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Zomaarpop Oirlo
De organisatie van Zomaarpop kijkt terug op een geslaagde 34e editie. Zo’n 1.200 bezoekers bezochten het tweedaagse festival in Oirlo, dat op zaterdag uitverkocht was. “We hadden
leuke muziek, prima weer, volle zalen en er hebben zich geen problemen voorgedaan. De sfeer tijdens het hele weekend was goed”, blikt organisator Janou Heetkamp terug.
Bezoekers uit de hele regio kwamen af op Zomaarpop. Heetkamp: “We liggen tussen Venray en Horst in waardoor er bijvoorbeeld bezoekers uit Horst, Sevenum, Castenray, Leunen,
Ysselsteyn en Venray kwamen. Op vrijdag bereikten we vooral het jongere publiek, daar staan we die dag ook voor. We proberen als Zomaarpop daarnaast ook talent uit de omgeving
te stimuleren om op te komen treden.” Volgend jaar vindt op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober de 35e editie plaats. “Daar zijn we nu al mee bezig. We willen groots uitpakken tijdens
de jubileumeditie. Er komen leuke dingen aan”, aldus Heetkamp. / Beeld: Zomaarpop Festival

Venray Lokaal-leden maken mogelijk overstap naar GroenLinks

‘GroenLinks geen bedreiging voor Venray Lokaal’
Venray Lokaal is niet bezorgd over de mogelijke afsplitsing van het GroenLinks-deel van de lokale partij. Als
de oprichting van GroenLinks in Venray doorgaat, dan maken enkele leden van Venray Lokaal wellicht de
overstap. Fractieleider Tino Zandbergen maakt zich er niet druk om. Hij spreekt over hooguit twee of drie
vertrekkers. “Daar word ik niet zenuwachtig van. Venray Lokaal heeft zestig leden. De opengevallen plaatsen
vullen we zo weer in met anderen. Van GroenLinks hebben we geen last”, beweert Zandbergen.
André van Maarschalkerwaard uit
Leunen is een van de initiatiefnemers
van GroenLinks. Hij is lid van Venray
Lokaal en hij stond vorig jaar bij de
verkiezingen als achtste op de kieslijst. Hij was actief als commissielid,
maar heeft zijn werkzaamheden voor
de lokale partij op een laag pitje gezet.
“Ik ben niet zo tevreden over de gang
van zaken bij Venray Lokaal”, zegt
Van Maarschalkerwaard die zich vooral
bezighoudt met milieu, buitengebied
en veehouderij. “Dat zijn moeilijke
thema’s binnen Venray Lokaal. Het ont-

breekt aan een duidelijke identiteit”,
vindt hij. De Leunenaar zegt op één
lijn te zitten met partijgenoot Cees de
Vocht uit Veulen. Raadslid Toon Kerkhoff
uit Merselo is al langere tijd lid van
GroenLinks. Hij stond dit jaar ook op de
lijst van de provinciale verkiezingen.
Mocht dit trio de oversteek maken naar
GroenLinks, dan verliest Venray Lokaal
drie leden uit de top acht van de kieslijst. Daarnaast is lijsttrekker en wethouder Carla Brugman al vertrokken.
Zij werd halverwege dit jaar gedeputeerde in Maastricht.

Op woensdag 16 oktober was een
vervolgbijeenkomst over de oprichting van GroenLinks. “De belangstelling tijdens de eerste bijeenkomst
heeft ons aangenaam verrast”, zegt
Van Maarschalkerwaard. “Het belangrijkste is nu dat we een goed fundament onder de partij leggen. Of we
meedoen aan de verkiezingen in 2022?
Het is te vroeg daar iets over te zeggen. Dat zou een slag in de lucht zijn.”
Van Maarschalkerwaard zegt dat meerdere leden van Venray Lokaal sympathisant zijn van GroenLinks. “Toen ik

aansloot bij Venray Lokaal was er in
Venray geen groener alternatief. Maar
ik merk dat mijn idealen steeds minder goed passen. De andere leden van
Venray Lokaal moeten straks zelf kiezen bij welke partij ze zich het beste
thuis voelen.”
Tino Zandbergen benadrukt dat zijn
partij géén GroenLinks is. Al was lijsttrekker Carla Burgman jarenlang het
boegbeeld van GroenLinks als fractieleider in Provinciale Staten. “We worden
er vaker mee geassocieerd maar we zijn
een lokale partij met een grote diversiteit aan mensen”, zegt Zandbergen.
“Er zitten bij ons ook leden van de VVD.
Iedereen is vrij om te kiezen. Als mensen weggaan voor GroenLinks dan
moeten ze dat vooral doen. Ik wens ze
veel succes. Venray Lokaal is sterk en

blijft dat ook. Wij geloven in onze eigen
lokale kracht.”
Zandbergen zegt nog steeds contact te
hebben met Carla Brugman die als wethouder plotseling Venray Lokaal verliet. “Goed contact met een Venrayse
gedeputeerde in Maastricht is belangrijk. Carla kan daar iets betekenen voor
Venray”, stelt Zandbergen die ontkent
dat het vertrek van Carla Brugman leidde
tot slaande deuren bij Venray Lokaal.
“Ik weet niet waar dat gerucht vandaan
komt. Het is per se niet waar. Ook is
niemand boos geweest of heeft met de
vuist op tafel geslagen. Er was wel wat
teleurstelling, maar daar is iedereen vrij
snel overheen gestapt. Want aan de situatie verander je toch niets.”
Tekst: Henk Willemssen
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Merselo kan aan slag met nieuwe accommodatie
De projectgroep uit Merselo kan aan de slag met de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie.
In de commissie Leven deelden de politieke partijen op donderdag 10 oktober veel complimenten uit aan het
dorp. Toch werden ook enkele kritische vragen gesteld, maar de commissieleden stemden unaniem voor de
samenvoeging van basisschool De Lier met verenigingsgebouw D’n Hoek op het sportpark.
Daardoor is een bespreking in de
gemeenteraad op dinsdag 29 oktober
niet eens meer nodig. Het projectplan
komt als hamerstuk op de raadsagenda.
De fracties haalden als positieve
punten aan dat het plan kan rekenen op een groot draagvlak in het
dorp. De samenvoeging van de school
met het verenigingsgebouw komt
de leefbaarheid en de samenwerking in Merselo ten goede, klonk het.
Daarnaast komt de oude schoollocatie
midden in het dorp vrij voor woningbouw. Dat gemeente Venray een fors
bedrag moet investeren werd door
enkele partijen aangehaald, maar

werd niet als een struikelblok gezien.
De gemeente betaalt 2,3 miljoen euro
van het kostenplaatje van 3,2 miljoen
euro.

In de knoei?
Dat het verenigingsgebouw voor 1
euro wordt verkocht aan stichting
Gemeenschappelijke Accommodatie
Merselo (GAM) riep wel enkele vragen op. Het gebouw uit 2002 heeft
een taxatiewaarde van 110.000 euro.
“We kunnen ermee instemmen.
Gezien de zelfwerkzaamheid en dat
de gemeente geen onderhoudskosten
heeft gehad”, zei Emina Joosten (D66).

Bas Künen (VVD) vroeg zich af of de
gemeente niet in de knoei komt. “Als
we instemmen met de afwijking van
de taxatiewaarde.” Henk Bisschops
(PvdA) wees erop dat de overdracht
van het gebouw van de gemeente
aan de stichting nooit is afgewikkeld.
“Door de omissie in het verleden kunnen we instemmen met de verkoop
voor 1 euro”, zei de PvdA’er die zich
afvroeg of met alleen de huurinkomsten de exploitatie wel rondkomt.
Dorpsraadvoorzitter John van Dijck,
lid van de projectgroep, verklaarde
dat de horeca-inkomsten bewust
buiten de exploitatie zijn gehouden.

“Want horeca is een onzekere factor.
We hebben gezocht naar alleen vaste
inkomsten.” Van Dijck noemde daarbij
schoolbestuur SPOV als een belangrijke partner. SPOV-directeur Marcel
Reulen staat achter de verplaatsing
van de school, maar hij wil niet al te
lang meer wachten. De projectgroep
werkt al vijf jaar aan het plan. John
van Dijck is er alles aan gelegen om
nu snel te kunnen starten. “Als we nog
een jaar wachten dan kan SPOV besluiten een andere weg in te slaan door
te kiezen voor renovatie van De Lier.
Dat zou een gemiste kans zijn.”

Flinke inspanningen
Harold Stevens (Venray Lokaal) wilde
weten hoe het zit met de grondverkoop van de vrijkomende locatie
van de basisschool. Er kunnen hier

ongeveer twintig woningen worden
gebouwd. De grondopbrengst is buiten
het plan gelaten. Beleidsmedewerker
Wilco van der Bas antwoordde dat
het geld uit de grondverkoop naar de
gemeente gaat.
Martin Wijnhoven (CDA) wees erop
dat er nog veel moet gebeuren voordat de definitieve ontwikkelingsovereenkomst kan worden ondertekend.
“De Merselose gemeenschap zal een
flinke inspanning moeten leveren
door zelfwerkzaamheid. En er is nog
onzekerheid over de subsidie van de
provincie en inkomsten uit fondsenwerving. Er is nog veel werk te verzetten”, zei Wijnhoven die stelde dat het
krediet niet mag worden overschreden.
Tekst: Henk Willemssen

Toverbal als voorkeurslocatie Aldi

Wethouder Loonen onder vuur over Aldi-discussie
Tijdens het vragenuurtje in commissie Werken en Besturen op woensdag 9 oktober kwam de discussie over
een nieuwe locatie van Aldi weer ter sprake. Wethouder Jan Loonen gaf aan niet op de hoogte te zijn van de
nieuwe voorkeurslocatie van Aldi terwijl de Aldi vastgoedmanager D’n Herk eerder aangaf graag verder te
willen met locatie Toverbal. Meerdere politieke partijen zetten Loonen tijdens de vergadering onder druk om
in gesprek te gaan met Aldi.
De gemeenteraad gaf vorig jaar
het college de opdracht de locatie
Dr. Poelschool en Toverbal te onderzoeken als nieuwe locatie voor een
Aldi. Het college stelde voor de
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Dr. Poelschool als definitieve voorkeurslocatie aan te wijzen, maar op 16 april
stemde de gemeenteraad hier niet
mee in. Vastgoedmanager Mark d’n
Herk stelde in augustus dat Aldi zich nu
richt op de locatie Toverbal, maar dat
hij nog steeds niet weet of dit mogelijk is. Hierover zou op 2 september
een gesprek plaatsvinden met wethouder Jan Loonen. Tijdens het vragenuurtje van de commissievergadering
van woensdag 9 oktober bleek dat dit
gesprek nooit heeft plaatsgevonden.
Ook stelde Jan Loonen niet op de
hoogte te zijn van de nieuwe voorkeurslocatie van de Aldi. Loonen:
“Formeel weten wij niet wat het
standpunt is van de Aldi. Ik weet
alleen dat Aldi graag een uni-locatie
in Venray wil. Tijdens het gesprek vlak
na de raadsvergadering constateerden
we samen met Aldi dat het een ingewikkeld proces is en dat het misschien

beter is om de stof neer te laten dwarrelen en er later op terug te komen.
Ze gaven toen zelfs aan een locatie
aan de overkant van de Maas te overwegen. Dat wacht ik dan af.”

‘Aldi niet heilig’
Volgens Loonen is het voor het college geen doel om een nieuwe Aldi te
vestigen in Venray, maar wel om een
goed supermarktaanbod te krijgen.
“In dat proces heeft Plus Van Dijk zich
ook gemeld voor een nieuwe locatie.
Wij hebben altijd gezegd dat de Aldi
niet heilig is. Als de Aldi zich meldt om
een nieuwe procedure te starten dan
staat dat hun vrij. Maar dat hebben ze
nog niet gedaan.”
Loonen stelde in de commissievergadering ook dat Jumbo een belangrijke
factor is voor een nieuwe locatie van
een Aldi. Jumbo discussieert over wat
ze willen doen met de vestigingen

in Venray. “Het is mogelijk dat een
van de drie Jumbo vestigingen in het
centrum vrijkomt, misschien zit daar
licht in voor een Aldi. Jumbo is aan zet
om te bewegen in Venray. Zij hebben
aangekondigd in de herfst dit te gaan
doen. Ik denk dat we aan de hand
daarvan moeten acteren.”

Andere agenda
Henk Bisschops van PvdA vond die
redenering raar. Volgens hem kunnen
de ontwikkelingen rondom de Jumbo
geen argument zijn om de Toverbal
niet als locatie voor een Aldi aan te
stellen. “De Aldi was uniek vanwege
zijn concept. Ik vind de antwoorden
van de wethouder dermate ontwijkend dat ik denk dat er een andere
agenda achter zit en daar zou ik
moeite mee hebben.”
Martin Leenders van Samenwerking
Venray vroeg zich tijdens de commissievergadering af waarom het gesprek
met de Aldi op 2 september niet is
doorgegaan. “Ik zag die afspraak in
mijn agenda staan en ik wilde eerst
met mijn collega van woningbouw
overleggen en weten wat er speelde

voordat ik een gesprek aanga. Voor nu
is dat gesprek te vroeg. Ik wist niet
dat Aldi bij dit gesprek zou zijn”, aldus
Loonen.

Schetsen inclusief woningbouw
Bij de twee plannen van Aldi voor
zowel de locatie Dr. Poelschool als
Toverbal zaten volgens Bisschops
schetsen van een winkel inclusief
woningbouw om het verdienmodel op
die plek rendabel te maken. “Zo verbazingwekkend kan het niet zijn dat er
woningbouw gepland stond. Het lijkt
erop dat de bereidheid om de Aldi bij
de Toverbal te laten landen niet erg
groot was bij het college.” Aan het
einde van de vergadering zei Loonen
toe om de Aldi zelf te benaderen en
een gesprek met de partij aan te gaan.

Ik wist niet dat Aldi bij
dit gesprek zou zijn

Tekst: Jeanine Hendriks
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DHG bouwt distributiecentrum op rioolleiding

Bezorgklachten

Gemeente Venray moet extra maatregelen nemen omdat DHG op het voormalige terrein van Inalfa aan
de Maasheseweg in Venray een distributiecentrum bouwt boven op een riooltransportleiding.

garcon.nl
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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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.

DHG heeft een vergunning om
het distributiecentrum te bouwen.
Maar onder het perceel ligt een
belangrijke riooltransportleiding die
eigendom is van gemeente Venray.

Het is niet toegestaan boven de rioolleiding te bouwen, maar de gemeente
wil het toch toestaan onder de voorwaarde van afspraken die in een overeenkomst worden vastgelegd.

