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75 jaar bevrijding
Venray
Venray stond in het weekend van 18, 19 en 20 oktober in het teken van de herdenking van 75 jaar vrijheid. Burgemeester Hans Gilissen ontving de 102-jarige Engelse oorlogsveteraan Sir
Kenneth George Mayhew en zes andere oorlogsveteranen uit Engeland. Op diverse locaties vonden er dit weekend met aanwezigheid van de oorlogsveteranen plechtigheden plaats. De
herdenkingen gingen samen met muzikale ondersteuning. / Beeld: Rob Beckers

Bijeenkomst or, bestuur en raadsleden

Andere organisatiestructuur moet NLW behoeden
voor nieuwe problemen
Op initiatief van fractievoorzitter Joep Gielens van ProVenray werd maandagavond 21 oktober in het gemeentehuis van Venray een bijeenkomst georganiseerd om de perikelen rondom de NLW te bespreken. De ondernemingsraad (or) stelde dat het vertrouwen in het bestuur tot op het nulpunt gedaald is. Maar er werd ook
vooruit gekeken: Een nieuwe organisatiestructuur moet de NLW in de toekomst van deze problemen behoeden.
Aanwezig was de ondernemingsraad
en het bestuur, dat bestaat uit drie
wethouders van gemeente Venray,
Horst aan de Maas en Peel en Maas,
waarvan Anne Thielen voorzitter is.
De or stelt dat bestuur voortdurend
nalatig is geweest in het nakomen
van afspraken en dat er feiten verdraaid worden. “Het bestuur heeft
onvoldoende haar verantwoordelijk-

heid genomen. Het vertrouwen is op
het nulpunt en wij voelen ons absoluut niet serieus genomen”, zei voorzitter van de or, Vic Brouns.

Bijlages
De or heeft een brief met dertig bijlages gestuurd naar de raadsleden om
hen te informeren over de gang van
zaken. Daaruit blijkt onder meer dat

twee procesbegeleiders, die waren
aangesteld om de relatie tussen or en
voormalig directeur Fleuren te herstellen, vernietigend oordeelden over
Fleuren. Het bestuur ontkent dit. Ook
een uitnodiging van voorzitter Anne
Thielen voor een bedrijfsfeest op dinsdag 15 oktober, waar Fleuren afscheid
nam, zette kwaad bloed. De or stelt
dat afgesproken was dat Fleuren

weliswaar door de voordeur mocht
vertrekken, maar wel op een passende wijze. Het bestuur zegt dat het
bedrijfsfeest diende om het einde van
de transitiefase samen met de medewerkers te vieren.

Procedure
Daarnaast was er ook nog gedoe over
de procedure rondom de aanstelling
van interim-directeur Rob Schmitz.
De or stelt dat het daarin adviesrecht
heeft. “We hebben een advies moeten
geven puur en alleen op basis van een
naam. We hebben moeten vechten

voor een cv en een gesprek. Dat is
een schande”, zegt Brouns. De vraag
is hoe het verder gaat. Waar wil de or
naartoe? Wilt Brouns dat Anne Thielen
vertrekt? “Nee, dat heb ik niet gezegd.
Het bestuur bestaat uit wethouders,
dus daar gaan wij niet over. Het is aan
de politiek om op basis van de informatie hun standpunt in te nemen.
Dat hebben wij dan te accepteren.”
Dinsdag 29 oktober staat in Venray
een raadsvergadering op het programma, waar voorzitter Thielen tekst
en uitleg moet geven.
Lees verder op pagina 02
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Plan voor groot zonnepark in Leunen
Zonneveld Laagriebroek is de naam
van een zonnepark van 26 hectare
dat gepland is aan de oostkant van
Leunen. Solarcentury uit Helmond
presenteerde maandag 21 oktober
het plan in de dorpsraadvergadering van Leunen in MFC De Baank.
Omwonenden zijn niet gerust en ze
willen het zonnepark bespreken op
de eerstvolgende dorpsraadvergadering van maandag 18 november.
Het zonnepark is gesitueerd aan de
oostzijde van Leunen, tegen de dorpsgrens met Oirlo. Solarcentury heeft
overeenstemming bereikt met vier
grondeigenaren in het gebied tussen de Oostrumsche Beek, langs de
Laagriebroekseweg en de Beemdweg.
De noordkant wordt begrensd door De
Locht en richting het zuiden loopt het
zonnepark door tot een stuk voorbij
Koepas.

