Kempen creëert

creatieve ideëen

10
10

WK41 \ 2019
#kempencreëert

02 Aviko neemt

maatregelen tegen
geluid- en stankoverlast

06 Aftredend NLW-

directeur Peter Fleuren
over ontstane situatie

06 Plan collectief

opwekken zonne-energie
in Oostrum

07 Mestfabriek heeft

vergunningen rond

07 Jan Houba in

overleggroep vliegveld
Vredepeel

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray

Rennen in de regen
De zesde editie van de Rühl Haegens Molenaar Venrayse Singelloop ging zondag 6 oktober van start. 646 deelnemers renden op deze regenachtige dag 5 en 10 kilometer en 475
wandelaars en 251 kinderen namen deel aan de diverse kinderafstanden en de X-loop. Dit jaar was het ook voor rolstoelers mogelijk om deel te nemen aan de 5 kilometer wandeltocht.
YouTuber Dylan Haegens gaf het startschot bij de kinderen. Na afloop van het evenement kreeg Stichting Leergeld een cheque van 4.000 euro aangeboden. De zevende editie van de
Venrayse Singelloop gaat plaatsvinden op zondag 4 oktober 2020. / Beeld: Rob Beckers

Commissie Wonen over het KODE

Meningen verdeeld over zonnewaaier

Dorpsraden ontevreden over
rol in energieopwekking

Tijdens de commissievergadering op dinsdag 7 oktober bespraken de commissieleden het Kader voor
Opwekking Duurzame Energie (KODE). De meningen van de commissieleden waren verdeeld over het
gebruik van een zonnewaaier in plaats van een zonneladder in het huidige beleid. De raad beslist op
dinsdag 29 oktober over het zonneparkenbeleid.

De dorpsraden vinden dat ze niet genoeg betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking
Duurzame Energie). Dat bleek maandag 7 oktober in het dorpsradenoverleg in gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide.

Gemeente Venray volgt in de KODE
de zonneladder en heeft dit vertaald
in een meersporenaanpak, waarvan
sporen één (daken) en twee (reststroken) een minimum doel kennen.
Doel is om op deze twee sporen te
stuwen. Sporen drie (bouwvlakgerelateerd), vier (oude ontginningen)
en vijf (jonge ontginningen) kennen
een maximum doel. De landelijke
zonneladder geeft ook aan dat er
geen sprake hoeft te zijn van volgtijdelijkheid in de sporen, daar maakt

de gemeente gebruik van.
Leo Philipsen van het CDA vindt het
zonneparkenbeleid een complex
vraagstuk dat zorgt voor een goed
discussiestuk. “We hechten waarde
aan zorgvuldig gebruik van vruchtbare landbouwgrond die primair
wordt bedoeld als voedselproductie.
De zonneladder te transformeren
in een waaier, om makkelijker in te
steken op grootschalige zonneparken, verdient niet onze voorkeur.
Het mag niet zo zijn dat daken deels

onbenut blijven, omdat grote initiatieven de capaciteit volledig opslokken. Zestig hectare zonnepanelen op
daken van gebouwen is erg laag.”
Ook vindt Philipsen de verwachtte
burgerparticipatie van tien procent
aan de lage kant. “Bij een deelname
van tien procent is er geen eerlijke
verdeling van de lusten en lasten.

Lees verder op pagina 00

In een brief aan het College van B&W
en de gemeenteraad uiten de dorpsraden hun ongenoegen dat de dorpsbewoners te weinig inbreng hebben
gehad. “Er worden dadelijk besluiten
genomen zonder voldoende meningsvorming uit de dorpen”, verwoordde
het Ysselsteynse dorpsraadlid Rob
Keijzer die namens het dorpsradenoverleg de brief opstelt. “Als een plek
in een dorp wordt aangewezen voor
een zonnepark of windmolen, dan
komt er weerstand. Het was daarom
van de gemeente slimmer geweest als

het beleid van tevoren met de inwoners was afgestemd.”
De commissie Wonen besprak op
dinsdag 8 oktober het nieuwe beleidskader. De gemeenteraad neemt op
dinsdag 29 oktober een besluit. De
bijeenkomst voor de dorps- en wijkraden over energieopwekking verliep
op 12 juni in het gemeentehuis niet
zoals verwacht. Felle discussies tussen
voor- en tegenstanders overheersten
deze avond.
Lees verder op pagina 02
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Oostrum

Aviko neemt maatregelen tegen geluiden stankoverlast
Aardappelverwerkingsbedrijf Aviko Rixona treft maatregelen om de
geluid- en stankoverlast voor de inwoners van Oostrum terug te dringen. De directieleden Maikel van Bakel en Eddy Teernstra gaven tekst en
uitleg in de dorpsraadvergadering van dinsdag 8 oktober.
Algemeen directeur Van Bakel begon
met het aanbieden van excuses aan
de dorpsbewoners die al jarenlang
overlast ondervinden. Aviko heeft
ingenieursbureau Buro Blauw, dat
gespecialiseerd is in luchtkwaliteit,
in de arm genomen om onderzoek
te doen. Volgens Eddy Teernstra gaat
het om twee soorten stankoverlast.
Voor het fabriceren van puree worden aardappelen gekookt waarna het
vocht verdampt. “Net als bij u thuis
geeft dat kooklucht.”
De aangevoerde aardappelen krijgen
eerst een wasbeurt. Het zand en de
restanten loof worden buiten opgeslagen in een zandbezinkvijver. Eenmaal
in de vier of zes weken moet de volle
vijver worden leeggeschept. “Dat zorgt
voor een rottingslucht omdat er ook
reststukjes aardappel tussen zitten”,
zei Teernstra. “We hebben een nieuwe
droogreinigingsinstallatie aangeschaft
waardoor er minder materiaal in de
vijver komt. Bij het leegmaken houden we rekening met de windrichting.
Als die niet gunstig is, dan stellen we
het uit.” Het uitgeschepte materiaal
komt voortaan in een gat met daaroverheen een laag houtsnippers.
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Dat leidt volgens Teernstra tot minder
stank omdat het vocht in het versnipperde hout trekt. “De eerste resultaten zijn positief. We gaan door met de
testen.”
Buro Blauw heeft bij de productielijnen onderzoek gedaan naar de uitstoot van de kooklucht. Er zijn vier
zwakke plekken gevonden. Bij de eerste productielijn zijn afgelopen zomer
al aanpassingen gedaan met een
hogere schoorsteen en een nieuwe
demper. “We reduceren de emissie.
Het maakt een groot verschil”, vertelde Teernstra. De tweede lijn wordt
eind dit jaar aangepakt en de andere
twee volgen in de eerste helft van
2020. “Bij de laatste twee heeft de
schoorsteen een horizontale afvoer.
Dat veroorzaakt meer overlast voor de
omgeving. Er komen nieuwe, zware
installaties op het dak en we moeten
bekijken of de constructie dit kan hebben. Uiterlijk in de zomer van 2020
zijn alle verbeteringen gerealiseerd”,
zegde Eddy Teernstra toe. “In het
verleden is niet goed nagedacht over
de geuremissie. We hebben leergeld betaald, er komt een veel betere
afzuiging.”

Om de geluidshinder terug te dringen
zijn in de schoorstenen de geluidsdempers vervangen. “Sommige waren niet
goed ingeregeld of ze werkten onvoldoende”, erkende Teernstra. “Daarnaast
stonden vaker de deuren open bij

het lassen en slijpen. Dat gebeurt nu
niet meer. De deuren blijven dicht.”
Een dorpsbewoner vroeg of Aviko de
garantie geeft dat de overlast straks
voorbij is. “Een garantie kan ik niet
geven. Maar metingen wijzen uit dat

de maatregelen effect hebben. We willen niet als een bedrijf bekendstaan
dat overlast veroorzaakt”, zei Eddy
Teernstra.
Tekst en beeld: Henk Willemssen
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Dorpsraden ontevreden over rol in energieopwekking
De gemeente besloot daarop bij alle
dorpsraden afzonderlijk op bezoek te
gaan. De opgehaalde informatie zou
worden verwerkt in het beleidskader.
In het dorpsradenoverleg bleek dat nog
niet alle dorpen zijn bezocht. “Bij ons
zijn ze nog niet geweest. De gemeente
houdt zich niet aan de afspraken”, reageerde dorpsraadvoorzitter Theo Kooter
van Vredepeel. Dorpsraadlid Reinhold

Oehmen van Smakt-Holthees toonde
zich bezorgd over het niet toepassen
van de zonneladder, waarbij daken
voorrang krijgen en landbouwgronden
worden ontzien. Gemeente Venray kiest
voor een zonnewaaier waarbij tegelijkertijd op vijf sporen wordt ingezet.
“Er kan veel op ons afkomen. Als de
raad het besluit heeft genomen, dan
zijn we te laat”, waarschuwde Oehmen.

“We moeten het signaal afgeven dat
de zonneladder moet worden gevolgd”,
zei dorpsraadvoorzitter Ruud Wilms van
Veulen.
Ook bleek er onduidelijkheid over
de gesprekken met de gemeente.
“Het was mij helemaal niet duidelijk
dat die bijeenkomst bedoeld was om
input op te halen voor het beleidskader. Het proces is ook niet gevolgd zoals

afgesproken”, zei dorpsraadvoorzitter
Annemarie van Kruijssen van Leunen.
Enkele dorpen vonden het lastig om
uitspraken te doen omdat ze de mening
van de dorpsbewoners niet kennen.
“We hebben de mening van het dorp
nog niet kunnen ophalen”, zei dorpsraadvoorzitter Bas Künen van Oostrum.
Tekst: Henk Willemssen
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Dichterbij doet geen onderzoek naar brand in bed
zorginstelling
In zorginstelling Dichterbij in Venray woedde afgelopen zaterdagmiddag een korte, maar felle brand. Twintig
minuten nadat de brandweer werd gealarmeerd, had zij het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is
nog altijd niet bekend en er wordt ook geen onderzoek naar gedaan.
De brand ontstond in een bed.
Hoe dat mogelijk was, is dus nog
altijd niet bekend. “We doen er ook
geen onderzoek meer naar”, vertelt Jos Peters, communicatiemede-

werker bij Dichterbij. “Het heeft ons
geholpen om nog alerter te zijn als de
volgende keer weer zoiets gebeurt.”
Om 14.15 uur werd de brandweer door
een automatische brandmeldinstalla-

tie van de zorginstelling gealarmeerd.
De brandweer ging met twee blusvoertuigen naar de plek des onheils.
De brand, die de nodige schade
heeft veroorzaakt, werd om iets na

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Dumping drugsafval in Merselo

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

Langs de Beekweg in Merselo werd zaterdagochtend 5 oktober een gedumpte container met chemicaliën
ontdekt. De politie ontving om 05.40 uur een melding over de aangetroffen container in de berm ter hoogte
van Dalland. Het is onbekend wanneer en door wie de container daar is achtergelaten.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

In eerste instantie durfde de politie
de container niet te openen, omdat
de inhoud onduidelijk was. Een speciaal team is tot zondagmiddag bezig

geweest met opruimen en afgraven
van verontreinigde bodem. Een rijstrook
werd afgesloten voor het verkeer.
Burgemeester Hans Gilissen van Venray

reageerde op Twitter geschokt op de
gevonden container met drugsafval.
“Ongelooflijk, wat een misdadige rotstreek”, schrijft hij.

14.35 uur overmeesterd. Niet veel
later, rond 15.00 uur, was de brand
in zijn geheel geblust. Er werden vijf
mensen geëvacueerd en er raakte
niemand gewond. “Met hen gaat het
weer goed”, vertelt Peters. Ook over
de opgelopen schade worden geen
mededelingen gedaan.

Woensdag 2 oktober werd omstreeks
20.30 uur bij de Ballonzuil in Merselo
een grote hoeveelheid hennepafval
aangetroffen. Het is nog onbekend wanneer de goederen daar zijn gedumpt.
De politie wil in verband met onderzoek
geen uitspraken doen over een mogelijk
verband tussen beide dumpingen.
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Bijeenkomst Boeren en Buren
De deelnemers van Boeren en Buren kwamen op woensdagavond 2 oktober weer bij elkaar op het gemeentehuis in Venray. Tijdens de bijeenkomst besprak Marita Voogt (RIVM) resultaten van de proefmetingen en
legde ze de deelnemers een vragenlijst voor.

In het project Boeren en Buren gaan
deelnemers een jaar lang in de
gemeente de luchtkwaliteit meten.
Ze voeren hierbij metingen uit in en
nabij veehouderijen, bij omwonenden
en in de openbare ruimte. Aanleiding
is de geurhinder en de zorgen die
omwonenden van veehouderijen hebben over hun gezondheid.
GLV (Gezond Leefmilieu Venray) heeft
voor dit project de burgers geleverd
die luchtmetingen gaan verrichten
rond boerderijen bij de A73 en in
het centrum. De LLBT heeft de boeren benaderd voor deelname. Ook
de gemeente Venray is bij het project betrokken, alsmede de provin-

cie. De deskundige leiding berust
bij het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) die ook
geïnteresseerd is in de vraag of samen
meten invloed heeft op de onderlinge
verstandhoudingen tussen de deelnemers.
Tijdens de bijeenkomst besprak Marita
Voogt (RIVM) resultaten van de proefmetingen en legde ze de deelnemers
via hun smartphone een vragenlijst
voor over zeven punten die zowel boeren als buren belangrijk vinden: natuur
en milieu, gezondheid, hinder, transparantie, dierenwelzijn, een eerlijke
boterham voor de boeren, de sfeer in
de gemeenschap. Uit de antwoorden

op de vragen kwam voor boeren en
burgers een verschillende prioriteitenlijst naar voren. Opvallend was de
overeenkomst tussen de twee lijsten: zowel boeren als burgers zetten
gezondheid op de eerste plaats.
Aan het eind van de avond sprak wethouder Martijn van der Putten zijn
waardering uit voor de activiteiten van
de deelnemers. Tenslotte verstrekten
de mensen van het RIVM sensoren
voor het meten van fijnstof en houders
voor de buisjes waarmee ammoniak
en stikstofdioxide worden vastgelegd.
Het feitelijke meten van de luchtkwaliteit start op maandag 28 oktober.