Als het gebouw er eenmaal, staat
dan is het lastig om nog bij de rioolleiding te komen. Daarom gaat de
gemeente vervroegd investeren
in het verbeteren en verstevigen

van de buizen voor de vuilwaterafvoer. Door de investering van
200.000 euro kunnen de rioolbuizen
de komende veertig jaar nog goed
blijven werken. Afgesproken is dat
DHG een vergoeding van 55.400 euro
betaalt.

Gemeente Venray buigt zich over 5G-netwerk
Gemeente Venray neemt de landelijke zorgen over het 5G-netwerk serieus, maar neemt vooralsnog geen
standpunt in over de uitrol ervan. Wethouder Anne Thielen liet tijdens de commissie Leven op donderdag
10 oktober weten hierover met verschillende partijen in gesprek te zijn.
Het onderwerp was geagendeerd
door Venray Lokaal, dat graag ziet
dat de gemeente een standpunt
inneemt ten opzichte van de uit-

rol van het netwerk. Partijlid Harold
Stevens: “Men is bang dat de straling van de nieuwe 5G-zenders
een gevaar is voor de gezond-

heid. Wetenschappers en artsen
zijn het over de eventuele gezondheidsrisico’s niet met elkaar eens.”
Wethouder Anne Thielen gaf aan nu

nog geen algemeen standpunt in te
willen nemen: “We moeten niet op
zaken vooruit lopen waarin nog geen
eenduidig en concreet antwoord is.
Dit thema heb ik laatst ook met de
GGD besproken. We hebben afgesproken om met het dilemma aan de
gang te gaan. Ik kom erop terug.”
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Uitvoering van de zorgtaken

Geldtekort gemeente bij sociaal domein
Gemeente Venray komt dit jaar geld tekort bij de uitvoering van de zorgtaken. In de eerste acht maanden is
het verlies opgelopen tot 881.000 euro. Dat blijkt uit de financiële tussenstand van de begroting van 2019.
In de afgelopen jaren kampte de
gemeente al met tekorten bij de
jeugdzorg. Vooral door de stijgende
kosten van jeugd-ggz. Dat financiële nadeel kon telkens worden opgevangen binnen het totale budget
van het sociaal domein. Omdat de
andere onderdelen Wmo, participatie
en bijstand een overschot lieten zien.
Venray hield in 2018 nog ruim een miljoen euro over op het sociaal domein,
ondanks het tekort van 470.000 euro
bij de jeugdzorg.

Tekort
Het College van B&W spreekt van
een trendbreuk. De stand per 1 september 2019 is dat de jeugdzorg
1,2 miljoen euro tekort komt en de
Wmo staat 253.000 euro in de min.
Alleen participatie laat een voordeel
zien, van 556.000 euro. Het betekent
per saldo een verlies van 881.000
euro. Dit tekort kan worden opgevangen binnen de reserve van het sociaal
domein waarin 2,5 miljoen euro zit.
Om de kosten beter in de hand te houden wil de gemeente nog meer sturen
op de doelmatigheid en kwaliteit van

de geleverde diensten. Het tekort bij
de Wmo wordt vooral veroorzaakt
door de toenemende vraag naar
woningaanpassingen. Het gaat om
verbouwingen in huis zoals het aanbrengen van een traplift of personenlift en aanpassingen van badkamers
en drempels.
Het onderdeel participatie laat enkele
meevallers zien. Zo behaalde NLW in
2018 een voordeel van 316.000 euro
bij de uitvoering van de sociale
werkvoorziening. Van het budget
voor scholing en activering blijft
361.000 euro over. De gemeente ontvangt minder rijksgeld (316.000 euro)
voor de bijstand, maar dit levert geen
financieel nadeel op omdat het aantal
uitkeringen ook daalt.

Jeugdzorg
Het grootste knelpunt is de jeugdzorg. De kosten lopen dit jaar op naar
11,7 miljoen euro, dat is ruim zeven
ton meer dan vorig jaar. Omdat vrijwel alle gemeenten kampen met een
tekort, heeft het Rijk besloten extra
geld (420 miljoen euro voor dit jaar)
beschikbaar te stellen. Volgens het col-

lege is het extra budget niet genoeg
om de stijgende kosten te dekken.
Om grip te houden op de kosten wil
de gemeente zo veel mogelijk zelf
de verwijzingen regelen naar de
jeugdzorg. Dit kan door de inzet van
gezinscoaches die in contact staan
met huisartsen en scholen. Huisartsen
zorgden in 2016 nog voor 38 procent van de doorverwijzingen. Dit is
in 2019 gedaald naar 21 procent.
In dezelfde periode steeg het aantal
indicaties vanuit de gemeente van 44
naar 57 procent. Het gevolg is dat het
aantal jongeren met jeugdzorg licht is
gedaald. Van 1.082 in 2017, naar 1.011
in 2018 en de tussenstand van dit jaar
is 878.
Opvallend is dat in Venray meer dan
de helft van de leerlingen uit het speciaal onderwijs jeugdzorg ontvangt.
Landelijk geldt dit voor één op de
drie jongeren. De gemeente besteedt
daarom extra aandacht aan de samenwerking met het speciaal onderwijs.

Tekst: Henk Willemssen

Verlies voor Odapark in jubileumjaar
Odapark Venray heeft het jubileumjaar 2018 afgesloten met een verlies van 31.000 euro. Vanwege de viering
van het 25-jarig bestaan werden extra activiteiten georganiseerd. Daarnaast kampte de Venrayse kunstinstelling met tegenvallende horeca-inkomsten.

Donderdag, vrijdag en zaterdagochtend

Verspreidingstijd
HALLO verruimd
Nieuwsblad HALLO heeft de verspreidingstijd verruimd. Vanaf deze
editie kan HALLO tot zaterdag 12.00 uur op de mat vallen. De verschijningsdatum blijft donderdag, maar door deze aanpassing
hebben bezorgers meer tijd om de krant te bezorgen. “Door deze
maatregel kunnen we garanderen dat we een écht huis-aan-huisblad
blijven”, aldus Eric van Kempen, uitgever van HALLO.
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Bezorgdienst Garçon regelt voor
Kempen Media, uitgever van de
drie HALLO-edities in Peel en Maas,
Horst aan de Maas en Venray, de
verspreiding van HALLO. De bezorgdienst signaleerde de afgelopen
periode een toename van het aantal klachten. Een toename die met
name te wijten is aan het tekort
van bezorgers die steeds minder
tijd hebben om een route te lopen,
zo laat Garçon weten.

Scholieren
Het rondbrengen van de kranten
vindt voornamelijk plaats door
scholieren. Zij zijn vanwege hun
schoolrooster steeds later thuis,
waardoor ze maar beperkt tijd
hebben om te bezorgen. Wanneer
hun school- of sportrooster dan
ook nog eens verandert, zijn ze
vaak genoodzaakt om te stoppen.
“Doordat er nu naast de donderdag ook op vrijdag en zaterdagochtend bezorgd kan worden,
blijft het voor bezorgers aantrekkelijk om HALLO rond te brengen
en biedt het de mogelijkheid om
meerdere routes per week te verzorgen. Daarnaast gaan we ervan
uit dat het aantal bezorgers op

Odapark trok vorig jaar 30.000 bezoekers. Om de horeca te professionaliseren en winstgevender te maken
ging de kunstinstelling vanaf 1 mei
2018 in zee met Proeflokaal Goesting.
De inkomsten uit horeca bedroegen
81.000 euro in 2017. Het bestuur verwachtte vorig jaar een omzet te halen
van 95.000 euro. De horeca-inkomsten bleven steken op 60.000 euro.
Daarnaast werden enkele duurdere
exposities gehouden. De tentoonstelling ‘Weil ich ein Mädchen bin’ kostte
20.000 euro, Stefan Cools 14.400 euro
en La Gabia 10.300 euro.

Afhankelijkheid
Het cultureel centrum voor hedendaagse kunst aan de Merseloseweg
verwierf zo’n tien jaar geleden de
provinciale status van cultuurplaninstelling. Provincie Limburg is met
153.000 de grootste subsidiegever.
Gemeente Venray gaf vorig jaar een
bijdrage van 57.500 euro. Beide subsidiegevers zijn goed voor meer dan
60 procent van de totale inkomsten
van 345.000 euro. Het College van
B&W merkt op dat de exploitatie
sterk afhankelijk is van de provincie. ‘Mocht de provinciale subsi-

die op enig moment vervallen, dan
vormt dat een groot probleem voor
Odapark’, meldt het college in de
adviesnota die op de agenda komt
van de commissie Leven op donderdag 28 november.
Tijdens het gesprek op het gemeentehuis op 18 september gaf het
Odapark-bestuur aan dat het horecacontract is aangescherpt en dat
er meer sponsoren zijn gevonden.
De verwachting is dat 2019 wordt
afgesloten met een klein verlies
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deze manier wordt uitgebreid”,
stelt Van Kempen.

Verschijningsdatum
Veel verandert er niet, stelt de directeur van Kempen Media. De verschijningsdatum blijft namelijk op
donderdag. “Op die dag is HALLO
altijd beschikbaar op één van de
ophaalpunten en online. Maar omdat
de bezorgers nu meer tijd krijgen
het nieuwsblad rond te brengen, kan
het soms iets langer duren voordat
HALLO op de mat ligt.”

Huis-aan-huisblad
Meerdere uitgevers hebben
problemen met de bezorging.
Zo maakte VIA Limburg, een uitgave van Mediahuis Limburg,
onlangs bekend over te stappen naar een digitale uitgave.
“Wij geloven in een papieren
editie. Door deze maatregel kunnen we garanderen dat we ook
écht een huis-aan-huisblad blijven.
Het is en blijft voor veel mensen
een belangrijke nieuwsvoorziening”, zegt Van Kempen. Voor meer
informatie over het bezorgen van
HALLO en de ophaalpunten kijk
op www.garcon.nl

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar
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04

nieuws \ 1710

Bestaansrecht The B

Kritische noten over toekomstplan jongerencentra
Tijdens de commissievergadering Leven op donderdag 10 oktober klonken kritische noten over het toekomstplan voor de Venrayse jongerencentra. Met name ProVenray vroeg zich af of The B in Venray met behulp van
dit plan wel kan blijven bestaan in de toekomst.
In het huidige toekomstplan is te
lezen dat jongerencentra DIM in
Blitterswijck en The B in Venray begeleiding krijgen om de basis op orde
te krijgen qua bestuur en financiën.
Midgard Wanssum, JUM Merselo, Jera
Ysselsteyn en WATJANG?!? Oirlo krijgen
begeleiding om een gezonde financiële balans te behouden of meer vaste
bezoekers te krijgen. Een kwartiermaker wordt aangesteld om met de
jongerencentra de plannen te gaan
volgen. Jaarlijks volgt een klanttevredenheidsonderzoek om te kijken hoe
het gaat.

Nog geen
royement
Brugman
Het landelijk partijbestuur
van GroenLinks heeft nog
geen besluit genomen over
het royement van Carla
Brugman. Een woordvoerster van de partij laat
weten dat er voor het einde
van dit jaar duidelijkheid
komt.
Begin juni 2019 werd bekend
dat Carla Brugman op persoonlijke titel zitting neemt
in het nieuwe College van
Gedeputeerde Staten van
provincie Limburg. Ze zegde
haar baan als wethouder van
Venray, voor de partij Venray
Lokaal, op.

Nog geen uitspraak
Carla Brugman was in de
vorige periode fractieleider
van GroenLinks in Provinciale
Staten. Dat zij gedeputeerde
werd, was tegen de zin van
het provinciaal bestuur. Na een
spoedberaad besloot het
provinciaal bestuur de procedure voor een royement van
Brugman in gang te zetten.
Vier maanden later heeft het
landelijk bestuur nog geen uitspraak gedaan.

Romy Litjens van Samenwerking
Venray liet weten kritisch te zijn over
de functie van de kwartiermaker.
“Een salaris van 45.000 euro op
jaarbasis voor 24 uur per week is
naar onze mening vrij hoog. Bijna de
helft van het geld beschikbaar voor
het plan gaat op in die professionele
steun.” Volgens Patrick Schoenmakers,
senior projectleider, is dat in de markt
geen hoog bedrag. “We moeten goed
zoeken om iemand voor dat bedrag te
vinden.”
Henk Bisschops van PvdA is blij met
het huidige toekomstplan: “We waren

redelijk kritisch toen we hoorden dat
de jongerencentra gezamenlijk een
toekomstplan moesten opstellen,
omdat we het gevoel hadden dat dit
uitstel betekende voor de oplossingen
van The B in Venray. Ik ben tevreden
over de plannen, want DIM en The B
krijgen de mogelijkheid om de basis
op orde te krijgen.”
Joep Gielens van ProVenray vindt
de begeleiding die The B krijgt te
kort doen. “Het is belangrijk dat elk
jongerencentrum kan doen waarvoor
ze bestaan en ik denk dat we dat
met The B niet doen in het huidige

toekomstplan. Er staat in het plan
dat de programmaondersteuning
verdwijnt als het bestuur op orde is.
Voor ondersteuning op het gebied
van beheer is in het huidige plan
geen aandacht. We maken ons ernstig
zorgen over de toekomstbestendigheid
van The B. The B zal nooit zonder
professionele ondersteuning kunnen.”
Wethouder Thielen reageerde daarop:
“Met zo’n dergelijke opmerking wordt
er echt geen recht gedaan aan de
vrijwilligers van The B. Zij hebben
hard gewerkt aan het toekomstplan.
Meer wil ik er niet over zeggen.”
Ook Bas Künen vond de uitspraak van
Joep Gielens niet terecht. “Is het een
plan van en voor jongeren of is het
een plan van ProVenray? De jeugd

heeft gesproken, nu doet u het voorkomen dat er met een mes op de keel
is gezegd: ‘Dit krijg je, niet meer of
niet minder.’”
Toch brengt Gielens de discussie naar
de raadsvergadering van dinsdag
29 oktober. “Ik krijg geen antwoord
op mijn vraag en dat is veelzeggend.”

Dit krijg je, niet meer of
niet minder

Tekst: Jeanine Hendriks

Dorpsraad steunt werkgroep vliegveld
Dorpsraad Smakt-Holthees steunt de werkgroep Stop vliegbasis De Peel. Initiatiefnemer Boudewijn Sterk uit
Merselo lichtte zijn plannen toe in de dorpsraadvergadering van maandag 14 oktober in ’t Pelgrimshuis in
Smakt. Hij wil, vermoedelijk op 2 december, een informatieavond organiseren om bewoners te informeren,
onder meer om via de rechtsbijstandverzekering juridische kennis in te huren.
Boudewijn Sterk maakt een rondje
langs de dorpsraden om ondersteuning te krijgen. “Op onze steun kun
je rekenen”, zei dorpsraadvoorzitter
Peter Coppus volmondig. Sommige
dorpsraden willen nog geen standpunt
innemen. Werkgroep Stop vliegbasis
De Peel zoekt in ieder dorp een contactpersoon. “Alleen in Vredepeel en
Ysselsteyn heb ik nog niemand”, vertelde Boudewijn Sterk die ook contact

heeft met toeristische bedrijven en
milieuorganisaties. “De LLTB wil jammer genoeg niet meedoen. Alleen een
meldpunt voor klachten van agrariërs
vinden ze genoeg.”