Niet geschikt
als agrarische
grond

Paul Litjens is met 13 hectare de
grootste grondeigenaar. De andere
drie grondbezitters brengen 9, 2,5 en
1,5 hectare in. Litjens vertelde in de
dorpsraadvergadering dat hij in de
afgelopen maand benaderd is door
wel drie initiatiefnemers van zonneparken die op zoek zijn naar land-

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

bouwgrond. Met Solorcentury bereikte
hij een akkoord over grondverpachting
gedurende 25 jaar. Het beoogde perceel is vooral in gebruik als grasland
en op een deel zijn onlangs bieten
geoogst. Paul Litjens gebruikt zijn perceel voor het weiden van jongvee en
hij zegt genoeg alternatief grasland
achter de hand te hebben.

Kwalitatief mindere landbouwgrond
Volgens manager Jeroen van
Mensvoort van Solarcentury gaat het
om kwalitatief mindere landbouwgrond. “We hebben in Venray veel
locaties gezien maar dit terrein is als
agrarische grond het minst geschikt.
Het is een nat gebied. Het waterschap heeft er problemen mee”,
zei Van Mensvoort die vertelde dat
het de opzet is van Waterschap
Limburg om de Oostrumsche Beek
meer te laten meanderen. Daarvoor

staat Solarcentury een strook grond
af. “Het perceel biedt een unieke kans
voor een zonnepark waarbij tevens
water en natuur hun gang kunnen
gaan. Het terrein mag ook onderlopen
met water zodat het als retentiegebied
kan dienen.” De zonnepanelen hebben
een hoogte van 1,70 meter en ze staan
60 centimeter boven het maaiveld.
Rondom krijgt het zonnepark een
groene inpassing met een strook van
10 tot 15 meter. Netto blijft voor zonnepanelen 24 tot 25 hectare over.
Genoeg om achtduizend huishoudens van stroom te voorzien, meldde
Van Mensvoort.

Elektriciteitsstation
Solarcentury is in gesprek met Enexis
over de aansluiting op het elektriciteitsstation aan de Maasheseweg
in Venray op circa vier kilometer
afstand. Initiatiefnemers van zon-

neparken willen vanwege de hoge
transport- en aansluitingskosten
liefst zo dicht mogelijk bij een station
zitten. Het elektriciteitsstation ligt
volgens Van Mensvoort vrij ver weg,
maar is goed te bereiken. “Want we
hoeven niet door een bewoond of
bebouwd gebied heen. We kunnen
langs de A73 gebruikmaken van de
mantelbuizen die in grond liggen van
Rijkswaterstaat.”

Schetsfase
Solarcentury erkent dat de omgeving
ingrijpend gaat veranderen. “Maar
er komt een goede landschappelijke
inpassing en we willen de lusten met
de gemeenschap delen.” Op welke
manier is nog niet bekend want
het plan verkeert nog in de schetsfase, zei Jeroen van Mensvoort. “We
zijn ook nog niet bij de gemeente
geweest. Als allereerste is het plan

besproken met de omwonenden en
daarna met de dorpsraad.” Op woensdag 6 november staat een informatiebijeenkomst voor de buurt gepland.