Primeur voor Oirlo en Castenray
De buurdorpen Oirlo en Castenray hebben een primeur in gemeente Venray. De twee dorpen hebben samen
een dorpsontwikkelingsplan opgesteld. De presentatie van het nieuwe plan gebeurt op zaterdag 12 oktober
tijdens het bezoek van het College van B&W aan Oirlo.
Alle dorpen in gemeente Venray hebben een eigen dorpsontwikkelingsplan
dat om de paar jaar een actualisatie krijgt. De dorpsraden van Oirlo
en Castenray werken al langer nauw
samen. Iedere twee maanden is er
een gezamenlijke vergadering. Onder
meer omdat de school en enkele
verenigingen zijn samengevoegd,
besloten de dorpsraden begin dit
jaar samen een nieuw dorpsontwikkelingsplan te schrijven. In de dorpsraadvergadering van woensdag 2

oktober werden de laatste puntjes op
de i gezet.
Tijdens het collegebezoek op zaterdag
12 oktober, dat plaatsvindt bij handboogschutterij Willem Tell, wordt ook
afscheid genomen van dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen van Oirlo. En
de nieuwe Vita-fiets, een elektrische
duofiets, wordt dan gepresenteerd aan
zorgwethouder Anne Thielen. De Vitafiets is bestemd voor dorpsbewoners
die vanwege een beperking niet meer
zelfstandig kunnen fietsen. Het is een

initiatief van dorpsraadlid Albertine
Steeghs uit Oirlo. Uit beide dorpen
zijn er voldoende vrijwilligers om een
fietsritje met hulpbehoevende inwoners te maken.
De dorpsraden willen een tweede
duofiets aanschaffen, zodat ieder dorp
er straks eentje ter beschikking heeft.
Met fondsenwerving en sponsoring
moet het geld, ongeveer 10.000 euro,
bij elkaar worden gebracht.
Tekst: Henk Willemssen

SPOV verwacht opnieuw
incidentele tekorten
Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) verwacht het
komende schooljaar geen tekort aan docenten voor de scholen die
binnen de stichting vallen. Het invullen van losse vervangingen
kan op termijn wél een probleem vormen, motiveert bestuursvoorzitter Marcel Reulen.
Het was onlangs landelijk nieuws:
een basisschool in Amsterdam die
werd gesloten door een tekort aan
leraren. Binnen SPOV zijn alle formatieplekken dit jaar ‘gewoon’
weer ingevuld. Sterker nog: de
officiële website meldt geen vacatures. “Wij hebben op dit moment
geen tekort op de reguliere plekken.
Die zijn allemaal ingevuld”, motiveert
Reulen desgevraagd. Dat betekent
niet dat alle problemen zijn opgelost.
“Waar we mogelijk wel tegenaan
lopen, is dat de losse vervangingen
een probleem gaan worden. Tussen
de herfstvakantie en carnaval vallen
er vaak meer personen uit doordat
ze ziek zijn. Buiten de vervangers in
onze vervangerspool is het lastig om
losse vervangers te vinden.”
Mocht het voorkomen dat een losse
vervanging niet vanuit de invalpool
ingevuld kan worden, dan kunnen

Hijpleitte al eerder voor een samenvoeging van de gemeenschapshuizen
op een nieuwe locatie waarbij De Wis
in Castenray en De Linde in Oirlo kunnen blijven bestaan voor de kleinere
activiteiten. “Dit is het moment om
na te denken over de toekomst. Ik mis
het gesprek over het grotere geheel.
Want verdergaande samenwerking

heeft ook gevolgen voor de bezetting
van De Wis en De Linde. We moeten
op zoek gaan naar een nieuwe centrale plek”, opperde Geerts. De meningen van beide dorpsraden waren
verdeeld, er waren ongeveer evenveel
voor- als tegenstanders.
Tekst: Henk Willemssen

Tekst: Dennis Stiphout

Gemeente Venray vraagt haar inwoners om hulp bij de bestrijding
van de productie en handel in drugs. Alle Venraynaren krijgen
binnenkort een kaart in de brievenbus met de geur van xtc. De geurkaart helpt de inwoners bij het herkennen van een drugslab.
Samen met de geurkaart ontvangt
elk huishouden in de gemeente een
flyer van Meld Misdaad Anoniem en
een brief met tips over het herkennen van drugslabs en hennepplantages. Bij de productie van xtc komt
geur vrij. De meeste Venraynaren
herkennen het luchtje waarschijnlijk
niet. Door over de geurkaart te wrijven, maken de inwoners van Venray
kennis met de anijsachtige geur.
Wie weet hoe een drugslab ruikt,
kan daarmee gemeente en politie
helpen bij het oprollen ervan en
Venray veiliger maken. Want drug-

slabs, en ook hennepplantages, zorgen voor brand- en explosiegevaar
en trekken criminelen aan.
Door de geurkaart en de tips over
herkennen van drugslabs en hennepplantages hoopt de gemeente
dat Venraynaren alerter worden
en verdachte situaties melden.
Als extraatje verspreidt het basisteam Venray-Gennep van de politie
een speciale kaart, waarmee inwoners ook schriftelijk een melding
kunnen doen. Melden kan ook anoniem, via Meld Misdaad Anoniem,
ook bekend als M.

Halloween voor kids

Vrijdag 11 oktober

Oirlo werkt al langere tijd aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis. De beoogde plek is de pastorie.
In de dorpsraadvergadering van Oirlo en Castenray op woensdag 2 oktober pleitte een deel van de
Castenrayse dorpsraad voor een nieuwe gemeenschappelijk accommodatie tussen beide dorpen in.
Dorpsraadlid John Geerts van
Castenray vindt dat de dorpen
meer vooruit moeten kijken. “In de
komende jaren zal de samenwerking tussen Oirlo en Castenray alleen
maar toenemen. Verenigingen zoeken
elkaar op of gaan fuseren. Dat heeft
zijn weerslag op de verhoudingen
tussen beide dorpen”, stelde Geerts.

er volgens Reulen een aantal maatregelen worden genomen. “In eerste instantie willen we kijken of we
het dan binnen de eigen formatie op
kunnen lossen, zodat er mensen die
niet voor de klas staan tóch voor de
klas worden gezet. Daarnaast kunnen
we ook groepen opdelen. Als dat niet
haalbaar is, dan moeten we er in de
laatste fase voor kiezen om kinderen
niet naar school te laten komen.”
Volgens Reulen is het opsplitsen
van groepen niet altijd de juiste
oplossing. “Voor de buitenwereld
is dat wel zo, maar het probleem
blijft. Het leerproces van een vaste
groep wordt namelijk doorbroken.”
Vorig schooljaar kwam het ook een
enkele keer voor dat SPOV groepen
geen onderwijs kon bieden.

Hulp bij bestrijding
drugscriminaliteit

van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

‘Gemeenschapshuis tussen Oirlo
en Castenray’
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Griezelspellen
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
elke
zondag
open

In samenwerking met
Ruitersport Equidrôme

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

Strippenkaarten
zijn nu al
verkrijgbaar via
www.leurs.nl of bij
onze infobalie voor
€ 3,50 p.p.

04

nieuws \ 1010

‘Castenray moet levensvatbaar blijven’

‘Halt aan plakken affiches’

Dorpsraadvoorzitter Bert Arts wil weten wat gemeente Venray van plan is met Castenray. “We hebben
code rood volgens de structuurvisie van de gemeente. Dit betekent dat er niet of slechts mondjesmaat
woningen gebouwd kunnen worden”, vertelde Arts in de dorpsraadvergadering van Oirlo en Castenray op
woensdag 2 oktober.

De dorpsraad van Castenray wil dat er een einde komt aan het
onbeperkt plakken van affiches in de openbare ruimte.
Dorpsraadlid Ties Dinghs noemde Carjump in Veulen en
Zomaarpop in Oirlo als recente voorbeelden in de dorpsraadvergadering van Oirlo en Castenray op woensdag 2 oktober.
De dorpsraad heeft de overlast
gemeld bij de gemeente Venray.
“Ze plakken alles vol. Ik vind het
een puinhoop”, zei Dinghs die de
organisatoren van evenementen
adviseerde kartonnen sandwichborden te gebruiken. “Die zijn ook veel
beter leesbaar, vooral als ze bij een

lantaarnpaal staan.” De dorpsraad
van Oirlo gaat het probleem aankaarten bij de promotiecommissie
van Zomaarpop dat komend weekeinde wordt gehouden. “Reclame
maken is prima. Maar het moet wel
op de juist manier”, stelde dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen van Oirlo.

‘Het Raayland College is een
veilige plek voor iedereen’
Het Raayland College in Venray werkt voortdurend aan het verbeteren van de veiligheid op de school. Dat laten Ciska Zweers-van
Toer, locatiedirecteur van de middelbare school, en Brechje
Jeuken, teamleider vmbo, weten. Ze lichten toe dat een andere
indeling van het gebouw en het creëren van meer pauzeplekken
voor meer rust zorgen en ze vertellen over een andere benadering
naar leerlingen en over een ruzie tussen leerlingen in het voorjaar.
Bouwterrein aan Rietweg-Roerdomp in Castenray.

Bert Arts haalde aan dat de vijf seniorenwoningen in basisschool De Stek
eigenlijk ook niet gerealiseerd hadden mogen worden. Een afvaardiging
van de dorpsraad had deze week een
gesprek op het gemeentehuis. Het ging
onder meer over de vier bouwkavels aan de Rietweg. Die hebben een
ongelukkige, langwerpige indeling
waardoor er weinig interesse voor is.
Door een betere verkaveling met meer
rechthoekige percelen komt er meer
belangstelling voor kopers, verwacht de
dorpsraad.

Dorpsraadvoorzitter Arts wil nog een
stap verdergaan. “Het gaat erom wat de
gemeente wil met ons dorp.” Castenray
behoort met achthonderd inwoners
niet tot de allerkleinste dorpen maar
is ook niet groot genoeg voor voorzieningen als een school of een winkel.
“Om levensvatbaar te blijven moeten we
wel groeien”, stelt Bert Arts. “Ook om
jongeren een kans te geven hier te blijven wonen. We zijn al een hele generatie kwijtgeraakt omdat er geen huizen
waren. Als we de jeugd kunnen binden,
dan groeit het inwoneraantal vanzelf.

De afstand is geen probleem. We zitten vijf kilometer van Horst en zeven,
acht kilometer van Venray. Daar ben je
zo.” Secretaris Wil Janssen pleitte voor
een combinatie van eigen inwoners en
bewoners van buitenaf.
Voor dorpsraadlid John Albers hoeft
zijn dorp niet veel groter te worden.
“We hoeven geen wijk van Venray te
worden met tweeduizend inwoners.
Castenray is nu een klein en karakteristiek dorp. Dat moet zo blijven”, vindt hij.
Tekst: Henk Willemssen

HALLO enige huis-aan-huisblad in regio
Nieuwsblad HALLO is vanaf 1 januari 2020 het enige huis-aan-huisblad in de gemeenten Venray, Horst aan de
Maas en Peel en Maas. Weekblad VIA Limburg, een uitgave van Mediahuis Limburg, stopt vanwege de hoge
druk- en bezorgdiensten volgend jaar met de gratis verspreiding van zestien wekelijkse nieuwsbladen.
VIA Limburg gaat in afgeslankte
vorm verder. Het aantal edities gaat
van zestien naar acht en de papieren
editie wordt alleen bezorgt bij abonnees van Dagblad de Limburger.
Mediahuis Limburg-directeur
Maurice Ubags liet aan 1Limburg
weten dat huis-aan-huis bladen niet
meer van deze tijd te vinden. Eric
van Kempen, uitgever van de drie
HALLO-edities, is het daar niet mee
eens. “Voor veel mensen, zeker
lezers zonder krantenabonnement,
is een huis-aan-huisblad een belang-

rijke nieuwsvoorziening. Dat hebben
meerdere onderzoeken geconcludeerd”, zegt Van Kempen.

Gemeentegrenzen
In tegenstelling tot VIA Limburg houdt
HALLO zich strikt aan de gemeentegrenzen. “Wij willen écht lokaal
nieuws brengen. Dat zorgt ervoor dat
de lezer een sterke binding met ons
nieuwsblad heeft, waardoor het voor
adverteerders ook in deze digitale tijd
interessant is om in HALLO te adverteren”, aldus Van Kempen.

Online
Uitgevers kiezen er steeds vaker voor
om alleen nog te verschijnen als digitale uitgave. De edities van HALLO zijn
ook online te lezen en via de social
media-kanalen. “Uit onderzoek blijkt
echter dat het grootste deel van onze
lezers het prettiger vindt om HALLO op
papier te lezen. Wij blijven deze mensen bedienen”, vertelt Van Kempen.
De drie edities van HALLO vallen
wekelijks bij zo’n 60.000 huishoudens
op de mat.

VLOER- EN WANDTEGEL

WANDTEGEL

In de uitgelekte notulen, die dateren van februari dit jaar, van de
medezeggenschapsraad (MR) van
het Raayland College kwam een
passage naar voren waaruit zou
blijken dat er onder het personeel een toegenomen gevoel van
onveiligheid is. Zweers stelt dat
de opmerking in de notulen gebaseerd is op een enkel voorval.
“Er waren een paar leerlingen die
ruzie hadden. Twee docenten zijn
daar tussen gesprongen. Normaal
gesproken stoppen de leerlingen
dan, maar dit keer niet”, vertelt de
locatiedirecteur.
Van letsel of klachten bij een van
de betrokkenen was geen sprake.
“Het is allemaal enorm opgeblazen. De leerlingen hebben uitgebreide gesprekken gehad en
hebben spijt betuigd. Er zitten hier
ruim 1.650 leerlingen op school,
dan gebeuren dat soort dingen af
en toe. In die zin is het een afspiegeling van de maatschappij”, zegt
Zweers. Het is echt niet zo dat
docenten of leerlingen zich constant onveilig voelen op school.”
Het onderwerp veiligheid staat
hoog op de agenda. “We willen
dat de school een fijne plek is en
blijft. Een school die van iedereen
is en geen verboden plekken kent”,
vertelt Jeuken. Een van de veranderingen dit schooljaar is de inrichting
van het gebouw. Waar voorheen

leeftijd en niveau in aparte gebouwen gescheiden waren, bewegen
de leerlingen zich nu door elkaar.
“Als er veel kinderen van dezelfde
leeftijd bij elkaar zijn, kan dat eerder tot problemen leiden. Nu is er
sociale controle. We merken dat
het positief werkt”, zegt Zweers.
Daarnaast zijn er meer plekken
gecreëerd om pauze te houden.
“Dat zorgt ervoor dat het rustiger is
tijdens de pauzes”, zegt Jeuken.
Zweers stelt ook dat de veranderende maatschappij een andere
aanpak vraagt. “Voorheen was de
maatschappij meer hiërarchisch.
Tegenwoordig is het meer horizontaal. Dat zie je op allerlei vlakken
en vraagt om een andere aanpak.
Leerlingen zijn aan het ontdekken.
Het gaat erom dat ze zelf keuzes
maken in plaats van dat wij dingen
opleggen. Uiteraard zijn er duidelijke afspraken waar iedereen
zich aan moet houden, maar het
belangrijkste is dat we in gesprek
blijven. We willen de leerlingen het
gevoel geven dat we er voor hen
zijn”, zegt Zweers. In dat kader is
er ook een scholing ‘Korte lontjes’ georganiseerd voor docenten
en andere medewerkers van de
school. Die training werd verzorgd
door Hans Kaldenbach.