Informeren en samenbrengen
De werkgroep heeft als doel de
bewoners te informeren en samen te
brengen. “Het wakker schudden is al
gebeurd. Het gaat nu om het vervolg.

Burgers moeten weten dat ze er niet
alleen voor staan. Ze hoeven geen
actievoerders te zijn, want dat ben
ik ook niet. Ik ben op zoek naar een
groep om met elkaar te sparren”, zei
Boudewijn Sterk die op drie fronten de
heropening van vliegbasis De Peel wil
bestrijden. “Op de eerste plaats gaat
het om de gezondheid van mensen.
De stikstofuitstoot is hier al te hoog
en daarnaast zijn er in Brabant al

vier vliegvelden. Waarom dan nog
een vijfde openen”, vroeg hij zich af.
“We moeten hiervoor onderzoek doen
en hebben juridische kennis nodig.
Dat kost geld.”
Op de komende informatieavond
nodigt de werkgroep twee advocaten
uit die uitleg geven over de
mogelijkheden. Boudewijn Sterk wijst
erop dat het de bewoners, die hun
rechtsbijstand inschakelen, niets hoeft
te kosten.

Tekst: Henk Willemssen

Twijfels over motie zonnepanelen bedrijfsdaken
Dorpsraad Smakt-Holthees vindt dat de motie over zonnepanelen op daken van bedrijven niet is uitgevoerd.
De gemeenteraad nam op 18 december 2018 unaniem een motie van CDA en ProVenray aan. Voor 1 juli 2019
zou gemeente Venray samen met de ondernemersverenigingen een plan maken om bedrijven actief te benaderen en te adviseren over zonnepanelen op het dak.
Dorpsraadsecretaris Sjaak Koopmans
heeft contact gehad met ondernemer
Harry Maessen die veel logistieke
hallen in Venray in eigendom heeft.
“Harry vertelde me dat hij niets van
de gemeente heeft gehoord. Dat is
toch vreemd. Ik mocht het vanavond
naar buiten brengen, het is de
waarheid”, vertelde Koopmans in de
dorpsraadvergadering van Smakt-

Holthees op maandag 14 oktober.
Gemeente Venray meldt dat er
wel stappen zijn ondernomen.
Op 18 april is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de bedrijven van Smakterheide die verenigd
zijn in BIZ (bedrijfsinvesteringzone)
Smakterheide. Samen met de LLTB is
op 11 juli een bijeenkomst gehouden
voor agrarische ondernemers. Er zijn

praktische voorbeelden gepresenteerd
over energiebesparing en duurzame
energieopwekking.
Afgesproken is dat een convenant
wordt opgesteld. Hierin zeggen de
ondernemers toe actief aan de slag
te gaan met energiebesparende
maatregelen en duurzame energieopwekking. De gemeente verleent
ondersteuning met het uitvoeren van

een energiescan. Daarnaast gaat de
gemeente nog niet controleren op
de nieuwe energiewetgeving die op
1 juli 2019 is ingegaan. Bedrijven die
jaarlijks meer dan 50.000 kilowattuur stroom of 25.000 kubieke meter
gas verbruiken, hebben volgens de
Wet Milieubeheer een informatieplicht
over het treffen van energiebesparende maatregelen.

Tekst: Henk Willemssen

Zorgen om parkeergedrag bij basisscholen
Dan weet een ander
meer dan ik
“De procedure loopt nog. We willen netjes alle stappen zetten
en dat duurt inderdaad heel
lang”, zegt de woordvoerster van
het landelijke partijbestuur van
GroenLinks. “De verwachting is
dat voor het einde van dit jaar de
procedure is afgerond.”
Oprichters van GroenLinks in
Venray menen dat Brugman al
geen lid meer is van de partij.
“Dan weet een ander meer dan
ik”, reageert Carla Brugman.

Bernie van Lierop van Samenwerking Venray uitte middels enkele vragen gericht naar de wethouder zijn
zorgen over de verkeerssituatie rondom basisschool De Klimboom en de Montessorischool in Venray. Ouders
parkeren namelijk hun auto’s op het gras bij de aangrenzende speeltuin, terwijl dit niet is toegestaan.
Burgemeester Gilissen liet in commissie Werken en Besturen op woensdag 9 oktober weten dat de situatie
rondom de scholen moet worden veranderd.
Bernie van Lierop vroeg zich af of de
wethouder op de hoogte is van de verkeersonveiligheid rondom basisschool
De Klimboom en de Montessorischool.
Burgemeester Hans Gilissen liet
weten blij te zijn met de vragen van
Samenwerking Venray rondom dit
onderwerp. “Het college onderkent
dat er rond de scholen wat veiligheidsproblemen zijn. De wethouder heeft
geen brieven of mails ontvangen over
de situatie. Maar op sociale media is

ons wel zichtbaar geworden dat er wel
degelijk problemen worden gesignaleerd. De boa’s zijn actief bij de scholen en constateren dat er bepaald geen
ideale situatie is ontstaan. Mensen zijn
aangesproken op rij- en parkeergedrag. Iedereen wordt geacht om de auto
netjes in de vakken zetten, maar in dat
gebied is er geen regime dat je bekeurd
kan worden als je buiten het vak parkeert. Toch mag parkeren op gras of
groenstroken niet, dat staat in de APV.

je een auto niet onder een speeltoestel kan parkeren en toch doet men
het. Uiteindelijk komt het ook neer op
moreel besef. Het is lastig om er als BOA
permanent bij te zijn en mensen daarop
te verbaliseren.”

In voorkomende gevallen kan er bekeurd
worden”, legde de burgemeester uit.
Concept Veilige scholen
Gilissen liet in de commissievergadeMoreel besef
ring weten dat de wethouder bereid
is om in gesprek te gaan met scholen.
Volgens Gilissen is het lastig om de
Ook staat het evalueren en herijken van
situatie aan te passen. Gilissen stelt
het concept Veilige scholen, dat in 2007
dat de verkeersdrukte rondom scholen
ontstond, op de rol voor 2020. “Maar uitte wijten is aan het sluiten van scholen in kleine dorpjes. “Ouders worden
eindelijk moet het beginnen bij het vergedwongen om de kinderen met de
anderen van het gedrag van de ouders.”
auto te brengen. Het autoverkeer is
begrijpelijk. Maar iedereen snapt dat
Tekst: Jeanine Hendriks
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Eikenprocessierups flinke uitgavenpost
De bestrijding van de eikenprocessierups valt dit jaar veel duurder uit voor gemeente Venray dan verwacht.
Het budget van 40.000 euro is al met 75.000 euro overschreden en dit bedrag kan nog oplopen. Dat meldt het
College van B&W in de financiële tussenstand van de begroting van 2019.

Nieuwe dorpsraad
Smakt-Holthees krijgt vorm
Dorpsraad Smakt-Holthees lijkt voldoende kandidaten te hebben
gevonden om de vijf vacatures in te vullen. In de dorpsraadvergadering van maandag 11 november worden zes of zeven nieuwe
dorpsraadleden voorgesteld.
in de dorpen Smakt en Holthees.
Alle inwoners konden namen invullen van in hun ogen geschikte
dorpsraadleden. De genoemde
namen zijn in volgorde van het aantal behaalde stemmen benaderd.
De dorpsraad gaat de komende
weken nog enkele dorpsbewoners
vragen. De bedoeling is de dorpsraad ook uit te breiden naar meer
dan zeven personen.

De huidige dorpsraad telt zeven
leden. Vijf dorpsraadleden hebben
al eerder aangegeven te stoppen
aan het einde van dit jaar. Om de
overgang soepel te laten verlopen willen de vertrekkers nog wat
langer aanblijven, meldde dorpsraadvoorzitter Peter Coppus in de
dorpsraadvergadering van maandag
14 oktober. Afgelopen voorjaar werden open verkiezingen gehouden

Verlies bij verhuur Jerusalem

De eikenprocessierups kende dit jaar
ook in Venray een explosieve toename ondanks dat in het voorjaar veel
eikenbomen preventief zijn bestreden
met een biologisch middel. Na de toename in 2018 kwamen er dit jaar weer
veel nieuwe locaties bij. Op veel plek-

ken binnen de bebouwde kom en op
drukbezochte locaties in het buitengebied zijn de nesten verwijderd. De kosten van de werkzaamheden zijn al
opgelopen tot 115.000 euro. Doordat
de bestrijders tot voor kort nog bezig
waren met het weghalen van de

nesten, zullen de kosten nog verder
stijgen. Na de evaluatie van eind dit
jaar wordt de bestrijdingsaanpak voor
2020 en de volgende jaren opnieuw
bekeken.

Discussie over subsidie zet zich voort

De commissie Werken en Besturen heeft woensdag 9 oktober nog geen besluit genomen over de vaststelling
van de jaarlijkse gemeentelijke cofinanciering van 70.000 euro aan het project Venray Bloeit. Het daadwerkelijke subsidiebedrag en het feit dat de steakholders subsidie ontvangen zonder vooraf een concreet plan in te
leveren, zorgden voor discussies in de commissievergadering.
je het rondpompen kunt noemen.
Met het subsidiegeld dat door stichtingen en verenigingen wordt ingezet
voor Venray Bloeit kan er nog meer
aandacht worden gecreëerd en dat is
de meerwaarde.”

Geen begroting, wel geld
Een ander punt van discussie was het
feit dat de steakholders wel geld krijgen, zonder een duidelijke begroting
in te moeten leveren. Martin Leenders
(Samenwerking Venray) zette hier
nadrukkelijk zijn vraagtekens bij, aangezien stichtingen en verenigingen dit
bij een subsidieaanvraag wel moeten
doen. Volgens wethouder Loonen ligt
dat bij Venray Bloeit anders. “We doen
Venray Bloeit daarmee tekort. Er worden volop voorbereidingen getroffen en er liggen veel plannen.” Op de

vraag van Leenders om de plannen
onder ogen te mogen zien, beloofde
de wethouder deze toe te sturen.
Tot slot stelde PvdA’er Henk Bisschops
voor om iedere twee jaar te evalueren. Wethouder Loonen gaf aan dat
geen probleem te vinden, maar wees
Bisschops er ook op dat Venray Bloeit
ieder jaar zelf ook kijkt waar het staat.
Zodoende kon de commissie nog geen
besluit nemen over het al dan niet
toekennen van de jaarlijkse subsidie
ter hoogte van 70.000 euro voor de
periode van 2020 tot en met 2023.
Het agendapunt wordt zodoende meegenomen in de raadsvergadering van
dinsdag 29 oktober.

De soms extreme weersomstandigheden van dit jaar bezorgden gemeente Venray een extra kostenpost.
Dat blijkt uit de financiële tussenstand van de begroting van 2019.
van aanplant van vervangende bomen.
Door de extreme droogte in het voorjaar en in de zomer moest de gemeente
veel vaker water geven aan jonge aanplant van bomen. Ook de plantsoenen
en groenvoorzieningen werden extra
beregend om de planten en bloemen in

De dorpsraad van Oostrum ontving tijdens de vergadering van
dinsdag 8 oktober een bijdrage van 2.960 euro van GlaswebVenray.
Bestuurslid Petra van Duijnhoven overhandigde in gemeenschapshuis D’n Oesterham de cheque aan dorpsraadlid Leo Lenssen. Hij is
kartrekker van het glasvezelproject in Oostrum.
Op maandag 14 oktober was de
dorpsraad van Smakt-Holthees
aan de beurt. Voorzitter Martin
Houben van GlaswebVenray
kwam met twee cheques naar
het ’t Pelgrimshuis in Smakt.
Hij overhandigde aan dorpsraadlid Reinhold Oehmen uit Smakt
een bijdrage van 740 euro en
Pieter Jeuken kreeg voor Holthees
1.050 euro. De twee dorpsraadleden zijn huis aan huis gegaan om
klanten te werven. In beide dorpen
zijn 240 huishoudens aangesloten
op het glasvezelnetwerk. “Daar zijn
we trots op”, zei Martin Houben.
“Voor het buitengebied is dit van
levensbelang. Zowel voor de lokale
economie als voor de leefbaarheid.”
Alle dorpen in de gemeente Venray

ontvangen, nadat ze zijn aangesloten op glasvezel, een bijdrage
in het kader van de actie ‘Tientje
voor een vriendje’. Deze actie werd
gehouden bij de opstartfase van
het glasvezelproject. Van iedere
aanmelding tussen november 2014
en juni 2015 gaat 10 euro naar het
dorp. GlasWebVenray heeft al zo’n
25.000 euro uitgekeerd. Koploper is
Ysselsteyn dat 5.030 euro ontving.
De dorpsraden kunnen het geld
besteden aan leefbaarheidprojecten in hun dorp. “De gemeenschap
kan met het bedrag leuke dingen
doen”, zei Petra van Duijnhoven in
Oostrum. Een bestemming hebben
de dorpsraden nog niet. Voorzitter
Bas Künen van Oostrum deed een
oproep aan de dorpsbewoners om
met ideeën te komen.

Tekst: Dennis Stiphout

Extra kosten door extreem weer
Op zondag 10 maart en dinsdag 4 juni
trokken zware stormen over Venray
die veel schade aan bomen en bossen
veroorzaakten. Door de extra opruimwerkzaamheden is het budget met
25.000 euro overschreden. Daarbij is nog
geen rekening gehouden met de kosten

ligingsaanpassingen gedaan in het
gebouw. Die leiden tot een kostenverhoging maar dragen wel bij aan
een beter beheer van het pand.