‘Misleidend verhaal’
Zo’n vijftien buurtbewoners woonden
maandag de dorpsraadvergadering
bij. De reacties waren niet enthousiast. “Ik vind het een misleidend
verhaal. Het wordt mooi verkocht met
het waterplan van de beek. Maar wij
kijken straks tegen allemaal zwarte
platen aan”, zei een omwonende.
Een andere buurtbewoner verweet
Solarcentury het zonnepark te verkopen als natuurontwikkeling. Een
bewoonster van Laagriebroekseweg
zag het helemaal niet zitten. “Want
ik raak mijn vrije uitzicht helemaal
kwijt.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Bezorgklachten
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Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
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.
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Andere organisatiestructuur moet NLW
behoeden voor nieuwe problemen
Governance
Het was niet alleen kritiek spuien
maandagavond, maar er werd ook
gekeken naar oplossingen om dit in de
toekomst te voorkomen. Een andere
structuur zou daarbij moeten helpen. Zowel de raadsleden als de or
liet weten de huidige structuur op dit
moment niet transparant te vinden.
Onder het bestuur hangt momenteel een raad van advies, gevormd

door ambtenaren. “Een typisch geval
van een slager keurt zijn eigen vlees.
Dat moet verdwijnen”, zegt Brouns. Een
onafhankelijke Raad van Toezicht zou
volgens de or toegevoegd moeten worden om de transparantie te vergroten.

Directeur
Interim-directeur Schmitz was maandagavond ook aanwezig. Hij geniet, in
tegenstelling tot de vorige directeur

Peter Fleuren, wél het vertrouwen van
de or. “Mijn taak is de NLW in een zo’n
veilig mogelijke haven te brengen. De
verhoudingen moeten weer genormaliseerd worden zodat we samen aan de
slag kunnen. Daarbij hebben we ook
zeker aandacht voor de pijn die is ontstaan”, stelt Schmitz. Thielen sprak ook
het vertrouwen uit om met de huidige
or en directeur weer stappen omhoog
te zetten.

Rectificatie
In HALLO Venray van donderdag
17 oktober werd gesteld dat Peter
Fleuren en het bestuur in onmin leven.
Dat is niet juist. Peter Fleuren leefde
in onmin met de ondernemingsraad.
Fleuren laat in een reactie expliciet
weten altijd een goede verhouding te
hebben gehad met het bestuur.
Tekst: Robert Hesen

Op zoek naar plek gedenksteen joekskapel
De voormalige joekskapel Noeët Tuus uit Leunen is op zoek naar een plek voor hun gedenksteen. Die kreeg mooiste zou zijn op plek waar vroeger café De Steeg stond. Want daar
de joekskapel, die 25 jaar heeft bestaan, elf jaar geleden bij het afscheid van haar opvolgers Krom dur
ligt onze basis.” Dorpsraadlid Sjaak
d’n bocht.
De gedenksteen kreeg destijds een
plek in de muur van het inmiddels afgebroken gemeenschapshuis
De Brink. Vlak voor de sloop wist de

joekskapel de tegel veilig te stellen.
“Er was helaas geen ruimte voor in
de nieuwbouw van mfc De Baank”,
vertelde Peter van der Markt van

Noeët Tuus in de dorpsraadvergadering van maandag 21 oktober.
“De gedenksteen kan ook buiten op
bestrating worden geplaatst. Het

Rongen stelde voor de steen te
plaatsen op het vernieuwde dorpsplein. “Tussen de twee banken in
onder het wandelpadenbord zou een
mooie plek zijn”, zei hij.
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Uitstel keuze locatie
gemeenschapshuis Oirlo

Maatregelen veiligheid
Albionstraat in Leunen

Het projectteam uit Oirlo heeft een besluit over het nieuwe gemeenschapshuis uitgesteld tot medio januari
2020. Het was de bedoeling vlak na de zomer het locatieonderzoek af te ronden en het plan te presenteren aan
het College van B&W, tijdens het bezoek aan Oirlo op zaterdag 12 oktober.

Die tijdsplanning bleek niet haalbaar.
Het onderzoek naar voorkeurslocatie de pastorie neemt meer tijd in
beslag omdat veel andere partijen erbij
betrokken zijn. Als het gemeenschapshuis verhuist naar de pastorie, dan
kan de huidige plek van de gemeenschapshuis De Linde benut worden voor
woningbouw. Dat geldt ook voor cafécafetaria D’n Terp waarvan de eigenaren binnenkort stoppen.
Oirlo ziet veel voordelen in dit plan.