Tekst: Robert Hesen

‘Castenray mist gezellig
dorpsplein’
Dorpsraadlid John Geerts vindt dat de renovatie van de
Matthiasstraat moet worden aangegrepen om in Castenray een
mooier dorpsplein te creëren.
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“We kunnen best meer dorpsverfraaiing en sfeer in de openbare
ruimte gebruiken”, zei John Geerts
in de dorpsraadvergadering van
Oirlo en Castenray op woensdag 2
oktober. Het dorpsraadlid haalde
de nieuwe aankleding van de

Hoofdstraat in Oirlo als voorbeeld
aan. Zo’n wegrichting zou Castenray
ook moeten krijgen, vindt hij.
“Want we hebben niet echt een
gezellig dorpsplein. Een blikvanger
in het dorp ontbreekt.”
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Meningen verdeeld over zonnewaaier
Dit zou aanzienlijk hoger moeten zijn.
Onze voorkeur gaat uit om middels
energiecorporaties van onderop initiatieven te ontwikkelen hetgeen draagvlak vergroot.”
Volgens wethouder Van der Putten is
zestig hectare zonnepanelen op daken
een minimum. “Voor dat spoor staat de
deur open. Het mag van mij betreft initiatieven regenen, zodat we volop met de
daken aan de slag kunnen gaan.”
Theo Zeegers van D66 is in tegenstelling tot het CDA wél blij met een zonne-

waaier. “Het biedt de ruimte om kansen
te pakken die voordoen en niet per se
de zonneladder af te lopen. Er is geen
tijd om af te wachten en constant de
plannen vooruit te schuiven. Als je de
beste en de veiligste auto wilt rijden,
dan ga je nooit autorijden, er is morgen
altijd een betere.”
PvdA sluit geen enkele vorm van energie-opwekking uit. Elly van Dijck: “Wij
zijn in voor alle vormen van energieopwekking. Alles helpt. In die zin snap
ik de zonnewaaier. Je kunt een aantal

stappen nemen en niet beperkt.”
Harrie van Oosterhout van VVD vroeg
zich af wat een verwerping van het
luchthavenbesluit van vliegbasis de Peel
in 2021 betekent voor de beschermingszone die opwekking van windenergie
in grote delen van Venray onmogelijk
maakt. Wethouder Van der Putten liet
weten dit uit te gaan zoeken. “Ik kan
niet met 100 procent zekerheid zeggen
dat dit de weg vrij maakt voor windmolens, maar ik denk wel dat daarmee de
beschermingszone vervalt.”
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Openstelling grindplas
De Diepeling
Grindplas De Diepeling, tussen Castenray en Tienray, wordt op
woensdag 31 oktober deels opengesteld voor het publiek. Jan
Strijbos presenteert dan ook zijn boek over de ontgronding door de
firma Teunesen uit Gennep.

‘Ook iets voor jou?’ primeur in Oostrum
Oostrum krijgt de primeur in gemeente Venray met de onlinedienst ‘Ook iets voor jou?’ “De pilot start in
Oostrum waarna het project wordt uitgerold over de gehele gemeente”, vertelde dorpsraadvoorzitter Bas
Künen in de dorpsraadvergadering van dinsdag 8 oktober.
De aftrapbijeenkomst is op woensdag 31 oktober om 19.30 uur in
gemeenschapshuis D’n Oesterham in
Oostrum. Via sociale media kunnen
bewoners die een hulpvraag hebben
in contact komen met dorpsbewo-

ners die hulp aanbieden. “Als iemand
bijvoorbeeld tijd heeft om boodschappen te doen dan kan hij of
zij zijn dienst aanbieden, waarop
een dorpsbewoner kan reageren.
Het doel is hulpvraag en hulpaanbod

aan elkaar te koppelen, mensen met
elkaar te verbinden”, zei Bas Künen.

Tekst: Jeanine Hendriks

Bevoorrading winkelcentrum uur korter
Gemeente Venray gaat de bevoorrading van het winkelcentrum inperken. ’s Ochtends mogen busjes en
vrachtauto’s nu nog van 06.00 tot 12.00 uur het centrum binnenrijden. Deze venstertijd wordt straks met een
uur verkort, van 06.00 tot 11.00 uur. Het College van B&W heeft dit besloten op verzoek van ondernemersvereniging Venray Centraal.

De ondernemers zien dat vanaf
11.00 uur de voetgangersstroom in het
centrum op gang komt. In het laatste
uur van de venstertijd zijn het vooral
busjes van bezorgdiensten die hun
bestellingen nog afleveren. Het grotere
bevoorradingsverkeer is dan meestal
al vertrokken. Voetgangers en fietsers
in het centrum zouden volgens Venray
Centraal hinder ondervinden van de

bestelbusjes op straat. Vandaar dat de
ondernemers het verzoek tot verkorting
van de venstertijd hebben ingediend.
Voor de bewoners heeft het geen gevolgen, want ze hebben een toegangspas
die de hele dag door geldig is.
Het college gaat ermee akkoord maar
wil de tijd nemen om de maatregel
in te voeren. Niet alle ondernemers
zijn immers lid van Venray Centraal en

bovendien moeten de vervoersbedrijven
de tijd krijgen hun rijschema’s aan te
passen. De gewijzigde venstertijd wordt
binnenkort aangekondigd op borden bij
de vier centrumingangen die met paaltjes zijn afgesloten. Het college neemt
half november een verkeersbesluit dat
gedurende zes weken ter inzage wordt
gelegd. De nieuwe venstertijd zou dan
6 januari 2020 kunnen ingaan.

Herstelwerkzaamheden Mooder Maas
zorgen voor omleidingen
Mooder Maas gaat in Wanssum straatwerk op de brug in het centrum herstellen en de dijkovergang op de
Helling/Meerloseweg realiseren. De brug in het centrum van Wanssum is door de werkzaamheden op zondag
13 oktober van 07.00 uur tot 17.00 uur niet toegankelijk en de Helling/Meerloseweg is van maandag 14 oktober
tot en met vrijdag 18 oktober afgesloten.
In de bestrating van de nieuwe
brug is een aantal kuilen ontstaan.
Deze kuilen veroorzaken hinder.
Om dit straatwerk veilig te kunnen
herstellen, moet de weg afgesloten
worden.

Afsluiting Helling/Meerloseweg
Bij de komuitgang van het dorp
Wanssum kruist de dijk de doorgaande
weg tussen Meerlo en Wanssum.
De Helling/Meerloseweg vormt nu
nog een ‘gat’ in de dijk. Met het opho-

gen van de weg sluit de dijkring en
is een belangrijke stap gezet om de
hoogwaterveiligheidsdoelstelling te
behalen. Voor meer informatie over de
omleidingsroutes en de werkzaamheden zie www.ooijen-wanssum.nl.

De grindplas heeft een omvang
gekregen van circa 100 hectare.
Teunesen startte in 1975 met de
graafwerkzaamheden. De ontgronding zou vijf jaar duren, maar keer
op keer werd de vergunning verlengd. De laatste vergunning loopt
nog door tot 2023. Als de elektrische
zand- en grindzuigers zijn vertrokken, dan wordt De Diepeling een
natuurgebied. De opening op 31

oktober krijgt een officieel tintje
waarbij ook wethouders en dorpsraden zijn uitgenodigd. “Het terrein blijft nog onder beheer van
Teunesen”, meldde penningmeester
Ties Dinghs in de dorpsraadvergadering van Oirlo en Castenray op
woensdag 2 oktober. “De openstelling geldt voor de west- en zuidkant. Hier komen wandelroutes met
bankjes en informatieborden.”
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NLW-directeur Peter Fleuren over ontstane situatie

‘Ik heb veel moeite gehad
met de ophef’
Vertrekkend NLW-directeur Peter Fleuren heeft gereageerd op de ontstane situatie tussen de OR en de directeur. In een presentatie aan de raadsleden van gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray op
donderdag 3 oktober in Venray, zei hij dat het bedrijf er op het gebied van financiën en ziekteverzuim goed
voor staat, en te balen van de ruzie met de OR.

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.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

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

Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet in Velden. Meer info bel
06 81 99 56 17.
Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Te huur: opslag inboedel, huisraad,
archiefruimte bedrijven.
Vochtvrij, vorstvrij & vertrouwd.
Bezoek op afspraak 06 29 50 73 72.
Vlooienmarkt 13 oktober bij blokhut
Ôs Thôes, Kerkbosweg 34, America
van 13:30 tot 16:00 uur.
Entree € 2,50.

Een van de belangrijkste kritiekpunten van de OR was het ziekteverzuim. Fleuren zei in zijn presentatie
dat nieuwe cijfers aantonen dat het
ziekteverzuim van NLW-medewerkers
gelijk met het landelijk gemiddelde.
Dat ligt op 14,3 procent. In het begin
van het jaar lag dit hoger, onder
meer vanwege een griepgolf, meldt
Fleuren. “Vergeleken met zuidelijke
SW-bedrijven doen we het juist beter
dan gemiddeld”, zegt Fleuren.

Grote laurier 150/160 cm. slechts
€ 7.50 Taxus bijv. 80-100 cm. à
€ 7.50 (ook andere maten). Ook
andere heesters (hortensia’s).
Info: www. veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.

Passend werk
De OR stelt dat medewerkers te weinig passend werk hebben en regelmatig met de duimen zitten te draaien.
Fleuren erkent dat het wel eens voorkomt dat mensen in de kantine zitten.
“Bij reguliere bedrijven waarbij mensen veelal tijdelijke contracten hebben of op oproepbasis werken, kun je
ze op het moment dat er geen werk is
naar huis sturen. Zo werkt het bij ons
niet. De mensen verdienen hier vastigheid, dat betekent een vast loon met
vaste uren”, aldus Fleuren.
De OR heeft eerder de noodklok geluid
over de financiële situatie van de NLW.
Zij stelt dat de bedrijfsvoering door
Fleuren nadelig is geweest voor het
bedrijf. De directeur heeft daar een
andere mening over. “We houden al
vijf jaar over op de subsidie die we
krijgen. Dat betekent dat we meer
subsidie ontvangen dan dat we daadwerkelijk nodig hebben. Welke gesub-

sidieerde instelling kan dat nu
zeggen”, vraagt hij zich af.

Procesbegeleiders
De OR stelt dat een vernietigd oordeel
van procesbegeleiders leidde tot het
afscheid van Fleuren. “Daar is niets
van waar. Ik heb in het begin van het
jaar al besloten te vertrekken. Ik word
64 en vind het mooi geweest”, zegt
Fleuren. Over de conclusies van de
procesbegeleiders zegt hij: “Een aantal
mensen zijn gevraagd, behoorlijk willekeurig. Door hen is wat gemopperd.
Natuurlijk loopt niet alles 100 procent.”
Een onderdeel van de transitiefase
is om medewerkers zoveel mogelijk extern te laten werken. Dat levert
meer op en geeft meer voldoening
voor de medewerkers. Op dit moment
werkt 50 procent in de eigen fabrieken. Landelijk is dat 33 procent.
“De beweging van binnen naar buiten
gaat wat trager dan verwacht, omdat
er veel naar elkaar wordt gewezen.”

‘Personeelsfeest’
Dinsdag 15 oktober wordt er met
een bedrijfsbijeenkomst, waarbij
1.000 medewerkers en relaties zijn
uitgenodigd, afscheid genomen van
Fleuren. Dat heeft voor kwaad bloed
gezorgd bij de OR. “Over de ruggen
van de meest kwetsbare in de samenleving je eigen ‘hachje’ redden, dat
is moreel zeer laag. De bijeenkomst

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

is ook niet opgenomen in de begroting van 2019”, zei voorzitter van
de OR, Vic Brouns. Fleuren vindt het
verwijt niet terecht. “Er heerst veel
onrust bij de medewerkers. De voorzitter van het bestuur, wethouder
Anne Thielen van gemeente Venray,
vond het daarom een goed moment
om de mensen bij elkaar te roepen
en ze gerust te stellen. Daarnaast is
het de afsluiting van de transitieperiode, kan er kennis gemaakt worden
met de nieuwe interim-directeur Rob
Schmitz en afscheid genomen worden
van mij.”

Ruzie
De ex-wethouder van Peel en Maas
baalt van de onenigheid met de OR.
“Bijna vier jaar heb ik met de vorige
OR een constructieve samenwerking
gehad en hebben zij mij positief beoordeeld. Ik heb altijd de hand uitgestoken, maar ondanks dat is er al negen
maanden geen overleg meer geweest”,
zegt Fleuren. De directeur kreeg talloze
brieven van advocatenkantoren en zegt
verder dat drie OR-leden zijn afgetreden, omdat zij het niet eens waren met
de acties van de raad. “De ophef doet
veel pijn bij onze medewerkers. Ik heb
hier het laatste jaar veel moeite mee
gehad, want uiteindelijk wordt niemand daar beter van”, aldus de vertrekkend directeur.
Tekst: Robert Hesen

Bizznip bestaat één jaar en op 11 oktober wordt dat gevierd. Iedereen is dan welkom bij de Schouwburg in
Venray voor een bijzondere editie van Bizznip.
Bizznip is een informatieve netwerkavond voor alle Venrayse ondernemers. De bijeenkomsten worden om
de twee tot drie maanden gehouden
op wisselende locaties in de gemeente

Venray. Het heeft als doel een klimaat
te creëren waarin bedrijven op een
effectieve en efficiënte manier concreet met elkaar in contact komen.
De zevende editie van Bizznip zal op

vrijdag 13 december plaatsvinden
bij Intratuin. Bizznip is een initiatief
van Bizznip, Rob Presenteert en Full
Account Adviseurs en Acco.