De gemeente verklaart het verlies doordat de huurbedragen niet
commercieel zijn want er geldt een
maatschappelijk tarief. Daarnaast
heeft de gemeente enkele bevei-

Glasvezelcheque voor
Oostrum en Smakt

Nog geen besluit over subsidie
Venray Bloeit

Met name Samenwerking Venray
zette vraagtekens bij het daadwerkelijke bedrag dat door de gemeente
in het project wordt gestoken en de
manier waarop de partijen aan het
geld komen. Wethouder Jan Loonen:
“De steakholders steken geld in
Venray Bloeit en de gemeente doet
dat ook tot een maximaal bedrag
van 70.000 euro.” Jens van Oers van
Samenwerking Venray zette daar zijn
vraagtekens bij, aangezien er ook subsidie wordt verstrekt aan de steakholders die betrokken zijn bij Venray
Bloeit. Zodoende rees de vraag of de
partijen niet ook nog een deel van
hun subsidiebedrag in Venray Bloeit
stoppen. Loonen bevestigde dat vermoeden niet hardnekkig, maar liet
doorschemeren er geen problemen
mee te hebben. “De discussie is of

Gemeente Venray kampt dit jaar met een verlies van 84.000 euro
op de exploitatie van het gebouw Jerusalem aan de Heuvelstraat
in Venray. Sinds het vertrek van kunstencentrum Jerusalem,
medio 2017, beheert de gemeente het voormalige schoolgebouw.
Het wordt verhuurd voor maatschappelijk gebruik en culturele
activiteiten.

leven te houden. De extra sproeiwerkzaamheden kosten 25.000 euro.
De langere kwakkelwinter zorgde voor
meer inzet van gladheidbestrijding.
Doordat vaker strooirondes moesten
worden gereden, is het budget met
95.000 euro overschreden.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

familie \ 1710

Opkomsttijd verbeterd
Met grote verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het plotselinge
overlijden van onze collega

Ibrahim Özdemir
Ibrahim was sinds 1992 werkzaam bij ons
op de afdeling processing. Hij was een zeer
gewaardeerde collega die gemist zal worden.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
zijn naaste familieleden. Wij wensen hen veel
sterkte toe in deze moeilijke periode.
Oostrum: Directie en medewerkers
Aviko Rixona b.v.
Oostrum, 14 oktober 2019

GERRIE
VAN DEN
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

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.
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet in Velden. Meer info bel
06 81 99 56 17.
Te huur: opslag inboedel, huisraad,
archiefruimte bedrijven.
Vochtvrij, vorstvrij & vertrouwd.
Bezoek op afspraak 06 29 50 73 72.
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Soc. weerbaarheidstraining voor
je kind (8-12jr). Nog 2 plaatsen.
Werken aan zelfvertrouwen en
weerbaarheid. Start 30 okt in Horst.
Info: zelfverzekerdkind.nl
Hortensia’s (limelight, annabelle,
magical enz.) Rhodo e.a. heesters (op
stam), grassen, ilex (buxusvervangers)
e.a. planten. Open za. 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree, 06 40 32 71 08.
Line dance. Nieuwsgierig! Kom kijken
en dans mee. Elke dinsdagavond van
8 - 10 uur, in het gemeenschapshuis
‘de Wis’ te Castenray.
Tuinman om tuin winterklaar te
maken. Of heeft u klusjes in en
rondom uw huis bel 06 22 97 87 00.

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

Knoop nieuwe brandweerkazerne nog
altijd niet doorgehakt
Ondanks het feit dat de opkomsttijd van de brandweer in Venray de afgelopen jaren is verbeterd, wordt er
nog altijd gekeken of de huidige kazerne verplaatst kan worden. Dat vertelde Jan Mueters, afdelingshoofd
van de brandweer Limburg-Noord in het college Werken en Besturen.
In een presentatie liet Mueters zien
dat de opkomsttijd die binnen de
norm wordt gehaald ruim 8 procent is.
In verreweg de meeste gevallen wordt
die norm niet gehaald. Dat heeft
onder andere te maken met het feit
dat de omgeving van Venray een
groot, uitgestrekt gebied is waardoor
de brandweer soms lang onderweg is.
De normtijd verschilt per situatie.
“Venray is een centrumpost, maar de
kazerne is eigenlijk te klein. We bekijken met de gemeente of het mogelijk
is om in Venray een nieuwe kazerne te
realiseren en of die meer richting het

centrum kan komen te leggen”, aldus
Mueters. De huidige kazerne is gelegen aan de Acaciastraat.
Daarnaast gaat hoogstwaarschijnlijk
ook de opkomsttijd veranderen. Die is,
afhankelijk van de situatie, nu nog vijf,
zes, acht of tien minuten. Mueters: “De
gebiedsgerichte opkomsttijden komen
eraan. Die opkomsttijden zijn niet
meer gebaseerd op het object waarvan melding wordt gemaakt, maar
op de risico’s per gebied. Het grootste
gedeelte dan moet in tien tot vijftien
minuten worden bereikt. Dat verandert niets aan de dagelijkse zorg, maar

wel aan de statistieken.”
Postcommandant Ad Verhagen liet
daarnaast weten dat de brandweer
in Venray nog altijd lastig aan nieuwe
vrijwilligers komt. “Je merkt dat bij
vrijwilligers de belasting te groot
wordt”, aldus Verhagen. “Je krijgt de
jeugd lastig gemotiveerd om als vrijwilliger bij de brandweer op te treden.
Het is een constant gevecht om een
goede vrijwilliger binnen te halen,
deze opgeleid te krijgen en gemotiveerd te houden.”

Filmproject ‘Dit is Venray’ mislukt
Omroep Venray heeft in het dorpsradenoverleg van maandag 7 oktober excuses aangeboden voor het mislukken van het filmproject ‘Dit is Venray’. Willem Stoffels, mediastudent aan ROC Midden Nederland in Utrecht,
heeft in alle dertien dorpen video-opnamen gemaakt met hulp van inwoners en dorpsraden. Maar de film
over het dorpsleven in Venray is nooit tot stand gekomen.
De student maakte begin februari
2019 nog opnamen van de opening
van de nieuwe gemeenschappelijke accommodatie in Vredepeel.
“Daarna is hij van de radar verdwenen. Ondanks diverse pogingen
kregen we geen contact meer met
hem”, vertelde hoofdredacteur Hilko
Poot. “We hebben wel zijn moeder
en zijn docent gesproken. Hij blijkt
ziek te zijn geworden maar ook
daarna heeft hij niets meer van zich
laten horen.”
Willem Stoffels klopte ruim een jaar
geleden bij Omroep Venray aan voor
een stageproject van zes maanden.
Hij wilde de dertien dorpen in beeld
brengen. “Hij was heel enthousiast en hij kon ook zelfstandig werken. Hij was welkom”, zei Hilko Poot
die inmiddels van zeven dorpen het

beeld- en geluidmateriaal in handen
heeft gekregen. Medewerkers van
Omroep Venray hebben tevergeefs
geprobeerd de film te monteren.
“Het is onbegonnen werk”, aldus
Hilko Poot. “Het is een gigantisch
bestand van 1,7 terabyte. De videoopnamen zijn ook niet gekoppeld
aan het geluid. We hebben te weinig
vrijwilligers om deze klus te klaren.”
De opnamen van de andere zes dorpen heeft Omroep Venray nog niet
gezien. Enkele dorpsraden toonden
zich bezorgd over wat er met het
materiaal gebeurt. “Het is niet de
bedoeling dat deze beelden elders
opduiken”, reageerde Hilko Poot.
“Er zijn verwachtingen gewekt maar
die zijn helaas niet waargemaakt.
Dit is zeer te betreuren en een duur
leerproces voor ons”, verzuchtte hij.

“Wij bieden onze excuses aan over
hoe dit gelopen is.”
De dorpsraden reageerden teleurgesteld. “Heel jammer dat het zo
mislukt is”, vond voorzitter Leon
Janssen van het dorpsradenoverleg. “Mensen vragen ernaar hoe het
zit met de film”, zei voorzitter Theo
Kooter van Vredepeel. “We hebben er
tijd ingestoken en in inwoners benaderd om mee te doen.” Voorzitter
Bas Vennekens van Geijsteren verweet de lokale omroep een gebrek
aan informatie. “Er was heel weinig
terugkoppeling. We hebben lange tijd
helemaal niets gehoord.” Dorpsraden
die kosten hebben gemaakt, omdat
Willem Stoffels vaker een paar dagen
in een dorp verbleef, kunnen het
geld declareren bij Omroep Venray,
meldde Hilko Poot.

Nieuwe naam voor dorpsblad Oostrum
Het Oostrums Weekblad krijgt een nieuwe uitstraling. De werkgroep is ook op zoek naar een nieuwe
naam. “Er zijn al zes namen ingediend maar we willen nog meer suggesties”, zei voorzitter Bas Künen in
de dorpsraadvergadering van dinsdag 8 oktober.
“De wens is meer kopij in het blad.
Maar het moet ook meer uitnodigend worden om te lezen. We willen meer reuring, zoals het plaatsen
van interviews”, vertelde Künen.

De werkgroep kijkt ook naar andere
technische mogelijkheden en creatieve dingen om het blad aantrekkelijker te maken. “Maar alles valt
of staat met de redactie en de kopij

die verenigingen aanleveren”, zei de
dorpsraadvoorzitter die meldde dat
eind dit jaar het vernieuwde dorpsblad verschijnt.

Anita Emonts benoemd tot nieuwe voorzitter
dorpsraad Oirlo
Anita Emonts is de nieuwe voorzitter van de dorpsraad van Oirlo. Ze was al vicevoorzitter en is de opvolger van Jan Nelissen die op zaterdag 12 oktober, tijdens het bezoek van B&W aan Oirlo, afscheid nam.

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

Anita Emonts zit vanaf 2012 in de
dorpsraad. “Voor mij verandert er
niet zo veel. Ik heb het afgelopen
jaar al heel intensief met Jan als
voorzitter samengewerkt”, zegt ze.
De dorpsraad van Oirlo telt nu zeven
leden. De taken zijn maandag-

avond 14 oktober opnieuw verdeeld.
Mikey Ellery, dorpsraadlid vanaf
februari 2016, is de nieuwe vicevoorzitter.
De dorpsraad is niet op zoek naar
uitbreiding. “We hebben al enkele
werkgroepen en we gaan meer

werken met projecten voor de leefbaarheid in het dorp”, vertelt Anita
Emonts. ”Zoals een ecologische duurzaamheidstuin, de Vita-fiets en de
aanpak van het dorpsplein. Per project zoeken we dorpsbewoners erbij
zodat er een groot draagvlak is.”
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Programma Venray herdenkt 75 jaar bevrijding
Venray staat in het weekend van 18, 19 en 20 oktober bol van de herdekingsactiviteiten rond 75 jaar bevrijding. Er is van alles te beleven: van officiële plechtigheden met bijzondere gasten tot grote optredens en
concerten voor iedereen.
Op vrijdag 18 oktober 1944 werden
Venray en de kerkdorpen Ysselsteyn
en Heide na zware gevechten bevrijd
door Britse troepen. Exact 75 jaar
later ontvangt burgemeester Hans
Gilissen vrijdagmiddag Sir Kenneth
George Mayhew. De Engelse oorlogsveteraan, inmiddels 102 jaar
oud, was betrokken bij de bevrijding van Venray. Voor zijn moed
werd hij in 1946 ridder in de Militaire
Willemsorde, de hoogste militaire
onderscheiding in Nederland. De oorlogsheld plant samen met Martin
van Els een herinneringsboom in het
Kevin van der Rijdtplantsoen.

Naast Ken Mayhew en zijn echtgenote
reizen nog zes Engelse oorlogsveteranen af naar Venray. Ook een hoge
Nederlandse militair, Mart de Kruif,
houdt een toespraak. De toespraken
en plechtigheden worden afgewisseld
met muziek van orkest Rooyal en een
delegatie van een muziekgezelschap
uit het Duitse Wetten. De bijeenkomst
begint om 13.00 uur.
‘s Avonds vindt er in de Grote Kerk
het concert United Voices for Freedom
plaats. Te zien en horen zijn Vocal
Group Transparant, het Venrays
mannenkoor, Venrode Voices, koor
Harmony, Just for Fun en Ars Musica.

Zaterdag: défilé, tentoonstelling
en film
Een dag later gaan de activiteiten verder. Op zaterdag 19 oktober vindt er
om 11.00 uur een herdenking plaats
bij het monument 1e bataljon aan de
Overloonseweg. Om 13.30 uur zal in
aanwezigheid van de veteranen voor
de schouwburg het défilé worden
afgenomen van deze oude voertuigen. Daarna kunnen kinderen een ritje
met enkele van deze auto’s maken.
Op het Schouwburgplein (bij slecht
weer in de foyer van de schouwburg) staan kramen van onder andere
Liberationroute, vliegtuigcrashes,

en Ald Oeldere. Bij de stand van de
Voedselbank wordt gekookt met ‘eten
van toen’.
In de foyer op de eerste verdieping
van de schouwburg is een tentoonstelling van het Veteranen Instituut te
bekijken. Enkele films over de bevrijding van Venray worden getoond in de
Bolzaal. De films worden afgewisseld
met persoonlijke ooggetuigenverslagen van een aantal Venraynaren. Het
hele programma is gratis toegankelijk
en duurt tot 17.00 uur. MMSK St. Petrus
Banden brengt ’s avonds haar bevrijdingsshow “Freedom!” in de theaterzaal van de schouwburg.

Zondag: jaarlijkse herdenking,
concert en fietsroute
Op zondag 20 oktober om 10.30

uur wordt de jaarlijkse herdenking op het Brits kerkhof aan de
Hoenderstraat gevierd. ’s Middags
organiseert Cultuurpodium Geijsteren
een bevrijdingsconcert met medewerking van diverse solisten, een
Duits en een Engels koor, naast het
Kemmerekoor uit Geijsteren zelf.
Het concert wordt gehouden bij
de gerestaureerde kasteelruïne in
Geijsteren die in 1944 is verwoest.
De aanvang is om 14.30 uur. Dezelfde
dag houdt de groep Run for Health
een fietstocht langs oorlogsmonumenten in de gemeente Venray.
Er zijn twee routes, van respectievelijk 33 en 63 kilometer lang. De routes zijn aangegeven met pijlen, elk
monument onderweg is gemarkeerd
met een Nederlandse vlag.

Smakt-Holthees wil zonneladder, geen zonnewaaier
Dorpsraad Smakt-Holthees is niet gerust op het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking
Duurzame Energie) van gemeente Venray. Net als een week eerder in het dorpsradenoverleg, pleit ook SmaktHolthees voor toepassing van de zonneladder in plaats van de zonnewaaier. Dat bleek tijdens de dorpsraadvergadering op maandag 14 oktober in ’t Pelgrimshuis in Smakt.
Het College van B&W heeft in KODE
gekozen voor een ‘Venrayse interpretatie’ van de landelijke zonneladder en
spreekt van een zonnewaaier. Hierbij
wordt gelijktijdig ingezet op vijf sporen voor opwekking van zonne-energie. Dorpsraad Smakt-Holthees kiest
voor de zonneladder, waarbij daken
voorrang krijgen en landbouwgronden
worden ontzien. “Bij een zonnewaaier
kan het alle kanten op. Het is maar net
wie erop springt”, zei dorpsraadsecretaris Sjaak Koopmans. “Bij een zonne
ladder hoeven we wellicht helemaal
geen landbouwgrond op te offeren. De SDE-subsidie op daken gaat

omhoog en die op landbouwgrond
juist omlaag”, vertelde Koopmans die
contact heeft gezocht met ondernemer Harry Maessen, die veel bedrijfshallen in Venray in eigendom heeft.