Het karakteristieke oude gebouw van
de pastorie blijft behouden en het
verouderde horecapand D’n Terp krijgt
een woonfunctie. Een café met cafetaria krijgt straks onderdak in het nieuwe
gemeenschapshuis, evenals jongerensoos Watjang. Door al deze functies bij
elkaar te voegen is een goede exploitatie van het nieuwe multifunctionele
centrum mogelijk. Daarnaast kunnen
op de plek van De Linde zorgappartementen voor ouderen en starterswo-

ningen worden gebouwd.
Als blijkt dat de plek van de pastorie
toch niet haalbaar is, dan is de verbouwing van De Linde het alternatief.
Alhoewel dit niet de voorkeur heeft,
is een renovatie van het bestaande
gemeenschapshuis sneller en eenvoudiger te realiseren. En het is ook minder ingrijpend voor Oirlo, meldt het
projectteam in dorpsblad ’t Krèntje,
Tekst: Henk Willemssen

Serieuze maatregelen

Mogelijk toegangspoortjes bij Odapark
Venray
De medewerkers van het Odapark denken na over serieuze maatregelen na de nieuwe vernielingen die
onlangs werden aangebracht. Het is niet de eerste keer dat er schade wordt aangebracht aan de werken in
het Odapark. Eén van de ideeën die leven, is om toegangspoortjes te maken.
Het beeld van de heilige St. Oda werd
in de nacht van 11 op 12 oktober vernield. De afgelopen weken werden
kunstwerken in het park vaker vernield. “Het moet nu maar eens afgelopen zijn. We hebben lang genoeg
toegekeken”, vertelt Roel Sanders,
medewerker van het Odapark. Om de

maatregelen definitief tegen te gaan,
denkt Sanders aan toegangspoortjes.
“Nu mag iedereen er 24 uur per dag
vertoeven. Als we met toegangspoortjes en openingstijden gaan werken,
kunnen we een stuk beter handhaven.” De plannen voor de toegangspoortjes bevinden zich nog niet in

een vergevorderd stadium. “Er lopen
ideeën. De politie en de gemeente
nemen de zaak erg serieus. We vinden dat we nu duidelijker moeten zijn.
Als mensen zich niet kunnen gedragen, moeten ze maar wegblijven.”

Meer duidelijkheid nodig over
vliegverkeer De Peel
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert staatssecretaris Barbara Visser van Defensie om de
aard en omvang van het vliegverkeer op de vliegbasis De Peel in Vredepeel te specificeren. Ook vraagt zij om
te onderbouwen waarom dit daar moet plaatsvinden.
Luchtverdedigingscommando opnieuw
voor jachtvliegtuigen en helikopters
openstellen. Het is nog niet duidelijk
waarom voor welk vliegverkeer wordt
gekozen, aldus de commissie. Ook is nog
niet duidelijk hoe hoog en via welke
routes er wordt gevlogen, overdag en
’s nachts, en hoe dat wordt onderzocht.

Sander Hellegers meldde maandag 21 oktober in de dorpsraadvergadering dat op de drukste
oversteekplaatsen, bij Zuivelweg,
Van Berlostraat, Gussenstraat,
St. Catharinastraat en Achterom,
zogeheten kanalisatiestrepen op
het wegdek komen. De Albionstraat
telt in het dorpscentrum van
Leunen slechts één zebrapad, maar
meer zebrapaden blijkt niet mogelijk. Als alternatief worden daarom
op korte termijn markeringsstrepen
dwars over de weg aangebracht.

Drukke gemeentelijke weg
Met achtduizend tot negenduizend voertuigen per dag is de
Albionstraat één van de drukste
gemeentelijke wegen. De dorpsraad van Leunen pleit daarom voor
een snellere opknapbeurt, ook
omdat het wegdek kampt met achterstallig onderhoud. De aanpak
staat bij de gemeente pas gepland
in 2025. Dat heeft ook te maken
met de vervanging van het riool,
vertelde dorpsraadlid Hellegers.