Plan collectief opwekken zonne-energie
beukenhaag vanaf € 0,59
buxus vervangers vanaf € 0,59 in Oostrum
wil samen met de inwoners van Oostrum een coöperatie opzetten om collectief zonne-energie op te
actie hei grote pot € 1,39 BeePower
wekken. De lokale energiecoöperatie heeft het plan op het dak van Hermo Plastic op bedrijventerrein De Hulst
II in Oostrum zevenhonderd zonnepanelen te plaatsen. Dat meldde voorzitter Rob in het Veld van Beepower in
wintergroene leiboom
de dorpsraadvergadering van dinsdag 8 oktober.
(potgekweekt) 3 tot 3,5 m hoog € 79,99
met vele soorten vaste planten,

heesters, sier- en fruitbomen 2 ha groot,
viooltjes, hei en veel meer

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Beepower heeft overeenstemming
bereikt met eigenaar Jeu de Wit uit
Ysselsteyn over het bedrijfspand van
Hermo Plastic aan De Voorde 26. Het
project is vooral bedoeld voor mensen
die zelf geen zonnepanelen op hun
dak kunnen plaatsen. “Of er is te weinig ruimte op het dak, of er staat een
grote boom voor het huis of iemand
heeft een mooi rieten dak waarop hij
geen zonnepanelen wil”, vertelde Rob
in het Veld. Bij het samen opwekken
van duurzame elektriciteit krijgen de

deelnemers korting op de energiebelasting. Daarnaast kan de opgewekte
stroom in mindering worden gebracht
op het eigen verbruik bij de energieleverancier. Voorwaarde is dat de
deelnemers hetzelfde postcodegetal
hebben dan de plek waar de zonnepaneleninstallatie staat. De regeling heet
postcoderoos.
Volgens Rob in het Veld levert het een
rendement op van 5 tot 7 procent van
het geïnvesteerde bedrag. Secretaris
Jacques Lemmen van Beepower advi-

seerde om 80 procent van het energieverbruik terug te winnen. “Want
meer opwekken is niet voordelig.” Het
betekent de aanschaf van acht zonnepanelen die 300 euro per stuk kosten, inclusief btw. Jacques Lemmen
vermoedt dat de prijs wat lager
kan uitvallen bij collectieve inkoop.
Deelnemers ondertekenen een contract voor vijftien jaar en ze kunnen
ook kiezen voor één zonnepaneel.

Tekst: Henk Willemssen
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Proef tbs-kliniek Rooyse Wissel

Eindelijk schot in bouwplan Oostrum-Oost?

Tbs’ers met enkelband
op verlof

Voor het uitbreidingsplan in Oostrum-Oost lijkt na een jarenlange impasse eindelijk een doorbraak te komen. De
zes grondeigenaren in het gebied tussen Van Broekhuizenstraat en Ghünenbeek zijn het eens geworden over de
verkaveling van het plan. Dat meldde voorzitter Bas Künen in de dorpsraadvergadering van dinsdag 8 oktober.

Tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Oostrum begint vanaf 1 december
met een proef waarbij een aantal tbs’ers op verlof mogen met een
enkelband. Daarmee geeft de kliniek de patiënt een extra stok
achter de deur om zich aan de verlofvoorwaarden te houden.
De enkelband wordt niet bij elke tbs-gestelde toegepast. Ook gaat
het niet om (vlucht)gevaarlijke tbs-patiënten.

“Het bouwplan heeft lang vastgezeten.
Het ging over de verkaveling en het
wel of niet afstaan van grond”, vertelde
Bas Künen. “We hebben als dorpsraad ons ermee bemoeid omdat het

Als een patiënt toestemming krijgt
om op verlof te gaan, zijn daar
allerlei voorwaarden aan verbonden, zoals geen drank en/of drugs
gebruiken, je op de afgesproken
plek bevinden en op tijd terug zijn.
Het kan ook zijn dat een tbs’er een
locatieverbod heeft voor bepaalde
gebieden. “Medewerkers van de kliniek controleren nu steekproefsgewijs of de patiënt zich fysiek bevindt
op de afgesproken plek door naar
de verlofbestemming van de patiënt
te gaan en te checken of hij/zij daar
daadwerkelijk is. De patiënt kan ook
gebeld worden en met gps-functie
kan de patiënt dan aantonen waar
hij is”, aldus een woordvoerder van
de Rooyse Wissel.
Wanneer dat zinvol is, kan daar nu
de enkelband aan toegevoegd worden. Voor een patiënt kan dit een
extra stok achter de deur zijn om
zich aan de verlofvoorwaarden te
houden. “De enkelband is dus een
extra controlemechanisme, net als
een meldplicht, verplichte urinecon-

Wensbus Oirlo-Castenray van tafel

troles of een gebiedsverbod. Door de
enkelband te gebruiken, verwachten
we nog meer inzicht te krijgen in
waar een patiënt is (geweest).”

De enkelband
is een extra
controlemechanisme

Voor alle patiënten geldt dat ze
pas in aanmerking voor verlof
komen, wanneer er een zeer kleine
kans op onttrekking of onveilig gedrag is. Het toepassen van
de enkelband verandert dit niet.
Naast de Rooyse Wissel doen nog
vier klinieken mee met de proef
die twee jaar duurt: Van Mesdag,
Kijvelanden, De Pompestichting en
De Oostvaarderskliniek.

Tekst: Jeanine Hendriks

De bouw van een mestfabriek aan de Metaalweg op bedrijven
terrein Smakterheide in Venray kan van start gaan. Het is alleen
nog onduidelijk wanneer de bouw begint. Dat antwoordt het
College van B&W op schriftelijke vragen van Venray Lokaal.

Venray Lokaal wil
meer duidelijkheid
over de verkoop van
de vergunningen

Initiatiefnemer is Comiva, een coöperatie van Limburgse en Brabantse
varkenshouders. Venray Lokaal
vraagt zich af wat de gevolgen zijn
nu Comiva de mestfabriek heeft
overgedragen aan een andere par-

was ruimte voor 31 woningen, inclusief
twaalf zorgwoningen. Deze zorgwoningen zijn uit het plan geschrapt. Er kunnen 21 woningen worden gebouwd in
de toekomstige uitbreidingswijk.

De dorpsraden van Oirlo en Castenray hebben het plan van een wensbus voor beide dorpen laten varen.
“Het is voor ons geen haalbare kaart. Ysselsteyn moet wellicht ook de wensbus inleveren”, zei dorpsraadvoorzitter Bert Arts van Castenray in de dorpsraadvergadering van Oirlo en Castenray op woensdag 2 oktober.
Provincie Limburg stelt als minimale
eis drieduizend ritten per jaar. Dat is
voor Oirlo en Castenray niet haalbaar,
menen de dorpsraden die verwijzen naar de wensauto van Wanssum,

Blitterswijck en Geijsteren. Die blijft
dit jaar op zo’n tweeduizend ritten
steken. In de dorpsraadvergadering
werd gesproken over een alternatief.
Dorpsraadlid Albertine Steeghs uit

Oirlo opperde het plan voor een soort
golfkarretje. “Als een andere, kleinere
vorm van de wensbus.”

Uitstel nieuwe weg Oostverbinding
De aanleg van de Oostverbinding, de weg tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg, heeft vertraging
opgelopen. De gemeente moet nog tot overeenstemming komen met grondeigenaren aan de Stationsweg.
Dat bleek tijdens de dorpsraadvergadering van Oostrum op dinsdag 8 oktober.
Gemeente Venray wilde afgelopen
zomer een informatieavond organiseren. “Die bijeenkomst is niet doorgegaan en uitgesteld tot het einde
van dit jaar”, vertelde dorpsraadlid
Mark Broeren. “De schetsen zijn klaar

maar de gemeente wil het plan nog
niet delen zolang de gesprekken over
grondaankopen nog lopen.”
De Oostverbinding komt in de strook
tussen het Mobile Home Parc en de
A73. Mogelijk dat op de kruising met

de Stationsweg bij Jeuken een rotonde
wordt aangelegd. De dorpsraad verwacht dat de werkzaamheden nog
voor de zomer van 2020 van start kunnen gaan

Klankbordgroep voor stationsomgeving

Mestfabriek heeft
vergunningen rond

De komst van de grootschalige
mestfabriek stuitte op bezwaren van
omwonenden en omliggende bedrijven. Raad van State heeft in juni
2017 een uitspraak gedaan en de
beroepschriften afgewezen. De milieuvergunningen waren al eerder in
orde en nu zijn ook alle fases van de
omgevingsvergunning onherroepelijk. Provincie Limburg heeft een vergunning verleend in het kader van
de wet Natuurbescherming. Het college meldt dat de bouw binnen drie
jaar na de uitspraak van juni 2017
moet starten. Maar het verstrijken van deze termijn is niet zwaar
genoeg om de vergunning in te trekken, aldus het college.

van belang is voor het dorp Oostrum,
dat er weer gebouwd kan worden.
De gemeente heeft ook een actievere
rol aangenomen. Er zit nu weer beweging in.” In het oorspronkelijke plan

tij. Volgens het college is Comiva
nog steeds de vergunninghouder
en verandert er verder niets. Venray
Lokaal wil ook weten of de vergunning mogelijk wordt vernietigd vanwege de stikstofproblematiek. Raad
van State heeft het PAS (Programma
Aanpak Stikstof) op 29 mei ongeldig verklaard. Volgens het college
heeft het geen gevolgen voor de
mestfabriek omdat de vergunningen al rond zijn. Venray Lokaal is er
niet helemaal gerust op en heeft
nieuwe collegevragen gesteld.
De lokale partij wijst erop dat op
korte afstand van de locatie aan de
Metaalweg het beschermde Natura
2000-gebied Boschhuizerbergen
ligt. Ook wil de partij meer duidelijkheid over de verkoop van de
vergunning. Venray Lokaal wil ook
weten waarom niet gepoogd is de
capaciteit van de mestfabriek aan
de Steegse Peelweg in Ysselsteyn
te vergroten. Daardoor zou mogelijk
de mestfabriek aan de Metaalweg
overbodig zijn. Ook wil Venray
Lokaal van het college vernemen
wat de consequenties zijn van de
vermindering van het aantal dieren,
volgens het recente adviesrapport
van oud-minister Johan Remkes.
Tekst: Henk Willemssen

Gemeente Venray wil de omgeving van het treinstation in Oostrum opknappen. Er is een klankbordgroep
samengesteld die meedenkt over de inrichting.
Daniëlle Strijbosch neemt namens
de dorpsraad zitting in de klankbordgroep. In de dorpsraadvergadering
van dinsdag 8 oktober gaf ze uitleg
over de stand van zaken. De klankbordgroep is op 26 september voor het
eerst bij elkaar geweest. “De wens is

de stationsomgeving opener, groener, transparanter, veiliger en duurzamer te maken”, vertelde ze. Tijdens
de tweede bijeenkomst op 17 oktober presenteert een architect enkele
schetsen en plannen. Op 19 november
staat een bewonersavond op de plan-

ning. Het idee is om voor het station
een soort plein te creëren. “Het is een
ruimte waarin wandelaars en fietsers
vrij kunnen bewegen en waar het verkeer alleen langzaam mag rijden. Het
is de bedoeling om minder verkeer bij
het station toe te laten”, zei Strijbosch.

Jan Houba in overleggroep vliegveld Vredepeel
Oud-raadslid en VVD-wethouder Jan Houba neemt namens de inwoners van gemeente Venray zitting in de
Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Dat is maandag 7 oktober besloten in het dorpsradenoverleg in gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide. COVM is het overlegorgaan van het Ministerie van Defensie
voor de heropening van vliegbasis De Peel in Vredepeel.
Boudewijn Sterk uit Merselo was aanvankelijk de beoogde kandidaat. Hij
was door de dorpsraad van Merselo
voorgedragen, maar trok zich uiteindelijk terug. Jan Houba was de enige
die reageerde op de oproep van de
gemeente. De opzet was dat de kandidaten zich maandag in het dorpsradenoverleg zouden presenteren waarna de
dorpsraden een keuze konden maken.
Dat ging nu niet door. Boudewijn Sterk
kreeg onlangs een telefoontje van Leon
Janssen, de voorzitter van het dorpsradenoverleg. Die meldde dat oud-wethouder en bedrijfsjurist Jan Houba zich
gemeld had als kandidaat voor de COVM.
“Daarop heb ik me teruggetrokken.
Want ik ga niet solliciteren. Dat is het me
niet waard”, reageert Boudewijn Sterk.
“Ik ben gevraagd door raadslid Theo
Zegers uit Merselo om dit te doen. Ik
was al met de werkgroep bezig en heb

toegezegd. Want wie A zegt, moet ook B
zeggen. Maar ik vind het sowieso veel te
lang duren. Ik wilde eerder duidelijkheid.
Als er een andere kandidaat is, dan moeten ze daarmee verdergaan. Ik vind het
jammer, maar ik heb er ook vrede mee.
De COVM vraagt heel veel tijd. Ik zag
het als mijn taak om dit te doen, maar
het is anders gelopen.” De Merselonaar
zegt zich onverminderd in te blijven
zetten voor de werkgroep Stop vliegbasis De Peel. Hij was maandag niet
aanwezig bij het dorpsradenoverleg.
“Ik had een afspraak met de dorpsraad
van Overloon.” Jan Houba woont aan
de westkant van Venray en hij is een
fervent tegenstander van de heropening van het vliegveld. “Ik hoop dat
het niet gebeurt, want als dit doorgaat
dan kunnen we onze borst natmaken”,
waarschuwde hij. De oud-wethouder lag
jarenlang in de clinch met het Ministerie

van Defensie over de geluidshinder van
laagvliegoefeningen. Hij heeft geprocedeerd tot aan de Raad van State om
de militaire basis in Vredepeel de status
van vliegveld te ontnemen. “Ik heb in
het verleden nogal wat te doen gehad
met Defensie”, vertelde Houba die zelf
een hoogtemeter (‘die 700 euro kostte’)
heeft aangeschaft om bewijsmateriaal over laagvliegende vliegtuigen te
verzamelen. “Daarmee heb ik ze om de
oren kunnen slaan. Defensie is een nogal
in zichzelf gekeerde organisatie. Het is
een ontoegankelijk bolwerk dat niet
of nauwelijks reageert op klachten. Ze
doen maar wat ze willen”, sprak Houba
uit eigen ervaring. “Dit moet veranderen. Mijn doel is om Defensie te houden
aan regels aan afspraken en dit plan van
tafel te krijgen.”
Tekst: Henk Willemssen
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15-vragen aan

Baiyuxi Ordos (China)
wilden naar Nederland komen. Toen
ik hoorde dat ik mocht gaan was ik
ongelofelijk blij. Ik heb altijd al de
wereld willen ontdekken. Het feit dat
ik naar een klein stadje, genaamd
Venray, aan de andere kant van de
wereld mocht gaan om te kijken hoe
het daar ging, was een droom die
uitkwam.