Zonnepanelen
Maessen liet al eerder weten dat zeker
50 procent van de daken kan worden
benut voor zonnepanelen en dat de
ondernemers die de hallen huren zich
steeds meer bewust zijn van hun rol in
de energietransitie. Volgens Koopmans
kan er zo’n 1.500 hectare aan zonnepanelen op bedrijfsdaken worden
gelegd in Venray.

Duidelijkheid
De dorpsraad wil gemeente Venray
houden aan de uitspraken over de
beoogde locatie van het zonnepark
van Tomorrow Energy, in het landbouwgebied tussen de Loobeek en
A73. Deze plek werd door de dorpsraad als alternatief voorgesteld voor
het zonnepark van Kronos Solar dat
aan de overzijde van de A73, dicht
bij de dorpskern van Smakt, gepland
staat. De gemeente gaf toen als antwoord dat de plek tussen Loobeekdal
en A73 niet geschikt is, onder meer
vanwege het natuurgebied rondom
de Loobeek en de waterhuishou-

OR haalt opnieuw uit naar bestuur

‘Bedrijfsbijeenkomst kost 11.000 euro’
11.000 euro. Dat kostte het bedrijfsfeest en de receptie van de NLW Groep op dinsdag 15 oktober waar
directeur Peter Fleuren afscheid heeft genomen. Dat heeft het College van B&W van gemeente Venray
bekendgemaakt in antwoord op vragen van politieke partij PRO Venray. De ondernemingsraad haalt in een
brief, ter voorbereiding op een speciaal belegde bijeenkomst op maandag 21 oktober, opnieuw hard uit naar
wethouder Anne Thielen van Venray, voorzitter van het NLW-bestuur.
Directeur Peter Fleuren en het bestuur,
dat bestaat uit negen wethouders
van gemeenten Venray, Horst aan de
Maas en Peel en Maas, leven al lange
tijd in onmin. Twee procesbegeleiders
werden aangesteld om de relatie te
lijmen, maar zij concludeerden dat dat
niet mogelijk was, zo laat de or weten.
Fleuren maakte bekend te vertrekken
waar de or mee akkoord ging, mits
dit op passende wijze gebeurde.
Nadat de or in september lucht kreeg
dat Anne Thielen 1.100 medewerkers
had uitgenodigd en dat er een receptie
werd gehouden op de dag dat Fleuren
vertrok, was voor hen de maat vol.

Procesbegeleiders
Onduidelijk blijft wat exact de
bevindingen van de procesbegeleiders
waren. Het college stelt dat ‘in
goed overleg met alle betrokkenen
een koers uitgestippeld is richting
de toekomst’. De or stelt dat de
bevindingen vernietigend waren en

de directe aanleiding zijn geweest
voor het opstappen. Daarnaast
stellen zij geluidsopnames te
hebben van de bevindingen van de
procesbegeleiders. De or wil verder
zicht in de financiële afspraken die
met Fleuren zijn gemaakt over zijn
vertrek. De raad stelt dat vanwege
het vrijwillige vertrek hier inzicht over
gegeven kan worden.

Passend
Zo’n 300 medewerkers zijn bij de
bedrijfsbijeenkomst aanwezig
geweest. In antwoord op de vragen
van PRO Venray stelt het college dat
het financieel en moreel prima te
verantwoorden is. “Het is ook om
de medewerkers te bedanken voor
hun bijdrage. Het gebeurt wat ons
betreft op een redelijke en passende
wijze”, zo antwoordt het college op
vragen van PRO Venray. Fleuren heeft
vrijdag 11 oktober ook een feestavond
georganiseerd voor het hoger

ding. “Dit is een heel vreemde
situatie”, stelde Sjaak Koopmans.
“De gemeente moet duidelijkheid
verschaffen. Dat een zonnepark niet
kan in het Loobeekdal.”

‘Luchtfietserij’
In het dorpsradenoverleg uitten
de dorpsraden op 7 oktober al hun
ongenoegen over de geringe inbreng
die ze ondervonden bij het nieuwe
beleidskader dat op dinsdag 29 oktober op de raadsagenda staat. “Met
de input vanuit de dorpsraden is
niets gedaan. Er is niet eens met
alle dorpsraden gesproken en er is
ook geen terugkoppeling geweest”,
stelde Sjaak Koopmans. “Met KODE
kun je alle kanten op. Het lijkt op
luchtfietserij. Het beleid zit vol
met escapes, ook voor Tomorrow

Energy.” De dorpsraad verwijt de
gemeente maandenlang de tijd te
hebben genomen voor het nieuwe
beleidskader dat op 24 september werd gepresenteerd. “De werkgroep zonnepark Smakt had precies
een week de tijd om in te spreken
op het Sprekersplein van 1 oktober.” De dorpsraad heeft zijn hoop
gevestigd op de gemeenteraad.
“Na 29 oktober hebben we niets
meer te zeggen. We hopen dat de
raad een verstandig besluit neemt”,
zei Koopmans die meldde dat de
werkgroep zonnepark Smakt de politieke partijen gaat informeren.

Tekst: Henk Willemssen

BEZORGERS
GEZOCHT!

management, bevriende medewerkers
en hun partners.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:
De or op geen enkele
wijze serieus genomen

Venray centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00

Nieuwe bijeenkomst
Maandag 21 oktober wordt op
initiatief van PRO Venray een
bijeenkomst in gemeentehuis
van Venray georganiseerd om de
NLW-problematiek te bespreken.
Ter voorbereiding heeft de or een
brief gestuurd naar alle raadsleden.
Daarin haalt zij opnieuw uit naar het
bestuur. “Het bestuur, en wethouder
Anne Thielen in het bijzonder, is keer
op keer gemaakte afspraken én
toezeggingen niet nagekomen en
heeft de or op geen enkele wijze
serieus genomen.”

bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.
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Oostrum komt niet verder
dan doelpuntloze remise

De Peelkorf na rust met
ruime cijfers onderuit
De Peelkorf heeft het in de korfbalwedstrijd tegen DDW/SDO’99 met
name na rust af laten weten. De korfbalsters uit Ysselsteyn leidden
voor rust nog met 3-2, maar verloren uiteindelijk ruim: 9-16.
De gasten uit het Noord-Brabantse
Lage Mierde kwamen op achterstand tegen De Peelkorf. Vervolgens
scoorde de uitploeg tweemaal, maar
toch ging het team uit Ysselsteyn
met een voorsprong de rust in: 3-2.
Beide ploegen waren in het eerste
bedrijf goed aan elkaar gewaagd.
Na rust kwam DDW sterk de kleedkamer uit. Al gauw keek De Peelkorf
tegen een 3-4 achterstand aan.

Oostrum bleef in de thuiswedstrijd tegen SVEB uit Broekhuizenvorst in de vierde klasse G steken op een 0-0
gelijkspel op zondag 13 oktober. Na een vlakke eerste helft had de Oostrumse ploeg na rust een overwicht
maar doelpunten bleven uit.

De gelijkmaker viel nog wel, maar
daarna beslisten de gasten het duel.
Met liefst zes punten op rij keek
De Peelkorf tegen een 4-10 achterstand aan. Daarna werd er aan beide
kanten nog een paar keer gescoord.
Uiteindelijk stond er een 9-16 eindstand op het scorebord. Volgende
week speelt De Peelkorf zijn laatste buitenwedstrijd. Dat gebeurt in
Reusel tegen Rosolo.

Korfbalsters Oranje Wit
onderuit in Melderslo
De korfbalsters van Oranje Wit hebben zondag 13 oktober op bezoek
bij Melderslo nipt verloren. Bij rust keek het team uit Leunen nog
tegen een 10-6 achterstand aan, uiteindelijk werd het 15-13.
Beide ploegen begonnen sterk aan
de wedstrijd, waardoor het de eerste vijftien minuten gelijk op ging.
Dit resulteerde in een 2-2 tussenstand. Daarna verhoogde Melderslo
het rendement en werd er een gat
geslagen van zes punten verschil.
Oranje Wit gaf niet op, bleef zoeken
naar goede aanvallen en wist het verschil voor rust nog te verkleinen naar
10-6. De korfbaldames uit Leunen
kwamen scherp uit de rust, verde-

digden goed en zorgden met enkele
creatieve aanvallen voor een 11-9
stand. In het laatste kwartier werd
de thuisploeg nerveus. Oranje Wit
bleef druk zetten waardoor Melderslo
vele kansen miste. Toch lukte het de
gasten niet om de schade in te halen
waardoor de punten uiteindelijk in
Melderslo bleven. Maureen Drabbels
en Dionne Drabbels scoorden beiden
vier keer. Kim Hendrix maakte er drie
en Carlijn Bonants scoorde twee keer.

SVOC’01 moeiteloos langs
hekkensluiter
De korfbalsters van SVOC’01 Oirlo en Castenray hebben de thuiswedstrijd tegen Corridor op zondag 13 oktober moeiteloos gewonnen. Met een 14-3 nederlaag werden de gasten terug naar Son en
Breugel gestuurd.
SVOC’01 was op voorhand favoriet te
noemen voor het duel met Corridor.
De gasten hadden nog geen punt
behaald. Binnen een mum van
tijd stond SVOC dan ook met 2-0
voor. De goals vielen uit een mooi
afstandsschot en een strafworp.
Daarna duurde het iets langer voordat er opnieuw werd gescoord. SVOC
hield de poort door goed verdedigen
gesloten en liep nog voor rust uit
naar een comfortabele 7-0 voor-

sprong. Na rust voltrok zich hetzelfde
spelbeeld, met als enige uitzondering dat ook Corridor een aantal
maal wist te scoren. Dat leverde
uiteindelijk een 14-3 eindstand op.
Volgende week reizen de dames
van SVOC af naar Milheeze voor de
wedstrijd tegen nummer twee MKV.
Doelpuntenmakers: Rian Eickmans
(7x), Sofie de Mulder (3x), Judith
Steeghs (2x), Elien Nabben (1x),
Marloes Cox (1x).

*tenzij anders aangegeven

.00
open van 13.00 tot 17

*

maar het liep goed af voor de roodwitten.
Na de pauze speelde Oostrum feller
en in een hoger tempo. De thuisclub
drukte SVEB achteruit en kreeg, in
tegenstelling tot voor de pauze, ook
kansen. De jarige Wes Wilmsen mikte
langs het doel en uit een vrije trap van
Ruben Nohlmans werd de doelpoging
van Bo Verrijth geblokt. Uit de corner
die volgde kreeg Kees Gommans
een schietkans maar ook zijn schot
smoorde in het overvolle doelgebied.
Captain Marwin Hermans probeerde
het met een gevaarlijk afstandsschot
dat via de vingertoppen van keeper
Stef Tissen net over de lat verdween.
Trainer Ron Spruit paste in de
zeventigste minuut een dubbele wissel
toe. Hij bracht de aanvallers Max
van Goch en Guus Janssen binnen de

lijnen. Het stug verdedigende SVEB
hield stand maar toch kwamen er
kansen voor Bas Mertens, tijdens de
rust ingevallen voor Joep Cornelissen,
en in de slotfase voor Bo Verrijth en
Guus Janssen. Maar de bal wilde er
niet in. “SVEB speelde heel compact.
Zij hebben hun plan goed uitgevoerd”,
vond Oostrum-trainer Ron Spruit.
“In de tweede helft waren wij
dominant en hadden meer de intentie
om te winnen. Maar wij sprongen te
slordig met de kansen om. We misten
geduld, precisie maar ook scherpte
voor het doel.” Hans Custers had vrede
met de uitslag. “Ik kan wel leven met
de 0-0. We hebben het na rust goed
gedaan. Met een beetje meer geluk
hadden we gewonnen.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Defensieve problemen

Venray verliest ook vierde duel
De mislukte competitiestart van Venray in de eerste klasse D kreeg op bezoek bij Geldrop op zondag
13 oktober nog meer vorm. De Venraynaren stonden al na een kwartier met 2-0 achter en verloren uiteindelijk
met 4-2.

r
Zondag 20 oktobe
uur

Broeken
week

Oostrum trad aan zonder keeper Adrian
Wolniak die in Polen verbleef en de
geblesseerde Bart Direks. Het nog
ongeslagen SVEB was in de eerste helft
het meest dreigend. De bezoekers
leunden op een goed georganiseerde
defensie en probeerden via de snelle
spitsen Dean Crompvoets en Maik
Vermazeren uit te breken. Het eerste
schot van Crompvoets verdween recht
in de handen van doelman Fer van
Rooij. Oostrum moest telkens alert
zijn. “Zij wachten op een fout die wij
maken en spelen de bal dan heel snel
eroverheen”, zei centrumverdediger
Hans Custers. “We moesten steeds
goed opletten maar toch hebben we
weinig weggeven. Voor onszelf was
het voor rust moeilijk om eruit te
komen.” Na een halfuur ontstond een
scrimmage voor het Oostrumse doel

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Opnieuw kende de Venrayse
ploeg defensieve problemen.
De geblesseerde verdedigers Stef van
Dijck, Joy Koenen en Robert Willemse
werden node gemist. Na de 1-4
tegen nederlaag tegen Wittenhorst
beklaagde trainer Frans Koenen zich
al dat hij pure verdedigers miste.
Dat manco brak Venray ook tegen
Geldrop op.
Trainer Koenen had nogal wisselingen
doorgevoerd na de derby tegen
Wittenhorst. Bryan Roox keerde
terug onder de lat en de aanvallers
Niek Versteegen en Bram Vievermans

verschenen voor het eerst dit seizoen
in de basis. Dat ging ten koste van
Koen Verlinden en Jeroen Vullings die
op de bank zaten.
Na drie verloren duels op rij wilde
Venray wat rechtzetten, maar al
snel kon een streep door de goede
bedoelingen. Geldrop profiteerde
na tien minuten van een verkeerde
terugspeelbal (1-0) en vijf minuten
later keek Venray al tegen een
2-0 achterstand aan. Toch wist
Venray gevaar te stichten via de
actieve Niek Versteegen en Bram
Vievermans. Met een mooie treffer

bracht Versteegen de stand op 2-1.
Meteen daarna kreeg Geldrop een
strafschop en ging Venray met een 3-1
achterstand de rust in.
Na de pauze probeerde de Venrayse
ploeg terug te komen in de wedstrijd.
Na een uur kwam Koen Verlinden
in het veld voor Niek Versteegen.
Het Venrayse overwicht leidde niet
tot treffers. In het slotkwartier stelde
Geldrop de zege veilig: 4-1. Met een
mooie lob bepaalde Bram Vievermans
de eindstand op 4-2.
Tekst: Henk Willemssen
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Geplukt

Martijn Claessens Ysselsteyn
Martijn Claessens noemt zichzelf een echte Piëlreus. Als vorst van de carnavalsvereniging van Ysselsteyn
neemt hij de leden op sleeptouw tijdens carnaval. In het dagelijkse leven heeft Martijn de leiding over zijn
eigen interieur- en bouwbedrijf en is hij vader van twee, bijna drie, kinderen. Deze week wordt Martijn
Claessens (35) uit Ysselsteyn geplukt.

elk weekend wel wat. Zo blijf ik braaf
bezig”, lacht Martijn.