Snelheidsremmers
Om de weg veiliger te maken
komen bij de twee komgrenzen
snelheidsremmers. Sander Hellegers
merkte op dat de komgrens aan
de zuidkant te ver weg ligt. Die
zou eigenlijk zo’n honderd meter
richting het centrum moeten
opschuiven, ter hoogte van de
Veulenseweg. Het verleggen van de
komgrens kan consequenties hebben voor omwonenden, omdat het
qua regelgeving verschil maakt of
een huis in het buitengebied of de
bebouwde kom staat. “We moeten
de mensen daarom vragen wat ze
ervan vinden”, zei dorpsraadvoorzitter Annemarie van Kruijssen.
Omdat auto’s vaak te hard rijden,
wil de dorpsraad de entreeborden langs de Albionstraat tijdelijk
vervangen door waarschuwingsborden om snelheid te minderen.
Ter hoogte van de woning van
Smits komen smileyborden die
gedurende twee weken in november aan voorbijrijdende voertuigen
de snelheid aangeven.

Installatie nieuwe
burgemeester
Luc Winants, de nieuwe burgemeester van Venray, wordt op
dinsdag 7 januari 2020 geïnstalleerd in een speciale raadsvergadering aan het eind van de middag. Over de exacte invulling van deze
middag, is gemeente Venray nog in beraad.
Wel is er de mogelijkheid om
Winants te feliciteren met zijn
nieuwe functie. Winants neemt
de functie over van Hans Gilissen
die in het voorjaar bekendmaakte

Milieueffectrapportage

Voordat de staatssecretaris besluit over
de hernieuwde openstelling van de
vliegbasis, moeten de milieugevolgen
ervan worden onderzocht in een milieueffectrapport. Visser heeft de commissie gevraagd om te adviseren over de
inhoud van dit rapport. Defensie wil het
kazerneterrein van het Grondgebonden

Vooruitlopend op de grote renovatie van de Albionstraat in
Leunen, wil gemeente Venray alvast enkele maatregelen treffen
om de drukke verkeersweg veiliger te maken. Dat gebeurt op
verzoek van de werkgroep verkeer van de Leunse dorpsraad.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

te stoppen als burgemeester.
Eerder was Winants wethouder
in Maastricht en burgemeester in
Brunssum.

Voor al uw dakwerkzaamheden
Dit is van belang omdat het project kan
leiden tot omvangrijke geluidhinder
voor omwonenden en schade aan de
natuur. Het milieueffectrapport moet
T 0478 533702 • M 06 54366249
Voorenalmaatregelen
uw dakwerkzaamheden
alternatieven
onderzoeWWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
ken om deze effecten zoveel mogelijk te
T 0478 533702 • M 06 54366249
voorkomen.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
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Politieke beschouwingen
begroting 2020
Onlangs heeft het college de programmabegroting 2020 gepresenteerd. In de politieke beschouwingen van de partijen klinkt naast
lof over de begroting van 2020 ook kritiek door op het College van
B&W. Na het financiële tekort in de voorjaarsnota is voor 1 miljoen
euro financiële ruimte gevonden door te ruime budgetten te korten. Daardoor konden vrijwel alle uitgaven, die in de voorjaarsnota nog buiten de boot vielen, toch een plek krijgen in de
begroting van volgend jaar.
De kritiek van de zeven partijen CDA, D66, ProVenray, PvdA,
Samenwerking, Venray Lokaal en
VVD spitst zich toe op te weinig
daadkracht van het college. De partijen vinden dat veel beleidsvoorstellen op de lange baan worden
geschoven. Zoals het beleid over
afval, arbeidsmigranten en subsidies.
Ook klinkt de kritiek dat het college
te weinig voortvarend is met de

aanpak van De Brier, winkelcentrum
en woningbouw. Eenmansfractie
SP leverde door de ziekte van Jan
Hendriks geen beschouwingen
in. De behandeling van de begroting van 2020 vindt plaats in de
extra raadsvergadering op dinsdag
5 november om 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Teksten: Henk Willemssen