Wat vond je het leukst?
Natuurlijk vind ik de dingen in
Nederland heel leuk. Het fietsen en
het vissen vind ik geweldig. Maar ik
vond het ook heel leuk om de rest
dingen van mij aan te leren. We hadden ook met de tieners van de uitwisseling een kookavond. Ik was zo
blij dat ik de rest kon laten zien hoe
ik leef. Misschien vond ik het wel het
leukst om de groep mijn levenswijze
te laten zien.

Wat vond je minder leuk?
Er was niet echt iets dat ik niet leuk
vond. Ik vond het wel jammer dat
ik niet kon zwemmen. Ik mocht niet
zwemmen van mijn leraren omdat
mijn veiligheid niet zeker was.
Ook was het minder om naar verhalen te luisteren in het Nederlands.
We moesten mee de lessen volgen en het leek me wel leuk, ik
had alleen geen zin om de hele tijd
naar een verhaal te luisteren in een
andere taal. Het meegaan naar de
lessen ging uiteindelijk niet door,
maar het was misschien toch wel
leuk om te proberen.

Wat studeer je?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Baiyuxi (Belinda)
17 jaar
Ordos (China)
Uitwisselingsstudent
Raayland College

Wat vind je van Nederland?
Ik vind Nederland zo geweldig mooi.
Ik heb denk ik nog nooit zoveel gras
gezien in mijn leven. De stad waar
ik vandaan kom, genaamd Ordos,
heeft bijna geen gras. De stad ligt
midden in de woestijn dus ik was zo
verbaasd toen ik de ruime tuin met
bloemen zag bij mijn gastgezin.

Is Nederland anders dan China?
Nederland is totaal anders dan China.
Niet alleen het gras is anders, maar
ook andere dingen. Ik voelde me
heel fijn toen ik in Nederland was.
Ik kon doen wat ik niet laten kon.
We gingen elke dag naar feestjes en
het voelde alsof niet iedereen zich
bemoeide met wat ik deed. Ik vind
dat dat ook wel wat meer in China
mag komen.

Wat is er zo anders?
Je kan beter vragen wat er niet
anders was. Het eten, de vrijheid,
hoe iedereen met elkaar om gaat, en
nog veel meer. We gingen bijvoorbeeld vissen bij een klein meertje in Wanssum. Het was rustig en
niemand stoorde ons. Als we dit in
China zouden doen, zouden we de
hele tijd gestoord worden en zou de
politie komen. De vrijheid die jullie

hier hebben is geweldig.

Vind je die vrijheid fijn?
Ik vond het super fijn. Normaal moeten we goed opletten met wat we
doen. Nu kon ik eindelijk eens los
gaan. Ik kon fietsen, hard zingen en
feesten. Ik ben nog nooit eerder naar
een feestje geweest en dat ga ik
zeker erg missen. Maar natuurlijk zijn
er ook leuke dingen aan China.

Wat vind je leuker aan China?
Vooral het eten in China vind ik veel
lekkerder. Het eten hier is ook heel
lekker, maar nog steeds heb ik liever
het Chinese eten. Ik heb ook een
keer voor mijn gastgezin gekookt en
ze waren heel enthousiast over mijn
kookkunsten. Ik heb ze mijn recepten
geleerd en ik hoop dat ze een beetje
van mijn cultuur kunnen meenemen.

Welke dingen hebben je verrast?
Ik was vooral verbaast van de vrijheid. Ik liep voor een dag mee naar
de school van Joanna, mijn partner,
en ik was enorm verrast. Ik zag mensen met geverfd haar en kleren die
ze zelf wilden dragen. Wij mogen dat
niet op mijn school. Ook zag ik kinderen hangend op tafel. Wij moeten
altijd rechtop zitten. Onze school kan
hier wel wat van leren vind ik.

Vind je het jammer dat je moet
gaan?
Natuurlijk vind ik het jammer dat ik
moet gaan. Hier is alles zo geweldig

en open. Maar hoe geweldig het hier
ook is, toch heb ik China wel gemist.
Ik heb het eten gemist, mijn vrienden en familie. Ik heb gemist hoe we
stiekem in de nacht op onze telefoon
zitten en ik heb stiekem ook wel het
geklaag van de lange dagen gemist.
Ik ben blij om de rest weer te zien.

Heb je je familie veel gemist?
Ik heb mijn familie enorm veel
gemist. Ik heb ze gebeld en berichtjes gestuurd, maar dat is niet hetzelfde. Maar de familie van Joanna
is heel warm. Haar vader en moeder
deden me heel erg denken aan mijn
ouders. Hoe ze voor mij zorgden liet
mijn zorgen ook wel verminderen.
Ook was ik eerst bang voor honden
maar na het ontmoeten van Mango,
Joanna’s hond, kan ik niet wachten
tot ik weer een hond zie in China.

Ik studeer voor actrice. Misschien
krijg ik wel de kans om later naar
een ander land te reizen zoals
Amerika en daar mijn passie voort
te zetten. Bij ons op school is het
de regel dat je alleen kort haar mag
hebben. Alleen mijn beste vriendin en ik mogen lang haar hebben
omdat wij dit studeren. Dat is ook
een van de voordelen die ik bij mijn
studie heb.

Wat is je droombaan?
Ik wil later actrice worden.
Ook omdat ik dan misschien kan reizen, maar ook omdat ik dan vrij ben.
Ik kan dan veel meer doen. Ook wil
ik actrice worden omdat ik gewoon
heel veel van acteren hou. Ik weet
nog niet 100 procent zeker of dit wel
de keuze is die ik echt voort wil zetten, maar tot nu toe ben ik er blij
mee.

Wil je later nog terug komen naar
Nederland?

Wil je ooit nog naar een ander
Europees land?

Het is een droom voor mij om terug
te komen naar Nederland. Nederland
is prachtig maar ik wil misschien wel
meer zien. Het lijkt me geweldig
om ook anderen landen te zien. Niet
alleen Europese landen, maar ook
meer werelddelen. Ik wil heel graag
een keer naar Afrika zodat ik nog
meer cultuur kan ontdekken en zodat
ik nog meer mensen mijn cultuur kan
aanleren.

Ik wil zo graag nog terug naar Europa
om alles te bezoeken. Ik wil eigenlijk gewoon naar alles. Ik heb met
Joanna afgesproken dat als ik ooit
weer in Europa ben, ik het haar
laat weten en dan kan ik op bezoek
komen. Ik ga het missen om samen
met Joanna een nieuwe cultuur te
ontdekken. Maar ik weet zeker dat
we veel plezier gaan hebben als we
samen in China zijn.

Hoi

Column

Melige
vriendinnen
Ik heb een groep vriendinnen
en binnen 3 minuten kunnen
we dubbel liggen omdat iemand
het woord appelflap zegt.
Dan vraag je jezelf natuurlijk
af waarom en dat doet iedereen in onze vriendinnengroep.
We maken grappen en hebben
plezier, om niet te vergeten dat
we ontzettend veel lachen met
elkaar.
Ik ben dus op zoek gegaan of
lachen voordelen heeft voor je
gezondheid. Dat heeft het zeker.
Naast het feit dat je lichaam
gelukshormonen aanmaakt, is de
kans op een hartaanval kleiner en word je minder snel ziek.
Daarnaast is het ook nog zo dat
je calorieën verbrandt door te
lachen. Wel 50 calorieën per 10 à
15 minuten. Dat komt omdat je
lichaam vijftien spieren gebruikt
bij het lachen. Ik vind het fantastisch om in de buurt van mijn
vriendinnen te zijn. Ik lach veel
en heb plezier, school is gezellig
en buiten school appen we elkaar
eigenlijk veel te veel. Soms zelfs
zo veel dat we vriendinnen vol
spammen op de app met soms
wel meer dan vijfhonderd berichten in een uur. Daar zit natuurlijk
niet echt nuttige informatie bij,
maar het blijft wel leuk.
Terwijl ik dit aan het schrijven
ben, ligt een vriendin alweer dubbel omdat ze het woord appelflap
ziet. Ik bedoel maar, we zijn erg
melig. Ook als we dan met elkaar
‘gaan stappen’ liggen we al dubbel. Ook dat hadden we afgelopen
zaterdag bewezen. We leken wel
dronken met z’n vijven.
Wat wel zo fijn is, is dat we ook
over serieuze onderwerpen kunnen praten. Zoals de demonstratie
van de boeren afgelopen week,
relatieproblemen of een oude
vriendin die je niet meer spreekt.
Dan is het fijn als je een vriendinnengroep hebt waar je altijd
naar toe kan als je problemen
hebt of als je gewoon even flink
wil lachen. Zo waren wij net in
de pauze aan het lachen, omdat
we een spelletje aan het doen
waren op mijn telefoon. Wij gaan
om alles stuk dus zeg ik bij deze:
Appelflap!!

Ben je blij met deze kans?
Super veel kinderen bij mij op school

Tekst en beeld: Joanna Jochijms
Jacky
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Geplukt

Jan Droesen Heide
Jan Droesen houdt van de natuur en heeft een passie voor dassen. Voor zijn werk analyseert hij pijpleidingen die van de zeehaven Rotterdam naar de Rijn in Duitsland liggen. In zijn vrije tijd is hij ook veel op de
tennisbaan te vinden. Deze week wordt Jan Droesen (56) uit Heide geplukt.

“Ik vind vaak rotzooi op de burchten.
Pijpen met gif erin, vergiftigde eieren,
dode vogels met gif erin en uitgegraven burchten. Deze mensen hebben
geen enkele compassie voor de das en
zouden uit de natuur geweerd moeten
worden.” De dassenwerkgroep heeft
contact met de gemeente Venray
en Horst, Staatsbosbeheer en Das
en Boom over de populatie dassen.
“Wij geven alle waarnemingen door in
de hoop dat rekening wordt gehouden
met het dier. Alleen merken we dat de
ecologen van gemeenten en instanties vaak onder politieke druk komen.
Het is soms frustrerend dat bij ontwikkelingen altijd weer geldbelangen de
overhand hebben en bij natuurbelangen de kantjes eraf gelopen worden.
We doen wat we kunnen maar ik ga
niet aan een dood paard trekken, daar
wordt je ziek van.“
Jan is een persoon die zich verdiept
in de veranderende wereld en welke
invloed de mens daarop heeft. “Ik ben
geïnteresseerd in hoe de wereld veranderd. In hoge mate leven we op
dit moment de planeet uit. Op kleine
schaal probeer ik daar verandering in
te brengen door bijvoorbeeld met de
dassenwerkgroep druk uit te oefenen bij de plannenmakers. Ik stuur bij
waar kan. Ik zou het bijvoorbeeld erg
jammer vinden als het Loobeekdal in
Venray volgebouwd wordt met zonnepanelen en een fabrieksterrein zonder
ruimhartige natuurcompensatie.”

Meer, meer en meer

Jan werd in 1963 geboren in Heide,
maar verhuisde op latere leeftijd
met zijn partner Marjo naar de
Venrayse wijk Veltum. Toch kwam
hij na 17 jaar weer terug in Heide
wonen. “We hebben het ouderlijk huis veranderd in een energievriendelijke woning met
warmtepomp. Naast de bestaande
woning hebben we een seniorenwoning voor mijn ouders gebouwd.
Ik wilde mijn ouders in hun ver-

trouwde omgeving laten. Tot nu toe
hebben we elkaar niet de tent uitgevochten. Het is een goede keuze
gebleken en het was een win-win
situatie”, vertelt Jan.

Dassenburcht
Toen Jan weer in Heide ging wonen,
ontdekte hij in het bos achter het
huis een dassenburcht. Dat was het
moment dat zijn passie voor dassen
begon te groeien. “Na het zien van de

dassen op de burcht ben ik me gaan
verdiepen in het dier. Toen ben ik in
contact gekomen met Das en Boom.
Via een olievlek is mijn interesse groter geworden”, legt Jan uit. Jan kwam
meer natuurliefhebbers tegen en zo
is geleidelijk de Dassenwerkgroep
Venray-Horst ontstaan.
Met een groep gelijkgezinden houdt
Jan de das nauwlettend in de gaten.
Zo merkt hij dat de das op diverse
plekken bedreigd wordt door de mens.