Prins worden
Ondanks dat Martijn als klein jongetje
altijd al prins wilde worden, heeft hij
nu die ambitie aan de kant geschoven.
“Ik gun anderen dit plezier. Als vorst
maak je namelijk alles al verschillende
keren mee. Ik haal de prinsen op en
begeleid ze met alles. Als vorst ben
je het boegbeeld van de vereniging
en sta je constant naast de prins.
Laat mij de activiteiten maar regelen,
dat vind ik mooi.” Het organiseren van
activiteiten zat er al vroeg in. Zo zat
Martijn van zijn 15e tot zijn 23e bij de
organisatie van jongerencentrum Jera
in Ysselsteyn. “Ik ben graag creatief
bezig. En als eigenaar van een eigen
bedrijf ben ik flexibel in het plannen
van activiteiten na het werk. Toch kost
het me geen energie en mijn vriendin
staat er gelukkig ook achter.”
Zeventien jaar geleden ontmoette
Martijn zijn partner Kris, uit Venray,
op de kermis in Venray. Na negen
jaar kochten ze hun eerste huis in
Ysselsteyn, maar een half jaar geleden
werd dat huis ingeruild voor een
oude boerderij waar ze inmiddels
met hun twee kinderen Teus en
Liene wonen. Het derde kindje, een
dochtertje, is op komst. “We wonen
er prachtig. De kinderen kunnen
heerlijk buiten spelen omdat we een
grote tuin hebben. Eigenlijk is het
huis te groot. Maar omdat ik het plan
heb de boerderij te verbouwen in
vijftien seniorenwoningen, moeten
we volgend jaar weer verhuizen.
Het duurt wel nog even voordat we
kunnen beginnen met verbouwen;
de gesprekken lopen nog.”

Martijn werd geboren en getogen
in Ysselsteyn. Het gezin Claessens
bestaat uit vier kinderen, waarvan
twee tweelingen. De ouders van
Martijn runden een agrarisch
bedrijf, maar toen de moeder van
Martijn in 2005 ziek werd en vijf
jaar later overleed, pakte Martijns
vader, Peter, zijn oude werk weer
op. Peter ging aan de slag als
zelfstandige in de bouw. “Mijn

vader zat in een lastige fase, ik ben
hem na een tijdje gaan helpen met
het bedrijf.” Zeven jaar later werd
Martijn zijn bedrijfspartner en legde
hij samen met zijn vader de basis voor
de huidige firma die huizen bouwt
en het interieur verzorgt. Inmiddels
bestaat het bedrijf uit twintig
werknemers en heeft Martijn nog vele
ambities die gaan volgen.
Volgens Martijn is de familieband

Vorst

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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erg sterk, de band met zijn zussen
en tweelingbroer is goed en ze
houden elkaar scherp. “Qua uiterlijk
en karakter lijk ik helemaal niet op
mijn broer. Maar je merkt dat je als
tweeling naar elkaar toe trekt, dat
hebben mijn zussen ook. Mijn broer
heeft dezelfde interesses als ik. Zo zit
hij ook bij de carnavalsvereniging en
speelt hij bij de drumband. We zien
elkaar dus best vaak.”
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Martijn is vijf jaar lid en vier jaar
vorst bij carnavalsvereniging
De Piëlreus in Ysselsteyn.
Volgens hem is het in Ysselsteyn
bijna vanzelfsprekend om lid te zijn
van de vereniging die bestaat uit
1.200 leden. “Het leeft hier in het
dorp enorm. Ook bij mij zit carnaval
in het bloed. Ik ben graag onder de
mensen en wil iets voor het dorp
betekenen. Toch moet je het leuk
vinden om als vorst de kartrekker
van de vereniging te zijn. Het is een
schitterende hobby.”
Nadat Martijn een jaar lid was, vroeg
het bestuur hem om vorst te worden
van de vereniging. In het eerste jaar
haalde hij namelijk graag ongein
uit bij de andere leden. “Dat was
misschien wel één van de redenen
dat ze me als vorst vroegen. Ik heb
er toen goed over nagedacht en
uiteindelijk ‘ja’ gezegd. In de periode
van november tot en met maart is er

Naast zijn werk en de activiteiten
rondom carnaval, maakt Martijn tijd
om muziek te maken. “Die muzikaliteit
zit wel in de familie. Al vanaf
jongs af aan, ben ik met muziek
bezig. Ik begon met de blokfluit en
nu bespeel ik alle voorkomende
instrumenten van slagwerk. Met de
drumband gaan we in december op
concours, een echte uitdaging.”

Carnaval
zit in mijn bloed

Ronde Tafel Venray-Horst
Ook is Martijn inmiddels drie jaar lid
van Ronde Tafel 160 Venray-Horst,
een actieve organisatie die zich inzet
voor de gemeenschap. Twee keer
per maand komt de groep bij elkaar
om over hun ondernemingen te
praten. Ook zien de mannen elkaar
regelmatig tijdens gezinsweekenden
en barbecues. “Deze activiteiten doen
we vaak met de tafeldames samen.
Ouwehoeren doen we ook wel, maar
we zetten elkaar vooral op scherp.
De onderlinge vriendschap is mooi om
te zien.”
En als Martijn dan nog tijd
overhoudt, gaat hij sporten. “Ik heb
altijd veel gevoetbald, maar door
blessuregevoeligheid ben ik gestopt.
Het teamgevoel mis ik wel. Maar
daarom doe ik één keer per week
bootcamp in groepsverband. Dat vind
ik erg leuk. Ik ben iemand die geniet
van mijn leven.”
Tekst: Jeanine Hendriks

De huidige directeur verlaat eind 2019 vanwege
zijn leeftijd Stichting Openluchtmuseum de Locht.
Daarom is het stichtingsbestuur op zoek naar een

MUSEUMDIRECTEUR (0,4) én een
ECONOMISCH DIRECTEUR (0,4)
Openluchtmuseum de Locht is een organisatie met
250 vrijwilligers. Voor het museum zijn de vrijwilligers
van levensbelang, zij vormen het hart van de organisatie.
Ook de directiefuncties worden vervuld op basis van vrijwilligheid.
Een uitgebreide functiebeschrijving vindt u op
www.delocht.nl > Over ons > Vacatures
Voor meer informatie:
dhr. Jan Hulsen (voorzitter), privé tel. 06 53 18 36 14.
Sollicitaties kunt u sturen aan:
dhr. Henk Steenbekkers (secretaris)
Gussekuulke 5, 5962 BC Melderslo
of per mail aan henk.steenbekkers@gmail.com.

De sluitingsdatum is 7 november 2019.
Broekhuizerdijk 16d Melderslo | www.delocht.nl
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Venray Lokaal

Armoede
Armoede is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet
kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. In Nederland neemt de
armoede gelukkig af. 6,6 procent van de huishoudens in Venray
ervaart de gevolgen van armoede.
Vandaag is het Wereldarmoededag
waar Venray Lokaal extra aandacht
aan geeft. Venray beschikt over
allerlei minima- en kindregelingen
waar diverse organisaties hard voor
werken en doen wat we kunnen in
gemeentelijk verband. We zijn met
zijn allen goed op weg in het terug-

CDA Venray

dringen van armoede. Onze economie groeit en meer mensen hebben
werk. Het is van belang dat een
mens de mogelijkheid krijgt (en vervolgens ook neemt) om zich te laten
scholen. Voor Venray Lokaal betekent
dit dat er fors aandacht mag worden
besteed aan goede scholing, voor

van wordt, of waar je zelfs langzaam
van opbrandt. Ook al verdien je er
nog zoveel geld mee. Venray Lokaal
streeft naar een samenleving waarin
iedereen de mogelijkheid krijgt om
uitdrukking te geven aan de persoon
die hij of zij in de kern ís. Daar worden we allemaal gelukkiger van.
Dát noemen we rijkdom.

van zo’n mooi pareltje is het bedrijf
Penn Color aan de Smakterweg.
Dit bedrijf ontwikkelt onder andere
kleurconcentraten voor de plasticindustrie. Zaterdag 12 oktober opende
dit bedrijf een grote uitbreiding van
hun productiecapaciteit. Het is een
Amerikaans familiebedrijf, heeft
zich in 1999 gevestigd in Venray en
begon met enkele medewerkers.
Intussen werken er in de Venrayse
vestiging meer dan vijftig personen.
Een mooi voorbeeld van een stabiel

gegroeid en degelijk geleid bedrijf
actief in een innovatieve markt met
wereldwijde afzet en zeer competitief. En dat allemaal in Venray zonder dat we dat echt beseffen. Grote
trots op Penn Color en al deze andere
maakbedrijven is meer dan op zijn
plaats. Deze pareltjes van Venray
maken onze economie divers en
robuust. Zij zijn de basis voor onze
hedendaagse welvaart.

van schattingen en modellen wordt
gewerkt, moet de toekomst uitwijzen
wat voor effect dit gaat hebben op
de natuurgebieden.
Het populistische idee om de veestapel in Nederland dan maar te
halveren was de druppel die de
emmer voor veel boeren en burgers
in het buitengebied deed overlopen.
Een hele sector wordt weggezet als
achterhaald, inefficiënt en overbodig. Terwijl deze sector juist al jaren
bezig is met reductie van de uitstoot.

En die daalt ook nog steeds. Ik kan
het de boeren echter niet kwalijk nemen als ze op dit moment te
weinig vertrouwen in de overheid
hebben om investeringen te blijven
doen.
Net als in onze gemeente willen we
dat in Den Haag stabiel en langjarig
beleid wordt gemaakt gebaseerd op
feiten en gedegen onderzoek.

Harold Stevens, commissielid

Venrays Pareltje
In Venray zijn van oudsher een groot aantal maakbedrijven gevestigd. Van oorsprong vaak familiebedrijven die actief zijn in de metaalbewerking of een afgeleide daarvan. Meestal kijken we dan naar grote
voorbeelden zoals Inalfa en Manders Automation, maar ook kleinere
bedrijven zoals Cox Metaal, Custers Hydraulica en MMI. Ook nieuwe
bedrijven komen er in Venray bij, denk bijvoorbeeld aan Cr8las en
Helotech. Daarnaast zijn er veel bedrijven in de kunststofbewerking.
Daarvan zijn natuurlijk Nelipak en Oliver Tolas bekende voorbeelden.
Deze bedrijven en nog veel meer zijn
allemaal pareltjes van de Venrayse
economie. Wist u dat na de zorg de
maaksector in Venray de tweede

VVD Venray

zowel jong áls oud. Daarbij is van
groot belang dat de mens al vroeg
in zijn leven wordt gestimuleerd om
te vertrouwen op aangeboren talenten en kwaliteiten en deze verder
te ontwikkelen. Scholing mag er op
gericht zijn om mensen in een veilige
omgeving te laten ontdekken wie ze
zijn en opleiden voor werk dat past.
Werk moet je energie opleveren in
plaats van kosten. Armoede ervaar
je ook wanneer je iedere dag bezig
bent met werk waar je niet gelukkig

grootste werkgever is met meer dan
20 procent van de totale werkgelegenheid? Nog vóór de agrosector en
de logistiek. Een recent voorbeeld

Jan Loonen

Boeren kop van jut
De afgelopen weken kon je de krant niet openslaan zonder het woord
stikstof tegen te komen. Je wordt van alle kanten bekogeld met discutabele cijfers, percentages en meningen. De overheid probeert nu
invulling te geven aan een rechterlijke uitspraak die een groot deel
van Nederland economisch op slot zet.
Het komt er uiteindelijk op neer
dat we in een dichtbevolkt land als
Nederland keuzes moeten maken
tussen een bepaalde perceptie van
wat natuur zou moeten zijn aan de
ene kant en welvaart en voedselzekerheid aan de andere kant. Er zijn

nu plannen om verouderde veehouderijen nabij Natura tweeduizend
gebieden uit te kopen. Klassieke
familiebedrijven waar het water al
aan de lippen stond, zullen mogelijk van deze regeling gebruikmaken.
Maar aangezien er alleen op basis

Michel Gerrits

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.

TE KOOP PERCEEL
LANDBOUWGROND
oppervlakte 1.79.20 ha

Gelegen aan de Kraakse Pas te Leunen
Prijs op aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de heer J. Pijnenburg.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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eens/oneens geef uw mening

Oprichting GroenLinks is een
bedreiging voor Venray Lokaal
Als de oprichting van GroenLinks in Venray doorgaat, dan maken enkele leden van Venray Lokaal wellicht de overstap. André van
Maarschalkerwaard, initiatiefnemer van de oprichting van GroenLinks, geeft aan dat de belangstelling tijdens de eerste bijeenkomst hem
aangenaam verraste. Van Maarschalkerwaard zegt dat meerdere leden van Venray Lokaal sympathisant zijn van GroenLinks. Toch maakt
fractieleider Tino Zandbergen zich niet druk als leden overstappen. Hij spreekt over hooguit twee of drie vertrekkers. De stelling deze week
luidt: Oprichting GroenLinks is een bedreiging voor Venray Lokaal.
André van Maarschalkerwaard was actief
commissielid van Venray Lokaal, maar heeft
zijn werkzaamheden voor de lokale partij op
een laag pitje gezet. “Ik ben niet zo tevreden
over de gang van zaken bij Venray Lokaal”,
zegt Van Maarschalkerwaard die zich vooral
bezighoudt met milieu, buitengebied en
veehouderij. “Dat zijn moeilijke thema’s
binnen Venray Lokaal. Het ontbreekt aan een
duidelijke identiteit.”
Volgens Maarschalkerwaard heeft partijgenoot

Cees de Vocht dezelfde gedachtegang. Daarnaast
is raadslid Toon Kerkhoff uit Merselo is al langere
tijd lid van GroenLinks. Mocht dit trio de oversteek
maken naar GroenLinks, dan verliest Venray
Lokaal drie leden uit de top acht van de kieslijst.
Voorstanders van de stelling kunnen vinden dat
wanneer leden van Venray Lokaal masaal de
overstap maken naar GroenLinks, dat de partij
wellicht in moeilijkheden komt.
Tino Zandbergen, fractieleider van Venray Lokaal,
ziet het ontstaan van GroenLinks niet als een

bedreiging voor zijn eigen partij. “Daar word ik
niet zenuwachtig van. Venray Lokaal heeft zestig
leden. De opengevallen plaatsen vullen we zo
weer in met anderen. Van GroenLinks hebben we
geen last”, beweert Zandbergen. Venray Lokaal is
sterk en blijft dat ook. Wij geloven in onze eigen
lokale kracht.”

