QLED TV / QE49Q70RALXXN

• 49” (123 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • TRILUMINOS-display

• 49” (123 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR 1000 • Quantum Processor 4K

• HDR 10 • Motionflow XR 400 Hz • Android TV • ClearAudio+

• 100% kleurvolume door Quantum Dot • PQI 2700 • Direct Full Array 4X

VIP-demonstraties op 4, 5 en 6 oktober

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

4

5

6

Als u op zoek bent naar de beste televisies van dit moment komt u al snel uit bij OLED en QLED tv's. De namen van deze
technieken wekken de indruk dat ze op elkaar lijken, maar in werkelijkheid zijn ze compleet verschillend. Wat zijn deze
verschillen precies? Wat zijn de plus- en minpunten van deze technieken? Het beste kunt u dit met eigen ogen ervaren. Op
4, 5 en 6 oktober organiseren wij een uniek TV Event waarin we de nieuwste ontwikkelingen op tv-gebied onder de aandacht brengen. Ook hosten wij unieke, gratis VIP-demonstraties in onze winkels in Weert, Panningen en Horst. Onder het
genot van een hapje en drankje legt een specialist u alles uit wat u maar wilt weten. Schrijf u snel in voor een gratis sessie!
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1400

64
dB

KG

KG

T/PM

Maak gebruik van
onze installatieservice!

GRATIS BEZORGD!

TIJDELIJK MET 7 JAAR
GARANTIE EN 100 DAGEN
OP PROEF!

VAN 899,-

VAN 899,-

699,-

749,-

Wasmachine / WW8BM642OBW/EN

Warmtepompdroger / WTU87691NL

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 8 kg • EcoBubble Technologie

• Energieklasse A++ • SelfCleaning Condenser • DirectSelect-Display

• Quickdrive: Halveert de wasduur • Samsung Q-rator App

• Vulgewicht 8 kg • SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding

Tummers

NIEUW!

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

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