Jan heeft samen met zijn partner
Marjo, die werd geboren in Oirlo, een
zoon van 19 en een dochter van 22.
Jan maakt zich vooral zorgen om de
toekomst van de jeugd. “Alles moet
alleen maar meer, meer en meer in
de huidige maatschappij. Mensen van
de toekomst kunnen het zich uitzoeken.” Of Jan de kinderen zijn filosofie
bijbrengt? “Ze zijn nu oud genoeg om
zelf een beeld over de veranderende
wereld te vormen.”
In het dagelijkse leven werkt Jan als
ingenieur in het pijpleidingentransport. Hij zat op de MTS werktuigbouw,
volgde een opleiding bedrijfskunde

Puzzel

en uiteindelijk een opleiding pijpleiding-ingenieur. Voordat Jan in het
pijpleidingentransport ging werken,
had hij een baan als projectleider bij
Waterleiding Maatschappij Limburg
(WML). Inmiddels heeft Jan al elf jaar
zijn huidige baan die hij met plezier
uitvoert. “Na elf jaar bevalt het werk
me nog altijd goed. Het is best variërend werk. Zo houdt ik de pijpenleidingen tussen Rotterdam en Keulen in de
gaten en bepaal ik wanneer er reparaties moeten worden uitgevoerd.”
In zijn vrije tijd is Jan veel op de
tennisbaan en in het bos te vinden.
Daarnaast houdt hij van mountainbiken. “Elke zondagochtend fiets ik
de bossen in. Meestal ook om dassenburchten te bezoeken en met de
dassenwerkgroep bij elkaar te komen.
We lopen dan een rondje burchten en
kletsen wat.”
Jan ziet op vakantie gaan als een
moment om af te schakelen. Hij gaat
graag op vakantie naar landen rondom
de Middellandse Zee. “We gaan elk
jaar naar Spanje of Portugal. Op
vakantie lees ik graag een boek,
vooral boeken van schrijvers die zich
ook met de veranderingen bezig houden. “De laatste boeken zijn van Noam
Chomsky, Rutger Bregman en David
Wallace-Wells.” Thuis en op het werk
komt er al veel informatie op me af en
heb ik geen tijd om boeken te lezen.
Op vakantie heb ik tijd genoeg.”
De mooiste vakantie vindt Jan de reis
naar Amerika. Jans dochter studeerde
een tijdje in het oosten van Amerika
en samen met Marjo zocht hij haar
op. “Om de cultuur daar op te snuiven maakten we een muziekreis door
Nashville, Memhpis en New-Orleans,
op zoek naar de roots van rock&roll,
blues, en jazz. Het was een onvergetelijke reis. Die Amerika-tour zou
ik graag nog eens willen herhalen.”
Zelf heeft Jan een brede muzieksmaakt legt hij uit. “Toch heb ik een
voorkeur voor hardrock en heavy
metal. Mijn favoriete band is Rush”,
aldus Jan.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Venray Lokaal

Dag van de Duurzaamheid
Vandaag is het 10 oktober, op zich een gewone donderdag, maar het is
ook de ‘dag van de duurzaamheid’. Is het wel nodig om nog meer
aandacht te geven aan duurzaamheid?
Eigenlijk niet, want in de media
wordt je er mee doodgegooid. En
ook niet, omdat de uitspraak van
de Raad van State over de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstof)
iedereen al aan het denken heeft
gezet. Want we zijn er toch wel
van doordrongen dat een goede
balans tussen mens, natuur en eco-

VVD Venray

nomie nodig is voor een gezonde
samenleving (welvaart en welzijn).
Behalve als winst op korte termijn
voorop staat.
Zie ook de roep van jongeren voor
een betere wereld, een wereld
waar zij het nog lang mee moeten doen. Ook voor hen zal een
extra dag van de duurzaamheid

veel te kort, gelet op de problematiek. Daarom liever een ‘jaar van de
duurzaamheid’, of een ‘eeuw van
de duurzaamheid’, zou mijn voorstel zijn.

politiek. Ze had een sterk verhaal
met een duidelijke boodschap. De
jeugd wil meedoen. Het was niet
zomaar een oproep maar er was
goed over nagedacht: het waarom,
het hoe en hoe vaak dat zou kunnen plaatsvinden. We hebben deze
talentvolle dame direct uitgenodigd
voor de komende bijeenkomst van
de raadswerkgroep burgercontacten. We gaan dan samen de mogelijkheden bespreken. Fantastisch om
te zien dat een dergelijke vraag een

platform heeft gekregen en nu meteen een concreet vervolg krijgt. Wat
ons betreft een zeer geslaagde eerste Sprekersplein. Wilt u meepraten
over onderwerpen die op de agenda
van de raad of de raadscommissies
staan? Of wilt u zelf een onderwerp
aandragen? Meld u dan aan voor het
volgende Sprekersplein.

Wat mij daar het meest raakte was
nog wel het gegeven dat er in de oorlogsjaren ruim 55.000.000 slachtoffers
zijn gevallen. Dat komt neer op zo’n
32.000 slachtoffers per dag. Bij dit
soort “feiten” krab je je achter de oren
en besef je dat dit nooit vergeten mag
worden.
In 1995 is daar een Ginkgo Biloba
oftewel een Japanse Notenboom
geplant door de burgemeester.
Deze boom heeft twee betekenissen. Allereerst worden de blade-

ren gebruikt voor medicatie tegen
Alzheimer (U zult niet vergeten) en
daarnaast was dit één jaar na de
atoomaanvallen op Hiroshima en
Nagasaki de eerste boom die weer
groene blaadjes kreeg (Er was weer
hoop).
Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid.
Het lijkt zo gewoon, zo natuurlijk,
maar deze drie termen moeten we
koesteren. Dag in, dag uit.

Toon Kerkhoff, raadslid

Jong geleerd
Vorige week was de eerste editie van het Sprekersplein in het gemeentehuis. Een nieuw concept om de gemeente, raad en het college dichter bij
de burger te brengen en andersom. Het Sprekersplein is in de plaats
gekomen van het spreekrecht tijdens de raad en de raadscommissies.
De eerste editie was erg geslaagd
met een gevarieerde agenda met
vele toehoorders en sprekers. Van de
ambities van Greenport, de schetsen
van het nieuwe Gouden Leeuwterrein
tot een bewogen inwoner die veel
kritische vragen stelde aan het college over het voorgestelde beleid

CDA Venray

niet nodig zijn. En het is ook in
onze gemeente Venray niet nodig,
omdat duurzaamheid een van de
peilers is van het coalitieakkoord.
Niet alleen door de coalitiepartijen
CDA, D66 en wijzelf van Venray
Lokaal, maar ook door onze vrienden van de oppositie is het thema
omarmd. Hoe dan ook, we willen
geen spelbreker zijn, laat de dag
gewoon zijn beloop hebben, en
doe dat gerust ook de komende
jaren op 10 oktober. Al is een dag

rondom zonneparken. Vijf jongerencentra hielden een korte pitch om de
raad te overtuigen om voor het ingediende plan en de daarvoor benodigde financiën te stemmen.
Het spits werd afgebeten door een
13-jarige dame die graag met de
jeugd een rol wil spelen in de lokale

Bas Künen

75 jaar vrijheid
Op zondag 6 oktober mocht ik aanwezig zijn in Leunen bij het feest ‘75
jaar bevrijding’. Vrijheid wordt als heel natuurlijk ervaren, maar
eigenlijk is dit helemaal niet zo natuurlijk.
De werkgroep had een meer dan
prachtig programma in elkaar gezet,
waarin muziek, de persoonlijke verhalen en de dialoog de boventoon
voerden. De werkgroep heeft op
een uitstekende wijze het abstracte
gebeuren van vrijheid heel persoonlijk gemaakt en een gezicht gegeven.
Chapeau.

Een dag eerder, op zaterdag dus,
mocht ik een bijeenkomst bijwonen
op het oorlogskerkhof in Ysselsteyn.
Het grootste Duitse oorlogskerkhof ter
wereld. Ruim 32.000 graven. Met zeer
veel respect werd door de gids daar
uitleg gegeven over dit stuk geschiedenis. Ook daar kregen de diverse
graven een persoonlijk gezicht.

Guus Reintjes

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.

Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?

U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese

Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Klikgebit en Kunstgebit

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

1010 \ opinie
Poll

11

eens/oneens geef uw mening

Totstandkoming zonneparkbeleid
had democratischer gemoeten
De dorpsraden vinden dat ze niet genoeg betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking
Duurzame Energie). Dat bleek maandag 7 oktober in het dorpsradenoverleg in gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide. De gemeente besloot
in een eerder stadium alle dorpsraden afzonderlijk langs te gaan om hun mening te horen over het zonneparkbeleid, maar in het overleg bleek
dat nog niet alle dorpen zijn bezocht.
De dorpsraden uitten hun ongenoegen in een
brief aan het College van B&W, waarin te lezen
viel dat de dorpsraden vonden dat zij te weinig
inbreng hebben gehad. De gemeente besloot
daarop bij alle dorpsraden afzonderlijk op bezoek te gaan. In het dorpsradenoverleg bleken
nog niet alle dorpen bezocht te zijn. “Er worden
dadelijk besluiten genomen zonder voldoende
meningsvorming uit de dorpen”, verwoordde
het Ysselsteynse dorpsraadslid Rob Keijzer, die

namens het dorpsradenoverleg de brief opstelt.
“Als een plek in een dorp wordt aangewezen voor
een zonnepark of windmolen, dan komt er weerstand. Het was daarom slimmer geweest van de
gemeente als het beleid van tevoren met de inwoners was afgestemd.”
Tegenstanders van de stelling kunnen vinden dat
niet elke inwoner van Venray zich met beleid moet
bemoeien. Als iedereen inspraak mag hebben bij
het bepalen van een beleid, dan wordt het chaos.

Er zullen immers altijd voor- en tegenstanders zijn,
waardoor het voor de gemeente onmogelijk is om
de mening van iedereen mee te laten wegen.
De commissie Wonen besprak op dinsdag 8 oktober
het nieuwe beleidskader. De gemeenteraad neemt
op dinsdag 29 oktober een besluit. De bijeenkomst
voor dorps- en wijkraden verliep op 12 juni in het
gemeentehuis niet zoals verwacht. Felle discussies
tussen voor- en tegenstanders overheersten deze
avond.

Bespreking poll week 39

Tbs’ers hebben te veel vrijheid
Een patiënt van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum maakte video’s in de kliniek die op maandag 23 september op YouTube werden ontdekt.
Op de beelden is te zien hoe hij tegen de regels in ruimtes, patiënten en medewerkers filmt. Voor de Rooyse Wissel is het onduidelijk hoe de patiënt aan een telefoon is gekomen.
81 procent van de respondenten was het eens met
de stelling, zij vinden dat patiënten beter gecontroleerd worden. Ze zitten immers niet voor niks in
een kliniek. Daantjuh Oldenbeuving vraagt zich af
waarom het voor de Rooyse Wissel onduidelijk is
hoe de patiënt een telefoon heeft kunnen krijgen.
“Weten niet hoe die telefoon daar komt? Misschien

via het bezoek en het toilet? Na bezoekuur standaard
grondig fouilleren. Ik kijk genoeg docu’s om te zien
hoe ze dingen naar binnen smokkelen.”
Genne Naam uit anoniem op Facebook zijn of haar
ongenoegen over de Rooyse Wissel. “Is iedere keer
wat daar in de Rooyse Wissel. Al het personeel eruit
gooien.”

Ondanks de overtredingen van de tbs’er heeft de
geen maatregelen getroffen tegen de man.
19 procent van de respondenten is het oneens met
de stelling. Zij vinden dat de vrijheden van tbs’ers
niet ingeperkt moeten worden. Hun vrijheid wordt al
afgenomen door de tbs-regel en het hoeft niet altijd
mis te gaan.
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Met complimenten

Column

Van de leg
Ik ben een aantal dagen flink van
de leg geweest. Met een goede
bekende bezocht ik 28 september
jongstleden het asielzoekerscentrum in Overloon, tijdens de
landelijke azc open dagen.
Het leven in een azc is mij niet
onbekend, in het verleden heb ik
diverse centra bezocht tijdens
vriendenaangelegenheden.
Een triest zonnetje begeleidde
ons, triest zou het helaas ook blijven die dag. De vrolijk zwart/geel
gekleurde ballonnen die in clusters
het azc versierden maakten het er
niet feestelijker op. Een vrijwilligster van het COA (Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers) stond achter
een schaal voorverpakte koekjes,
waarvan de herkomst en productiedatum ver te zoeken waren, en
verwelkomde ons. Voorafgaand had
ik de hoop dat er allerlei schalen
‘huisgemaakte’ lekkernijen gepresenteerd werden, en dat ik met een
goed gevuld buikje huiswaarts zou
keren, er worden immers heel wat
fantastische keukens vertegenwoordigd op het azc. Maar helaas, we
moesten het doen met inheemse
cake en peperkoek van de lokale
bakker uit Overloon, wel erg lekker
overigens. De gelatenheid van de
bewoners, hun terughoudendheid
en verdriet, de passieve houding
van degene die hun neus even
lieten zien. Het greep me naar de
strot. Ik weet dat het de buitenkant
betreft, maar ook dat daaronder
ergens een zéér rijk houdende laag
zit van kennis, kunde, vreugde en
vrede. Natuurlijk is het erg wrang
als je zoveel rijkdom om je heen
ziet, en zelf op een kamertje woont,
zo klein dat je niet eens een paar
boeken kunt bewaren. Weten wij
nog wel wat primaire en secundaire
levensbehoeftes zijn? Nou, ik heb
gezien dat het leven op het azc wel
érg primair is. Hoe belangrijk is het
hebben van een mobiele telefoon,
internet, tv of de jaarlijkse vakantie naar Benidorm voor ons? Wat
hebben wij het goed als officiële
Nederlander zijnde, en wat een
voorrecht om belasting te mógen
betalen. Laten we ze niet vergeten, zeker nu de winter eraan komt.
We zijn tenslotte allemaal wereldbewoners, en voor het zelfde geld
had onze wieg ook in Aleppo of in
Mogadishu gestaan. Vrijwilligers
van het azc, petje af voor jullie,
deze ervaring staat in mijn geheugen geëtst.
Maarten
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Leunen wint derby van Holthees-Smakt
In een spectaculaire en drijfnatte derby won Leunen met 3-4 bij
Holthees-Smakt op zondag 6 oktober in de vijfde klasse F. Matchwinnaar
was Leunen-verdediger Tom Riensema die drie treffers, waaronder twee
penalty’s, voor zijn rekening nam.
Het was alweer 35 jaar geleden dat
beide clubs elkaar voor het laatst troffen
in competitieverband. Holthees-Smakt,
getraind door Leunenaar John Klaassens,
kampte met een waslijst aan geblesseerden. Daardoor stonden de ‘oproepkrachten’ Roy Jansen en Boy Leisiwal in
de basis. Bij Leunen maakte aanvoerder

Thomas Litjens na anderhalf jaar zijn
rentree na een kruisbandblessure.
De kletsnatte grasmat op sportpark
De Halt zorgde voor veel glijpartijen.
Het merendeel van de toeschouwers
zocht een droge plek onder het luifel
voor de kantine. Zij zagen dat Leunen
binnen een kwartier een 0-2 voorsprong