Wat vindt u? De oprichting van GroenLinks is
een bedreiging voor Venray Lokaal

Bespreking poll week 41

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). 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.
70 procent van de respondenten was het
eens met deze stelling. Zij vinden dus dat de
gemeente beter had moeten luisteren naar de
mening van de dorpsraden. Dat verwoordde
het Ysselsteynse dorpsraadslid Rob Keijzer
ook al in een eerder stadium. “Er worden
dadelijk besluiten genomen zonder voldoende

meningsvorming uit de dorpen. 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.” 30 procent was het oneens met deze
stelling. Een argument dat zij in kunnen brengen

is het feit 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.

Oh, zit dat zo!

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Enkele weken eerder schreef ik op deze plek al over de wijziging van de sectorpremies per 1 januari 2020. Kortgezegd is de werkgever
daardoor aanmerkelijk meer WW-premie verschuldigd voor tijdelijke contracten dan voor vaste contracten. Dit is echter maar één van de
wijzigingen die in het kader van de arbeidsmarkt in balans worden doorgevoerd.
voorbij zijn moet minstens zes
maanden worden gewacht voordat
weer een tijdelijk contract kan
worden afgesloten. Deze termijn
kan in de cao worden teruggebracht
naar drie jaar.

Zo is het vanaf 2020 weer mogelijk
voor een maximale periode van
drie jaar tijdelijke contracten aan
te bieden. Feitelijk wordt de oude
situatie hiermee weer hersteld,
dit was immers voor de invoering
van de Wet Arbeid en Zekerheid
ook al het geval. Als de drie jaar

Ook de berekening van de ontslagvergoeding (Transitievergoeding)
verandert. De uitzonderingspositie
voor de oudere werknemer is
vervallen, zodat de transitievergoeding voor deze groep vanaf 2020
lager zal uitvallen. Anderzijds geldt
de vergoeding vanaf 2020 meteen
vanaf de eerste dag dat een
werknemer in dienst is.
Voorheen was er pas recht op een
transitievergoeding na twee jaar in
dienst te zijn geweest bij een werkgever.
Een andere belangrijke wijziging
betreft payrolling. Werknemers

die via de payroll worden
ingehuurd krijgen dezelfde
rechten als werknemers die in
vaste dienst zijn bij een bedrijf.
De arbeidsvoorwaarden van de
inlener, waaronder de toepassing
van de cao waaronder de inlener
valt, gelden dan dus ook voor via
een payroll bedrijf ingeleende
werknemers.
Ten slotte zijn er ook wijzigingen
voor oproepkrachten. Bijvoorbeeld
ten aanzien van het oproepen,
dat dient minimaal vier dagen van
te voren plaats te vinden en voor
minimaal 3 uur per oproep.
Trekt de werkgever de oproep
binnen die vier dagen in moet hij
toch loon betalen.
Verder wordt de werkgever
verplicht om na twaalf maanden
een aanbod te doen voor een
vast aantal uren.

Meer weten over de WAB?
Op 28 en 29 oktober houdt InnoVista
een Aan Tafel over de WAB.
Zie www.innovista.nu/
over-innovista/aan-tafel
Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

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

Willy’s Wereld

Column

Stikken in
de stof…
Ik kreeg een aantal punten uit
de actualiteit voorgedragen om
als onderwerp te kiezen voor
deze column. Daar stond ook de
stikstofproblematiek tussen.
“Zou je daar niet eens over
willen schrijven?” was de
vraag.
Ik weet eigenlijk helemaal niet
zoveel over stikstof. Ik weet ook
lang niet alles over de relatie tussen stikstof, milieuvervuiling en klimaatverandering. Wat ik wél weet
is dat heel veel andere mensen er
werkelijk alles van lijken te weten.
Op Facebook wemelt het van grafiekjes, landkaartjes, stellingen
door zogenaamde deskundigen
(aan beide zijden van het gelijk)
en het fake news verspreidt zich
snel via sociale kanalen. Wat ik ook
weet is dat de sfeer alleen maar
grimmiger wordt. Een enthousiaste
Zweedse tiener wordt als een “hysterische kind” weggezet door een
oma op Facebook (benieuwd hoe
ze zou reageren als het haar kleinkind was), het naar de gort helpen
van onze aarde en de daarmee
gepaard gaande verandering in ons
klimaat wordt ontkend. De bereidheid om met elkaar in dialoog te
gaan om tot een constructieve
oplossing te komen is verder weg
dan ooit. Je hoort vaak dat wij als
klein land toch niks kunnen betekenen. Of dat het klimaat wel vaker
veranderd is en dat de natuur zich
altijd herstelt. Maar moeten we
daarom maar niks doen? Moeten
we, vanuit die gepolariseerde
samenleving, met een trekker een
deur van een overheidsgebouw
inbeuken of moeten we daarom
een boerderij bezetten en gijzelen?
We hebben als mens wel degelijk invloed op onze leefomgeving.
De aarde heeft in miljoenen jaren
middelen opgebouwd (kolen, gas,
olie) en die jagen wij er in een
paar generaties doorheen. Dat gaat
de aarde niet meer herstellen.
We gaan veel te slordig om met
ons afval zoals we kunnen zien
aan de plastic soep in onze oceanen. Dat doen wij. Dat is niet de
natuur die een dipje heeft en zich
wel weer herstelt. Als we dat niet
willen zien en niets willen doen
dan zijn we geen knip voor de
neus waard voor onze toekomstige
generaties: uw kinderen. Ik heb
nog geprobeerd meer te weten te
komen over stikstof. Maar net als
vroeger op school: ik stik in de stof.
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15-vragen aan

Jasmijn Kanters Venray
wij het eigenlijk heel goed op school
hebben. In China moeten kinderen van 06.00 uur tot 20.00 uur op
school zitten en daarna nog huiswerk
maken. Ik kan mij echt niet voorstellen hoe dit moet zijn. En als ik het
dan vergelijk met de Nederlandse
scholen dan hebben wij het goed.

Had je dit van tevoren gedacht?
Ik dit wel verwacht ja, we kregen
van tevoren veel informatie en een
duidelijke planning. Ik had misschien
wel verwacht dat ze iets beter Engels
zouden spreken, maar voor de rest
ging alles naar verwachting.

Wat hebben jullie samen gedaan?
We hebben op school gekookt,
gefietst, een rondleiding door
Venray gehad, een themadag van
de Efteling gehad, bij een carnavalsvereniging op bezoek geweest en
nog veel meer. Zaterdag en zondag
hadden we een vrije dag. Zaterdag
gingen wij met onze familie karten.
Dit had de Chinese student nog nooit
gedaan, maar hij vond het heel leuk.
Zondag gingen met een groep met
andere Chinezen naar Amsterdam.

Wat verwacht je van de reis naar
China?
Ik verwacht dat het een superleuke
en leerzame reis wordt waar ik veel
nieuwe dingen ga ontdekken en
zien. Ook verwacht ik dat ik meer
van de Chinese cultuur ga leren.

Heb je altijd interesse gehad in de
Chinese cultuur?
Ik ben geïnteresseerd in elke cultuur
waaronder dus ook de Chinese.

Waar komt die interesse vandaan?
Het zit bij ons in de familie.
Mijn ouders zijn erg reislustig en
hebben ons al op vroege leeftijd
meegenomen op reis.

Welke reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb al veel mooie reizen gemaakt
en veel van de wereld gezien. Wat ik
nog echt graag wil zien zijn Australië
en New Zeeland.

Wat was de mooiste reis die jullie
gemaakt hebben?
Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Jasmijn Kanters
14 jaar
Raayland College
Venray

Waarom heb jij je opgegeven voor
de uitwisseling met de Chinese
studenten?
Ik heb mij opgegeven omdat het mij
geweldig leek om te ervaren hoe
iemand aan de andere kant van de
wereld leeft. ik hoor namelijk vaak
dat Chinezen echt keihard moeten
werken op school en ik was erg
benieuwd of dit dan ook echt zo is.
Ook nieuwe culturen leren kennen
vind ik super leuk. Daarnaast leer je
natuurlijk veel van een uitwisseling.

een bijzondere ervaring. Zij waren
bijvoorbeeld niet gewend om vrije
tijd te hebben. Als je ze vroeg of
ze iets voor zichzelf wilden doen,
vonden ze dit lastig omdat ze niet
wisten wat te doen. Ze pasten zich
wel heel goed aan aan ons. Ze aten
alles en deden overal aan mee.
Ik heb tot nu toe een leuke, maar
ook leerzame ervaring gehad.

Hoe hebben jouw ouders de
uitwisseling ervaren?

Ik had een Chinees in huis.
Mijn ouders vonden dit heel leuk
omdat ook zij dan konden ervaren
om iemand van de andere kant
van de wereld in huis te hebben.
Aan het einde van de week zeiden
mijn ouders wel dat ze hem eigenlijk
Hoe vond je het tot nu toe?
maar weinig hadden gezien.
De Chinezen waren twee weken
geleden bij ons in Nederland. Dit was Dit kwam omdat ‘s avonds vooral

met andere kinderen, die ook een
Chinese uitwisseling hadden gingen
zitten.

Hoe was jouw band met hem?
Na een week met iemand in huis te
zitten krijg je best wel een goede
band met iemand. Dus ik kon het wel
goed vinden met hem.

Was het moeilijk om met hem te
communiceren?
We communiceerden gewoon in het
Engels, maar dit ging best moeizaam.
De Chinezen van de uitwisselingsgroep waren allemaal niet supergoed
in Engels. Soms moest er even een
vertaalapp bij gepakt worden.

Wat heb je van de Chinese uitwisselingsstudent geleerd?

Het allermooiste vond ik Suriname.
Het land heeft een prachtige cultuur
en een super lieve bevolking.
Er waren daar zoveel verschillende
culturen en dat was leuk om te zien.

Ben je zenuwachtig voor de reis
naar China?
Ik ben zeker wel een beetje
zenuwachtig ja. Zo’n verre reis en dat
zonder ouders! Maar ik kijk er vooral
erg naar uit.

Hoi

Column

Rijlessen
Ik ben al weer even bezig met
rijlessen. Ondertussen ben ik
17 en zou ik, zodra ik een
rijbewijs heb, kunnen rijden.
Nu ben ik nog bezig met de
lessen en het voorloopt
allemaal prima. Zelf vind ik
het lessen erg fijn.
Rijden vind ik erg leuk.
Vooral het rijden over de
snelweg. Wat ik ook erg fijn
vind is dat ik zelf kan kiezen
welke rij-instructeur ik wil
hebben. Ook daar zitten
mijn voorkeuren in. Jammer
genoeg gaat dat niet altijd in
de vakantie, maar verder ben
ik erg blij met de rijschool.
Ook omdat het niet heel erg
duur is en ik het zelf betaal.
Dan kies je toch voor een
goedkope en goede rijschool.
Ik hoop wel dat ik mijn rijbewijs
heb voordat ik mijn examens
heb van de havo in mei, maar
daar maak ik me ook niet te
druk over. Voor nu maak ik me
meer druk over mijn toetsweek
en het is dan ook zo fijn dat ik
op elk moment kan lessen en
zelf kan kiezen met wie ik dat
wil.
Wat wel zo vervelend is, is dat
elke rij instructeur anders is
en dus op een andere manier
vertelt wat je moet doen bij een
rotonde of stoplicht. De een is
heel precies en vertelt je precies
wat je moet doen, terwijl een
ander niks doet. Dan heb je
ook nog mensen die willen
dat je precies in het midden
rijdt en precies 60 kilometer
per uur op een weg waar dat
mag, terwijl ik dan denk dat
het echt niks uit maakt of je nu
62 of 60 kilometer per uur rijdt.
Daar doe je dan weer niks aan.
Ik vind vooral de mannelijke
instructeurs fijn, omdat die
niet zo precies zijn met alles.
Iets waar ik compleet gek
van wordt. Gelukkig heb ik nu
vaak een vast tijdstip en rijinstructeur waar ik erg blij mee
ben.

Zou je Chinees willen spreken?
Om eerlijk te zijn blijft het bij
Nederlands en Engels. In andere
talen ben ik niet zo goed. We leren
op school voor dit project wel wat
basiswoorden Chinees, maar die taal
is erg moeilijk.

Ik heb denk ik van hem geleerd dat
Jacky
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Fietstocht langs herdenkingsmonumenten
De Venrayse hardloopvereniging Run for Health organiseert op zondag 20 oktober een fietstocht langs oorlogsmonumenten in de gemeente Venray. Het is tussen 09.00 uur en 11.00 uur mogelijk om te starten aan de fietstocht bij de Artiest in Venray.
De deelnemers kunnen kiezen tussen
twee varianten: één fietstocht van
33 kilometer én een fietstocht van
63 kilometer. De fietsroutes leiden
langs respectievelijk elf en achttien
herdenkingsmonumenten in Venray

en de kerkdorpen in de gemeente.
De deelnemers krijgen een programmaboekje mee met kortingsbonnen.
In het programmaboekje staat meer
informatie over de oorlogsmonumenten. De kortingsbonnen kun-

nen worden ingeleverd bij De Schol
in Heide en café Het Trefpunt in
Geijsteren.
Mail voor meer informatie naar claasen.
wcj@gmail.com Er zijn geen kosten verbonden aan de fietstocht.
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Avond van de Lach in
Ysselsteyn
In gemeenschapshuis De Smelehof te Ysselsteyn vindt op zaterdag
19 oktober de Avond van de Lach plaats. Verschillende acts bestijgen die avond het podium.
Toppers op het gebied van tonpraten en acts laten zich zaterdagavond horen in Ysselsteyn.
Frans Bevers, Rob Bouwman,
Striepke Veur, Freddy v.d. Elzen, Hu/

Hum, John van Bree en Erik Mulder
treden op. Het is, kortom, een
avond om niet te missen. De zaal
gaat open om 19.00 uur, het programma start een uurtje later.