Venray verliest opnieuw

nam. Holthees-linksachter Koen Janssen
legde in de zesde minuut zijn vlugge
Leunse opponent Stefan Jacobs neer:
penalty. Tom Riensema kwam naar
voren om vanaf de stip doelman Marco
Rijnen uiterst koel te passeren: 0-1.
Uit een hoekschop van Mark Hendrix
tikte Tom Riensema even later de 0-2
binnen. Het leek een makkelijke middag te worden voor de oranje-witten.
Maar de thuisploeg gaf zich niet zomaar
gewonnen en vocht zich terug in de
wedstrijd. Leunen-trainer Freek Thoone
zag de derby kantelen. “We verslappen!”, riep hij herhaaldelijk naar zijn
spelers. Het eerste waarschuwingschot
van Max Jost kon de Leunse keeper
Tim Jacobs nog keren. Vlak daarna brak

Kay Wijenberg door over rechts. Uit zijn
voorzet schoot Robin Arts onhoudbaar
de 1-2 binnen. Nadat diezelfde Arts de
paal trof viel even later toch de gelijkmaker. Sluitpost Tim Jacobs moest na
een poeier van Kay Wijenberg de bal
loslaten. Max Jost reageerde attent en
vuurde raak: 2-2. Leunen brak uit via
rechterspits Stefan Jacobs, maar de uitgelopen keeper Marco Rijnen kwam als
winnaar uit de strijd. Uit de tegenaanval kon de Leunse defensie de bal niet
weg krijgen. Daan Coppus profiteerde
en schoot, via een tegenstander, de 3-2
in het net.
Het eerste kwartier van de tweede
helft leek wel een kopie van het eerste bedrijf. Leunen kreeg wederom snel

een strafschop van arbiter Van de Groes.
Holthees-captain Ruud Janssen legde
te hardhandig Mark Hendrix neer die
geblesseerd moest uitvallen. De trefzekere Tom Riensema schoot opnieuw
raak vanaf de penaltystip: 3-3. De thuisploeg had pech toen Boy Janssen de lat
trof. Na een uur nam Leunen weer de
leiding. Stefan Jacobs brak door over
de rechterkant en Thomas Weijs schoot
de 3-4 binnen. Het strijdende HoltheesSmakt, dat voor rust veel had gegeven,
had niet meer de kracht om nog eens
een terug te komen van een achterstand waardoor Leunen met de winst
aan de haal ging.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Venray beleefde een teleurstellende avond in de derby tegen
Wittenhorst in de eerste klasse D. De rood-witten lieten zich aftroeven door de fellere Horstenaren die zaterdag 5 oktober met een 1-4
zege aan de haal gingen op sportpark De Wieën.
Na drie duels is Venray nog puntloos
terwijl de verwachtingen voor de seizoenstart zo hoog gespannen waren.
“Zo’n slecht begin had niemand verwacht. Maar we staan wel onderin”,
constateerde trainer Frans Koenen.
Hij verweet zijn ploeg een gebrek
aan agressie en wilskracht. “Slechts
enkele spelers hebben gebracht wat
nodig is in zo’n derby.”
Een tegenvaller was dat de niet fitte
routinier Robert Willemse al na een
kwartier met een spierblessure naar
de kant moest. Toch begon Venray
hoopvol aan de derby. Totdat Marco
Daniëls halverwege de eerste helft
Wittenhorst op een 0-1 voorsprong
schoot. De Venraynaren raakten van
slag en mochten blij zijn dat de theepauze slechts met 0-1 inging. Joost
van Rensch schoot vlak voor het rustsignaal in vrije positie op de paal.
Na de thee kwam Bram Vievermans
in de ploeg voor Jeroen Vullings.
Niek Versteegen maakte even later
zijn opwachting voor Jesse Rommen.
Met een offensieve instelling probeerde Venray terug te komen.
Maar het liep heel anders. Aron
Franssen legde Joep Beurskens
neer op dertig meter van het doel.
Beurskens nam zelf de vrije trap.
Doelman Sam Stiphout, die de
absente Bryan Roox verving, liet
de bal los waarna de attente Marco
Daniëls de bal hoog in het doel joeg:
0-2. Venray moest nu meer risico’s
nemen. Jarno Peeters zag zijn kopbal
gekeerd door keeper Jaap Omvlee
die met zijn voet redding bracht.
Bij de volgende aanval trok Niek

Versteegen vanaf rechts de bal voor
het doel waar de inlopende Bram
Vievermans raakschoot: 1-2. De
thuisploeg leek even door te drukken. Na een gemiste kans van Koen
Verlinden knalde Niek Versteegen
over de lat. In plaats van de gelijkmaker viel de treffer aan de overkant.
Opnieuw mocht Joep Beurskens aanleggen voor een vrije trap vanaf dertig meter. Ditmaal verdween de bal
ineens in het Venrayse doel: 1-3.
Het werd nog erger voor Venray toen
Tom Spreeuwenberg een kwartier voor tijd een aanval over rechts
afrondde: 1-4. “Nadat Robert wegviel
hadden we met Stef van Dijck nog
maar één pure verdediger”, verklaarde Frans Koenen. “De fout was
dat we niet allemaal meededen bij
balverlies. Aron Franssen was een
positieve uitzondering. Hij is de jongste speler maar hij besefte wel wat
er wordt gevraagd. Als alles goed
loopt en je wint dan is het makkelijk
om mee te lopen in de polonaise.
Het gaat erom dat de spelers opstaan
bij tegenslag. Dat heb ik vandaag
gemist.”
Het is twintig jaar geleden dat de
Venrayse hoofdmacht voor het laatst
de competitie begon met drie nederlagen. In het seizoen 1998/99 was
Venray in de tweede klasse H ook
nog puntloos na drie duels. Toch
kende dat seizoen nog een succesvol slot. Venray eindigde toen op de
vierde plaats en promoveerde via de
nacompetitie naar de eerste klasse.
Tekst: Henk Willemssen

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Jumpers verliest lastige uitwedstrijd
De basketbalheren van Jumpers uit Venray hebben de uitwedstrijd tegen Achilles uit Nuenen met 66-44
verloren. Na het eerste kwart leidden de gasten nog, maar daarna ging het mis.
Op voorhand beloofde het geen gemakkelijke wedstrijd te worden voor de
basketballers. De thuisploeg uit Nuenen
had uit de eerste drie wedstrijden tot
nu toe namelijk het volle pond behaald.
In het eerste kwart waren beide teams
aan elkaar gewaagd. Er werd op hoog
tempo gespeeld en dankzij een driepunter van Kelvin Lammerts-van

Bueren werd het eerste kwart zelfs
winnend afgesloten: 15-16. Ook in het
tweede kwart deden beide teams niet
voor elkaar onder. Toch was het de
thuisploeg die meer punten wist te scoren en zodoende op voorsprong kwam:
30-24. Die marge werd in het derde
kwart uitgebreid. Waar Achliles de bal
gemakkelijk door het netje liet gaan,

wilde het aan de kant van Jumpers
maar niet lukken: 43-31. Het vierde
kwart leek veel op het derde kwart.
Jumpers had het moeilijk en het tempo
bleef te hoog liggen waardoor Achilles
de voorsprong langzaam bleef uitbreiden. Eindstand: 66-44. Aanstaande
zaterdag spelen de basketballers thuis
in de Wetteling tegen BC Liesh.

SVOC’01 boekt twee zeges in één week
De korfbalsters van SVOC’01 hebben afgelopen week twee zeges geboekt. Op donderdag werd Heumen voor de
beker verslagen, waarna afgelopen zondgamiddag Oxalis 1 met een nederlaag naar huis werd gestuurd.
De wedstrijd tegen Heumen werd met
12-8 gewonnen. In de eerste helft was
SVOC’01 op dreef, want bij rust leidde
het team met 9-4. Aan het begin van
de tweede helft werd er aan beide
kanten lange tijd niet gescoord, maar
na verloop van tijd breidde SVOC de
voorsprong uit naar 11-5. Heumen
maakte er in de laatste vijf minuten

drie op rij, waarna SVOC de eindstand
bepaalde: 12-8. Zodoende plaatsten de
dames van SVOC zich voor de kwartfinale van het bekertoernooi.
Op de kletsnatte zondagmiddag
6 oktober stond het duel tegen Oxalis
op het programma. Al snel had SVOC
een 3-0 voorsprong te pakken. Helaas
voor de ploeg uit Oirlo en Castenray

kwam Oxalis goed terug en boog het
de achterstand om: 3-6. SVOC bleef
echter strijden en ging de rust in met
een 7-6 voorsprong. De ploeg speelde
in de tweede helft uitstekend en liep
uiteindelijk uit naar een 12-7 stand.
Daarmee werden de twee punten
glansrijk binnengehaald.

Jeu de Boules Eurotoernooi
Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Het maandelijkse Jeu de Boules Eurotoernooi georganiseerd door JBC Venray 80 vond dinsdag 1 oktober weer
plaats op de het Speulpark aan de Hoopweg in Venray. Piet Jenniskens uit Leunen ging er met de winst vandoor.
Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

Tijdens het Eurotoernooi werden drie
wedstrijden gespeeld steeds met en
tegen iemand anders. Tien spelers
van de twintig deelnemers wonnen
de eerste twee wedstrijden. In totaal

wonnen zes deelnemers alle drie de
wedstrijden. Alleen Piet Jenniskens
uit Leunen, Nelly Willems uit Heide
en Toon van Rens uit Heide wisten de
meeste punten te verzamelen. Met 30

punten wist Piet Jenniskens de eerste
plaats te behalen.
Het eerst volgende Eurotoernooi staat
gepland op dinsdag 5 november om
13.00 uur.
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Mega spookhuis

Koopzondag centrum Venray in teken
van Halloween
De koopzondag van 27 oktober 2019 in het centrum van Venray staat volledig in het teken van Halloween. Er is
veel te beleven voor jong en oud. Zo is er onder andere een mega spookhuis en treden er drie muziekgroepen op.
Het oude, lege pand van Albert Heijn
is speciaal voor de koopzondag omgebouwd tot een spookhuis met ultieme
belevenissen. Geïnteresseerden kunnen daar tussen 12.00 en 17.00 uur
een route lopen door het spookhol.
Ook voor degenen die de spanning en
het avontuur minder graag opzoeken,
valt er genoeg te beleven. Zo kun je je

laten schminken, een masker ontwerpen en treedt er ieder half uur een
vuurspuwer op.
Tussen 12.00 en 17.00 uur wordt er
daarnaast een verkleedwedstrijd
gehouden. De best en griezeligst verklede kinderen kunnen daarbij prijzen winnen. Die prijzen zijn ook te
winnen met de mooist ingekleurde

kleurplaten. Er zijn tijdens de speciale
koopzondag optredens op drie podia:
de dansers van Bruce Dance Factory
en Dizzy Dance treden op en ook de
drumband van St. Oda uit Merselo
en de Joekels uit Boxmeer laten hun
vocale kunsten horen. Het geheel
wordt gratis aangeboden door de
Venrayse winkeliers.
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Extra jubileumconcert
John@Wim.TL
De groep John@Wim.TL bestaat elf jaar. Dat wordt vrijdag 11 oktober gevierd met twee concerten. John Franssen, Ed Cornelissen en
Wim Lemmens waren in 2008 allemaal betrokken bij de liedjesavond in Ysselsteyn. Het idee werd geboren om met zijn drieën in
2009 optreden op de bonte avonden. De groep kreeg al vrij snel
aanvulling van Theo Verhappen en Leon Houwen.

Ysselsteyn staat stil bij 75 jaar bevrijding
Ook Ysselsteyn staat binnenkort stil bij het feit dat het dorp 75 jaar geleden werd bevrijd. Dat gebeurde op 18
oktober 1944. Stichting Historie Ysselsteyn wil dat niet voorbij laten gaan.
De Stichting wil de oorlog en de
bevrijding in samenwerking met de
dorpsraad op zondag 13 oktober op
verschillende manieren aan de orde
brengen. Er is voor die dag een uitgebreid programma samengesteld met
een officieel gedeelte en de mogelijkheid om 75 jaar terug in de tijd te
gaan.
Om 13.00 uur is er een toespraak en

kranslegging door de dorpsraad bij
het monument voor de Ysselsteynse
en geallieerde gevallen voor de
kerk met de Last Post en het spelen van het Wilhelmus en Os Durpke.
Aansluitend start een tentoonstelling
in de Smelehof met foto’s uit de verzameling van historie Ysselsteyn. In
het gemeenschapshuis is een doorlopende voorstelling van interviews met

Ysselsteyners die de oorlog hebben
meegemaakt.
Tot slot is er ook de mogelijkheid om
erop uit te trekken. Dat kan door middel van een tocht per fiets of huifkar
langs diverse plekken in Ysselsteyn
waarbij een verhaal over de oorlog
wordt verteld. Alle activiteiten zijn vrij
toegankelijk.