Open repetitie Venrode Voices
Het vrouwenpopkoor Venrode Voices houdt op woensdagavond 23 oktober een open repetitie bij zaal Thielen
in Venray. Vanaf 20.00 uur zijn dames vanaf 18 jaar die nieuwsgierig zijn of overwegen lid te worden van het
koor welkom.
Het koor zingt nummers van bijvoorbeeld Adele, P!nk en John Legend. Het
repertoire wordt regelmatig uitgebreid.
Een aantal keren per jaar treedt het

koor op. Soms gebeurt dat met andere
koren of solisten, een andere keer
voert het koor een eigen productie op.
Het koor staat onder leiding van pia-

nist/dirigent/arrangeur Max Smeets.
Venrode Voices is op 18 oktober ook te
horen op het concert ter ere van 75 jaar
vrijheid in de Grote Kerk.

Wielergala terug in de schouwburg
Het wielergala 2019 vindt op woensdag 27 november plaats in de schouwburg in Venray. Tijdens het gala
worden onder meer de Limburgse Renner van het Jaar en Limburgse Renner van de Toekomst gekozen.
Het wielerseizoen 2019 loopt alweer
op z’n einde en dus krijgen de leden
van de Club 24, allen vanuit de wielersport, wederom de taak om voor
dit seizoen de Renner van het Jaar én

Renner van de Toekomst te kiezen.
In het verleden vielen Bart Brentjens,
Frans Maassen, Max van Heeswijk,
Roy Curvers, Danny Nelissen, Mike
Teunissen en Wout Poels al eens in de

prijzen. Ook in 2017 werd het festijn in
de schouwburg gehouden. De avond
is alleen voor genodigden van Club 24
en de gemeente Venray.

Carnavalsvereniging de Ruuk

Rommelmarkt en veiling
Blitterswijck
Carnavalsvereniging de Ruuk uit Blitterswijck organiseert op
zondag 20 oktober een rommelmarkt en veiling in gemeenschapshuis de Zaal in Blitterswijck. Vanaf 13.00 uur gaan de deuren van
de Zaal open voor de rommelmarkt.
Geïnteresseerden hebben tot
16.00 uur de tijd om spullen te
kopen die deels door de inwoners
van Blitterswijck aan de carnavalsvereniging zijn geschonken.
Op zaterdag 19 oktober komt de
vereniging nog een keer langs bij
de inwoners van Blitterswijck om
de laatste goederen op te halen.

Rond 14.30 uur vindt er een veiling
plaats van een aantal goederen.
Zo heeft profwielrenner Wout
Poels een officieel wielershirt ter
beschikking gesteld dat geveild
wordt. De opbrengst van de rommelmarkt en veiling komt ten
goede aan nieuw kostuums en steken voor de carnavalsvereniging.

Menz in Beeld
Uw verhaal is van waarde!
In de komende reeks Menz in

Deze week het verhaal van Chris:

Beeld, een initiatief van Stichting
MenzSamen, maakt u als lezer

Hoe kan het toch zijn dat deelnemen aan het arbeidsproces zo bepalend is voor

kennis met de levensverhalen

hoe er naar je gekeken wordt? Alsof je als mens alleen maar meetelt als je werkt.

van gewone, bijzondere mensen.

Chris, die na 30 jaar werken vanwege ziekte uit het arbeidsproces raakte, ervaart

Verhalen waarin u zich kunt

hoe het is om niet langer voor ‘vol’ aan te worden gezien. Leren omgaan met je

Meer informatie

herkennen, u aan het denken

ziekte en proberen te accepteren welke effecten dat heeft op je leven. Voor Chris

Wilt u ook deelnemen aan de

zetten en u van troost of kracht

betekende het dat hij heeft moeten leren zijn dag anders in te delen zodat hij de

reeks Menz in Beeld of wilt u naar

kunnen zijn.

weinige energie die hij heeft goed verdeelt. Het betekende ook dat hij niet meer

aanleiding van dit artikel meer

zijn geliefde hobby’s kan uitoefenen. Hij verloor veel vrienden omdat hij niet

informatie, neem dan contact op

Met deze verhalen geeft Stichting

meer mee kon doen aan allerlei activiteiten. Vrienden die overdag werken en in

met stichting MenzSamen

MenzSamen aandacht aan datgene

de avond, juist als bij Chris de energie op is, tijd hebben om af te spreken.

via tel: (0478) 206957 /

wat vaak verborgen blijft in onze

Het is te danken aan zijn positieve instelling en enorme doorzettingsvermogen dat

(06) 491 463 34. Of kijk voor meer

samenleving; het echte verhaal. En

Chris blijft zoeken naar mogelijkheden. Zo heeft hij thuis zijn eigen racewereld

informatie op: www.ikindewijk.nl

door juist dit verhaal te delen, kunt

gecreëerd, een simulatie van een rally/GT racewagen waarmee hij online kan

of www.menzsamen.nl.

u er zijn voor elkaar, voor de buurt,

racen. Zo is hij in staat om op een andere manier zijn hobby te blijven uitoefenen.

de wijk en de omgeving. Samen

Direct na zijn arbeidsongeschiktheid heeft Chris zich gemeld bij het longfonds om

met en voor elkaar zorgen voor een

zijn ervaringen te kunnen delen en anderen daarmee te kunnen helpen. Jammer

verbintenisvolle samenleving. U bent

genoeg werd er onvoldoende gebruik gemaakt van zijn kennis. Ondanks dat geeft

belangrijk voor uw wijk en voor

hij niet op. Hij vervolgt zijn zoektocht en vindt uiteindelijk een plek waar hij zich

uzelf!

welkom en thuis voelt. Een plek waar hij kennis en ervaring kan delen en zo van
waarde is voor anderen. Jezelf zijn en dat te laten zien, dat is Chris.

Juist door uw verhaal te delen, kunt u er zijn
voor elkaar, voor de buurt, de wijk en de omgeving.
Venray, focus op mensen
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Agenda t/m 24 oktober 2019

do
18
10

Aandacht voor herdenkingsboom

Het Zonnelied zingt oorlogsliedjes
Tijd: 15.00 - 16.00 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Kasteelplaats Geijsteren

Kienen in Den Hoender

Freedom | MMSK St. Petrus Banden

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 20.15 - 23.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Pop Up Galerie: WADT

Live optreden: The Old Friends

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

Tijd: 20.30 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Filmavond
Tijd: 18.15 - 20.15 uur
Locatie: Wijkcentrum Brukske Venray

Bespeling Carillon ism United Voices
of Freedom
Tijd 19.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Christel de Laat | Zijn daar nog
vragen over?
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

vr
19
10

Lezing Planehunters over
vliegtuigcrashes WOII

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

zo
20
10

Mariakapel Holthees: Erwin van
Ligten
Tijd: 15.30 uur
Locatie: Mariakapel Holthees

soep, we krijgen het een keer
ma Plastic
op ons bordje
21 Tijd: 20.00 uur
10 Locatie: De Kemphaan Venray
repetitie Venrode Voices
wo Open
Tijd: 20.00 - 22.15 uur
23 Locatie: Zaal Thielen Venray
10
do Taalcafé
13.00 - 14.30 uur
24 Tijd:
Locatie: BiblioNu Venray
10

Toverig drakenfeest
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Perdstal Venray

Herdenking Brits Kerkhof
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Locatie: Brits Kerkhof, Venray

Minidisco Zwiere & Zwaaje

Opening tekeningenwand 75 jaar
vrijheid

Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Venrays museum Venray

Toverig Drakenfeest

Heimatklänge

Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Perdstal Venray

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Ontmoetingcentrum ‘t Schöpke Venray

Pop Up Galerie: WADT

Bevrijdingsconcert Geijsteren

Filmkring Venray: Lazzaro Felice

Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Pop Up Galerie Venray

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Kasteelplaats Geijsteren

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Theater Luxor Venray

Workshop Psalmen zingen

Optreden Lazy Chair

Tijd: 13.30 - 15.00 uur
Locatie: Catherinakerk Leunen

Tijd: 15.00 uur
Locatie: De Schól Heide

Simon & Garfunkel Acoustic | Sounds
of Silence

Gezinskienen

Cor nodigt uit

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: De Schól Heide

Tributebands

Rocktoberfest in tent op Grote Markt
Een dag voordat het Oktoberfest losbarst in de feesttent op de Grote Markt in Venray vindt op vrijdag
25 oktober het Rocktoberfest plaats. Tijdens die avond treden er verschillende tributebands op.
De avond begint met een optreden
van een Fleetwood Mac tributeband.
De band, genaamd Fleetwood Back,
speelt alle hits met een eigen draai
aan de nummers. Na deze act is het
de beurt aan een tribute aan Bruce
Springsteen. Die wordt gebracht door

Kevin Bachus, onder de act Kevin does
the Boss. Bachus schrijft sinds 1999 als
singer-songwriter zijn eigen composities en brengt zijn muziek in de meest
basale setting met enkel zijn stem en
een akoestische gitaar. Hij imiteert
Springsteen daarbij niet, maar geeft er

zijn eigen persoonlijke draai aan.
De avond wordt afgesloten door
CCSurvival: een tribute van Creedence
Clearwater Revival. Dat is een rockformatie. Het Rocktoberfest begint om
20.30 uur in de feesttent.

IVN De Maasdorpen

Wandeltocht door de Castenrayse Vennen
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 20 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een wandeling door de
Castenrayse Vennen. De start is bij de Rietweg in Castenray.
Het gebied bestaat grotendeels uit een
laaggelegen bosbroek en voor een
klein gedeelte uit grasland gelegen
in het dal van de Lollebeek. Die beek
stroomt dwars door het gebied en
vormt de natuurlijke grens tussen
Venray en Horst aan de Maas. Door
stagnatie van grond- en regenwater

is hier vroeger veen gevormd, waarvan een groot gedeelte begin vorige
eeuw is afgegraven en de vennen zijn
gevormd.
Normaal kan er in deze tijd van het
jaar een groot aantal verschillende
paddenstoelen worden verwacht,
maar door de minimale neerslag afge-

lopen zomer is het afwachten wat dat
gaat doen met de ontwikkeling van de
paddenstoelen. Veel of weinig neerslag: houd desondanks rekening met
natte paden en neem daarom wandelschoenen of laarzen mee.

Ontmoetingsavond bewoners wijk De
Burggraaf
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Zaal Anno’54 Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Lezing plasticsoepproblematiek
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 21 oktober een
lezing over de plastic-soepproblematiek. De lezing start om
20.00 uur in zaal de Kemphaan aan het Kennedyplein 1 in Venray
en wordt verzorgd door Arend Bolt.
Bolt, een afvaltechnoloog die vroeger bij het afvalverwerkingsbedrijf
Van Gansewinkel werkte, houdt
zich al jarenlang bezig met deze
afvalproblematiek. Hij verzorgt
vaker lezingen over dit onderwerp.
In 2010 deed hij tijdens een expe-

ditie in de Indische Oceaan onderzoek naar plastic soep. In zijn lezing
gaat hij in op het mechanisme en
de oorzaken van plastic soep, de
gevolgen ervan en verschillende
oplossingsrichtingen.

Brunch voor mantelzorgers
Mantelzorgers in de gemeente Venray worden op de zondag 10
november tijdens de Dag van de Mantelzorg in het zonnetje gezet.
Rotary Venray organiseert dan een brunch voor de mantelzorgers.
Landelijk zijn er zo’n 4,4 miljoen
mantelzorgers in ons land, waarvan er ongeveer 4.300 in Venray
wonen. Zij doen hun werk vaak
grotendeels in stilte. Tijdens de Dag
van de Mantelzorg worden er in
heel Nederland activiteiten georga-

niseerd. Zo ook in Venray, waar aan
mantelzorgers een brunch wordt
aangeboden bij Anno’54. Tijdens de
brunch, met muzikale omlijsting, is
er gelegenheid om ervaringen uit
te wisselen. De brunch begint om
12.00 uur en eindigt om 14.15 uur.
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Confetti vijfde bij Limburgs Koren Festival
Close Harmony Group Confetti uit Venray is bij het Limburgs Koren Festival als vijfde geëindigd zondag
5 oktober. Daarnaast werd het predicaat NKF Top Koor 2019/2020 toegekend. Daardoor mag Confetti deelnemen aan de Champions Competition van de World Choir Games 2020 in België.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.
Confetti behaalde in de hoogste afdeling van de provinciale NKF Competitie
262 punten (een gemiddelde van 8.7).
Sinds een jaar heeft Kenny Jansen
uit Meterik de muzikale leiding bij
Confetti en is er gewerkt aan verbre-

ding en uitdieping van het repertoire.
Daarbij werd het koor in verschillende
genres uitgedaagd, van vocal jazz tot
pop, voornamelijk a capella met arrangementen van onder andere Kirby
Shaw, Rosanna Eckert, Kerry Marsh en

Anders Edenroth. De jury, met onder
meer Jetse Bremer, was vooral onder
de indruk van ‘Hymn of Acxiom’ gearrangeerd door Kerry Marsh. Ze prezen
onder meer de koorklank, dynamiek
en uitspraak.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Organisatie The Red Box Session
vraagt om input
Ad Welten, Marcel Verstaveren en Peggy Keijsers gaan samen met de input van Venray de uitdaging aan om
meer popmuziek naar Venray te halen. Donderdag 17 oktober vindt het eerste optreden plaats.
De Venrayse band Cash on Delivery
staat dan op de planken en South
Mountain in het voorprogramma.
Keijsers benadrukt dat de input van
het publiek is gewenst. “Iedereen kan
meedenken over de invulling van het
programma. Via de Facebookpagina

kunnen reacties worden gegeven,
waarna wij op zoek gaan naar de
bands.” De concerten worden gegeven in de kleine rode popzaal in de
schouwburg. Inwoners van Venray
gaven aan de hele breedte in genre te
willen benutten en daar geeft de Red

Box werkgroep gehoor aan door Rock
tot Blues en van Americana tot tribute
voorbij te laten komen. In de komende
maanden staan voorts nog vijf concerten op de rol.

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

Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

m/v (fulltime)

Functieomschrijving:

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Merselo staat stil bij 75 jaar vrijheid
Bij de molen in Merselo werd afgelopen zondag 13 oktober stilgestaan bij het feit dat Merselo 75 jaar geleden bevrijd werd. De molen speelde in de oorlog een belangrijke rol. Aan de stand van de wieken kon men
zien of er gevaar op de loer lag en tevens vonden veel onderduikers er een schuil- of slaapplek. Op maandag
16 oktober 1944 werd Merselo uiteindelijk als eerste in de gemeente Venray bevrijd. Afgelopen zondag
werden de oorlogsslachtoffers ‘s ochtends herdacht. Na de lunch werd er om 14.00 uur in de tent een bevrijdingsconcert verzorgd. / Beeld: Rob Beckers

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl
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Jij maakt ‘m super
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tot

50%
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Kom langs en proﬁteer!
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HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