Wandeltocht Ommetje Leunen-Veltum
De Werkgroep Wandelpaden Leunen (WWL) verzorgt op zondag 13 oktober een wandeltocht langs het
Ommetje Leunen Veltum. Tijdens de wandeling geven leden van WWL informatie over het Ommetje.
De start vindt plaats om 09.30 uur
vanaf het vernieuwde informatiebord
op het dorpsplein in Leunen. De wan-

deling duurt ongeveer 1,5 uur en heeft
een lengte van 6,5 kilometer. De folder
van het Ommetje Leunen-Veltum is

gratis te krijgen bij een van de leden
van WWL of via een e-mail aan het
secretariaat: wwl@dorpsraadleunen.nl

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray

De optredens in 2009 gaven zo’n
kick dat het niet bij die ene keer
bleef. Al vrij snel trad de vijfkoppige groep op in de gemeente
Venray en ook daarbuiten.
Hoogtepunten in hun muzikale
carrière waren onder andere de
optredens op Circus Môk in 2013 en
2018. Vorig jaar werden ook de vertrouwde rood-geel-groene hesjes
vervangen door een nieuwe look.
In al die jaren werd een heel repertoire opgebouwd. Dat gebeurde
in allerlei genres, maar altijd met
humor als gemene deler. De groep
wil het jubileum vieren tijdens een
Diner Variété in samenwerking met

Roelanzia. Tussen de vier gangen
door brengen John@Wim.TL hun
teksten ten gehore.
Het eerste van twee concerten
vindt op vrijdag 11 oktober plaats
in zaal Roelanzia. Omdat er voor
dat optreden nog maar enkele
kaarten beschikbaar zijn, is er
besloten om op zondag 13 oktober vanaf 13.30 uur een koffie- en
vlaaiconcert te geven met hetzelfde
programma als vrijdag. Reserveren
hiervoor is vooraf nodig.
Dat kan door te bellen
0478 54 12 21 of een e-mail te
sturen info@roelanzia.nl

Gehele herfstvakantie 12 t/m 20 oktober open
open
oktob
t/m2020oktob
Gehe
open
er er
tie 1212t/m
vakanntie
herfsttvaka
Gehellee herfs
Gehele herfstvakantie 12 t/m 20 oktober open

Horeca, natuur- en informatiecentrum
Horeca, natuurnatuur- en
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eninformatiecentrum
informatiecentrum
Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
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Midden
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Midden in de natuur

Bosbrasserie

Bosbrasserie
Bosbrasserie
Bosbrasserie

Pannenkoeken
Pannenkoeken

Pannenkoeken
Pannenkoeken
Heere Peel
Peel
Heere

Heere
HeerePeel
Peel

Stolpersteine leggen
In totaal werden op dinsdag 8 oktober in Oirlo en Klein Oirlo acht struikelstenen gelegd als herdenking van
de Joodse slachtoffers die in Oirlo ondergedoken zaten en uiteindelijk gedeporteerd werden naar concentratiekampen. De Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, werden 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 van de Stuurgroep Liberationroute Weeze-Venray in samenwerking met de Stichting Ald Oeldere. De officiële steenleggingen, met de burgemeester, vonden plaats op
Hoofdstraat 36 in Oirlo. Voorafgaand aan de steenleggingen vond er om 14.00 uur een ceremonie plaats in
gemeenschapshuis de Linde in Oirlo. / Beeld: Rob Beckers
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/AandeDrift
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Agenda t/m 17 oktober 2019

vr
11
10

Pop Up Galerie WADT

Panama Pictures

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

zo
13
10

Annick Boer | Dat is goed gelukt!
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Bolzaal, Schouwburg Venray

za
12
10

di
15
10

Het Roversspel
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Ballonzuilmonument Rozendaal in Merselo

Wandeltocht langs Ommetje Veulen

De Bijbel, van kaft tot kaft

Tijd: 09.30 - 11.00 uur
Locatie: Dorpsplein Leunen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk, Venray

wo
16
10

Karaoke bij de Uitmarkt

Herfstwandeling

Tijd: 22.00 uur
Locatie: De Uitmarkt Venray

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Castenrayse Vennen

Zomaarpop

Spektakel bij Van Bakel

Buurman & Buurman gaan kamperen

Tijd: 20.00 - 03.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 34b, Oirlo

Tijd: 10.00 - 18.00 uur
Locatie: Vredeweg 7-9, Vredepeel

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Natuurwerkdag

Viering 75 jaar vrijheid Merselo

Rooynet: Foto’s Kijken

Tijd: 09.30 tot 12.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Bakelse Dijk Oostrum

Tijd: aanvang 11.00 uur
Locatie: Molen Merselo

Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Locatie: Zorgcentrum het Schuttersveld, Venray

Expositie p.ART.s

Hobbymarkt reuma
patiëntenvereniging Venray

Jim van der Zee | Starting The Engine

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Castenrayseweg 19, Oirlo

Schrijfcafé
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Trefpunt, Geijsteren

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Pop Up Galerie WADT

Open Dag KunstWerkPlaats Venray

Oudercatechese: Vormsel

Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Pop Up Galerie

Tijd: 11.00 - 15.00 uur
Locatie: Oude Oostrumseweg 19-C en Sint Annapark

Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: Paterskerk Venray

Bespeling Carillon

Expositie p.ART.s

Tijd: 15.15 - 16.15 uur
Locatie: Grote kerk, Venray

Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Locatie: Castenrayseweg 19, Oirlo

Zomaarpop

Bevrijdingsconcert Fanfare &
Drumband St. Oda Merselo

Tijd: 17.00 - 03.00 uur
Locatie: Hoofdstraat 34b, Oirlo

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Grootdorp 93, Merselo

do
17
10

Ouderenwandeling
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Theehuis Odapark Venray

South Mountain
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dinnershow Hotel Asteria

Fiep heest haast

Motel | Reprise

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Lichtprocessie naar Lourdesgrot

Venrays Got Talent

Tijd: 19.15 uur
Locatie: Lourdesgrot Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Micheline van Hautem & Erwin van
Ligten
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Adelbert
ma Lezing
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
14 Locatie: Odapark Venray
10

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

Dagbesteding

KunstWerkPlaats houdt open dag
De KunstWerkPlaats opent zondag 13 oktober van 11.00 tot 15.00 uur de deuren van de twee ateliers.
Bezoekers zijn dan van harte welkom om een kijkje te nemen op de Oude Oostrumseweg 19c en het Sint
Annapark in Venray.

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

De KunstWerkPlaats Venray biedt
een bijzondere vorm van dagbesteding. De twee ateliers bieden ruimte
aan ongeveer vijftig deelnemers.
Het betreft mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, een lichamelijke beperking en/of een psychische
kwetsbaarheid. Onder begeleiding

van professionele coaches werken zij
aan een zinvolle besteding van de
dag. Het programma-aanbod voor
dagbesteding bestaat onder meer
uit schilderen, tekenen, hout- en
metaalbewerking, keramiek, glasfuseren en fotografie.
Tijdens de open dag zijn diverse cre-

atieve werken te bekijken. De deelnemers laten graag zien waar zij
dagelijks mee bezig zijn. Ook is
er een mogelijkheid om kennis te
maken met bestuur, vrijwilligers en
coaches.

1010 \ cultuur

Herfstvakantie

Activiteiten IVN Geijsteren-Venray
Het IVN Geijsteren-Venray organiseert in de herfstvakantie vijf verschillende activiteiten die op 12, 13, 14, 15
en 17 oktober plaatsvinden in Oostrum, Castenray, Venlo, Merselo en in Venray.
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Lichtprocessie naar
de Lourdesgrot
Na de heilige mis op zaterdag 12 oktober wordt er met deken Ed
Smeets en de misdienaars een lichtprocessie gehouden. Al biddend
en zingend trekt de stoet naar de Lourdesgrot in Venray.
De Venrayse schutterij, die zeer
betrokken is bij de kerk, gaat
voorop in de stoet. Het is de taak
van de schutterij om de weg vrij te
banen en volgers te beschermen.
Bij aankomst bij de Lourdesgrot
start deken Smeets met het Maria-

lof. Samen met de aanwezigen
zingt hij bekende Marialiederen.
Daarna wordt de processie weer
ontbonden in de kerk.
Voor meer informatie bel naar
Herman Elbers op 0478 58 71 99.

Nieuwe editie Alzheimer Café
Venray
Het Alzheimer Café Venray opent op maandag 14 oktober weer
haar deuren. Gastspreker Rosemarie Prevoo neemt de aanwezigen mee in een verhaal over medicatie en het herkennen van pijn
bij dementie.

Op zaterdag 12 oktober van 09.30
tot 12.30 uur vindt er een natuurwerkdag voor jong en oud plaats
georganiseerd bij de Bakelse Dijk in
Oostrum. Deze activiteit is geschikt
voor iedereen die graag buiten is.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar mts.weijers@comveeweb.nl
De tweede activiteit van IVN
Geijsteren-Venray is een herfstwandeling in de Castenrayse Vennen op
zondag 13 oktober. Dit is een wandeling in het kader van de 4-seizoenenwandelingen. De wandeling start om
10.00 uur aan het eind van de Rietweg
in Castenray. Deelname is gratis. De
natuur van de Castenrayse Vennen

wordt tijdens de wandeling in alle
jaargetijden bekeken.
Een dag later op maandag 14 oktober
staat er een excursie naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo op
het programma. De excursie is voor
belangstellenden en wordt ook aangeboden aan leden van het jeugdIVN. Er kunnen maximaal 25 personen
deelnemen. Tijdens deze excursie
wordt er in het bedrijfsgebouw een
presentatie gegeven, waarna er een
rondleiding over het terrein plaatsvindt. Aanmelden is noodzakelijk via
secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl
Het Roversspel wordt gespeeld op
dinsdag 15 oktober. Dan wordt er om

10.00 uur verzameld bij ballonzuilmonument Rozendaal in Merselo. Om
12.00 uur kunnen ouders hun kinderen
weer op komen halen. Aanmelden kan
per mail bij: secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl onder vermelding van
herfstvakantie-activiteit.
De vierde activiteit vindt plaats op
donderdagmiddag 17 oktober. Dan
start om 14.00 uur bij het Theehuis
in het Odapark in Venray een wandeling voor ouderen die graag in
een aangepast tempo wandelen. De
wandeling biedt de gelegenheid om
het St. Odapark en het aangrenzende
Vlakwater beter te leren kennen.

Klompen Jeuken bijna perfect
beoordeeld
Klompenmaker Carel Jeuken uit Leunen behaalde afgelopen week bij de landelijke Klompenmakersdag in
St. Oedenrode een score van 87.5 procent voor zijn handmatig gemaakte klompen. Daarmee werd het werk
van Jeuken bijna perfect beoordeeld. Met die score won Jeuken niet, want de winnaar uit Overijssel behaalde
een score van 95 procent.
“De Klompenmakersdag vindt al 88 jaar
plaats in St. Oedenrode”, zo vertelt
Jeuken. “De gemaakte klompen worden gekeurd op het model, vorm en
voetenwerk. Dat laatste weegt het
zwaarste. De klomp kan namelijk nog
zo mooi zijn, maar als-ie niet past heb

je er weinig aan.” Jeuken was één van
de tien deelnemers die hun handmatig gemaakte klompen inleverden in
St. Oedenrode. Er werden negen paar
machinaal gemaakte klompen ingeleverd. “De handmatige klompenmakers
zijn de ambassadeurs van de klompen-

makerij. Bijna alle klompen worden
tegenwoordig machinaal gemaakt.”
Jeuken, die zo’n tweeënhalf tot drie
uur bezig is met het maken van een
paar klompen, leert de kneepjes van
het vak tegenwoordig aan vier andere
leerlingen.

Optreden Joan Franka tijdens
Popronde Venray
De namen van de artiesten die op zondag 3 november deelnemen aan de Popronde Venray zijn bekend. Onder
andere Joan Franka komt haar muzikale kunsten vertonen in Venray. De 32 verschillende acts presenteren
zich bij de elf deelnemende locaties. Het is voor het eerst dat er ook een winkel meedoet: J&R Schoenen.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomsten waar mensen met dementie,
familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden elkaar
in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen
uit te wisselen en te leren over

dementie en aanverwante thema’s. Het Alzheimer Café vindt
plaats in De Kemphaan aan
het Kennedyplein 1 in Venray.
De inloop is vanaf 19.00 uur en het
programma start om 19.30 uur.
De avond wordt uiterlijk om
21.30 uur afgesloten.

Impex Heemskerk BV, gevestigd op het Freshpark te Venlo,
is een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en
champignons. Door eigen import en aankopen op diverse
veilingen in Nederland en België zijn wij in staat
om concurrerende prijzen te bieden. Onze afzetlanden
zijn Nederland, Duitsland en België. Het gehele jaar
bieden wij onze klanten een compleet assortiment van
verse producten.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Orderpicker

groente en fruit m/v
(38 uur per week)

Oproepkracht

CE-chauﬀeur m/v
nachtdienst (25-30 uur per week)

Impex Heemskerk BV, gevestigd op bedrijventerrein Fresh Park Venlo, is
een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en champignons. Door de
eigen import en aankopen op diverse veilingen in Nederland en België zijn
wij in staat om concurrerende prijzen te bieden aan haar klanten. Onze
afzetlanden zijn Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en
Zweden.
Het hele jaar bieden wij onze klanten een compleet en divers assortiment
van versproducten.

Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl
of per post naar Venrayseweg 120.a, 5928 RH Venlo

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Tijdens de Popronde vormen locaties
in en om het centrum van Venray een
etalage voor opkomend Nederlands
talent. De optredens vinden plaats bij
diverse cafés, The B, J&R Schoenen
en Omroep Venray. Naast Joan Franka
geven ook Three Little Clouds, Sarah &
Julia, TESSEL, Bony Macaroni en Baer
Traa acte de présence.

Om 13.30 uur start het programma
met een optreden van singer/songwriter LAURA, bekend van haar deelname aan The Voice of Holland in
2018, in J&R Schoenen. In de studio
van Omroep Venray vinden tussen
14.00 en 19.00 uur om het uur interne
radiosessies plaats. Vanaf 22.30 uur is
proeflokaal Goesting de plek waar de

afterparty losbars, met een optreden
van de punkband Bongol
Tijdens Popronde vormen verschillende plaatsen in Nederland het decor
voor de nieuwe generatie popmuzikanten, die in de voetsporen treden
van oud-deelnemers als Kensington,
Racoon en Chef’Special.

CE-chauffeur dagdienst (38 uur per week)
Oproepkracht CE-chauffeur nachtdienst (25-30 uur per week)
Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl of per post
naar Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo

Fresh Park Venlo 3805

Fresh Park Venlo 3805
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Jij maakt ‘m super

3.999,322 cm

Bach

Compacte keuken, uitgevoerd in de eigentijdse
kleur saliegroen. Compleet met oven,
Airforce afzuigkap, vaatwasser, koelkast,
spoelbak en werkblad. Inclusief 5 jaar
appartuurgarantie en meteen voor
de laagste prijs.

5.999,247 x 249 cm

Breitner

Vinci Magnolia

de combinatie van een licht eiken hout-

minimaal zijn. De handige wandplanken met

structuur en zwarte elementen zoals de

landelijke uitstraling bieden ruimte voor

apparatuur, greeplijst en accessoires.

mooie keukenaccessoires. Meteen de

Meteen de laagste prijs en inclusief

laagste prijs en inclusief

apparatuur met 5 jaar garantie.

apparatuur met 5 jaar garantie.

Praktisch ingedeeld waardoor de loopafstanden

Een opvallende maar toch rustige keuken door

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

6.099,188 x 260 x 305 cm

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