Verdeeldheid over huisvesting bibliotheek
De locatie van de bibliotheek in Venray blijft de politieke gemoederen bezighouden. CDA is een groot voorstander van een verhuizing naar het leegstaande pand van Albert Heijn dat door de gemeente is aangekocht.
Andere partijen delen die mening niet.
“Wij zijn niet overtuigd dat het
AH-pand de beste locatie is”, zegt
PvdA. Het College van B&W kreeg van
de raad de opdracht twee scenario’s uit
te werken, voor het AH-pand en voor
het huidige bibliotheekgebouw aan
de Merseloseweg. “Dit lijkt een rituele
dans om akkoord te gaan met wat het
college al heel lang van plan is”, vindt

ProVenray dat liever een breder locatieonderzoek had gezien. CDA heeft
haast en roept het college op voortvarend aan de slag te gaan met het
AH-pand. Want dit zou, samen met het
opgeknapte Gouden Leeuwplein, een
versterking voor het winkelcentrum
betekenen, meent CDA.
Voor Samenwerking is het nog geen

gelopen race. “De versterkende functie die de bibliotheek zou hebben voor
het centrum vinden wij uiterst discutabel”, stelt de lokale partij die andere
mogelijkheden ziet. Zoals een cultuurcafé waarin de bibliotheek onderdak
krijgt. “Dit is meer toekomstbestendig.
Hiervan zijn legio voorbeelden in het
land”, zegt Samenwerking.

‘Het begint op een spookstad te lijken’

Kritiek op trage aanpak De Brier
Enkele politieke partijen uiten stevige kritiek op het uitblijven van de aanpak van bedrijventerrein De Brier
dat kampt met leegstand en verloedering. “Het begint op een spookstad te lijken”, vindt PvdA.

‘Wanneer nieuw beleid
arbeidsmigranten?’
D66 en de oppositiepartijen ProVenray en Samenwerking vragen
zich af wanneer het College van B&W het nieuwe huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten presenteert.
De gemeenteraad heeft in december 2018 ingestemd met een versoepeling van de huisvestingsregels.
Dit was in afwachting van het nieuwe
beleid waaraan nieuwe initiatieven,
zoals dat van Work and Stay bij de
A73 in Oirlo, getoetst kunnen worden. Samenwerking keurt het af dat
nu onvolledige beleidsregels gelden.
“Deze noodgrepen geven het college
alle vrijheid”, stelt Samenwerking.
ProVenray wil weten hoe het zit
met de handhaving op de kwali-

teit van de huisvesting. Er is nooit
controle en toezicht geweest omdat
er, na sluiting van slechte onderkomens, geen alternatieven voor de
arbeidsmigranten waren. Met de
komst van het Mobile Home Parc op
bedrijventerrein De Hulst in Oostum
(240 plaatsen) en de huisvesting
op Het Roekenbosch in Blitterswijck
(250 bedden) zijn die er nu wel,
stelt ProVenray. “Wordt er nu eindelijk gehandhaafd op huisvesting?”,
vraagt ProVenray.

Wij zijn op zoek naar een

Retourplanner m/v
Functieomschrijving:
als retourplanner ben je verantwoordelijk voor de retourvrachten
van onze export vrachtauto’s. Deze auto’s komen hoofdzakelijk leeg
in Duitsland maar ook incidenteel in andere Europese landen (o.a.
Frankrijk, Engeland, Oostenrijk). Je communiceert de retouropdrachten naar onze chauffeurs en zorgt ervoor dat zij de nodige ondersteuning krijgen.
Voor onze vaste opdrachtgevers ben jij het aanspreekpunt en verzorg je de nodige communicatie, bij teveel retourvrachten verzorg je
zelf de vrachtverkoop aan collegatransporteurs.
Functie-eisen:
• flexibele inzetbaarheid en een grote mate van zelfstandigheid
(telefonische bereikbaarheid en 1 keer per maand weekenddienst);
• minimaal mbo werk-/denkniveau;
• basiskennis van Duitse/Engelse taal;
• sterke communicatieve vaardigheden;
• kennis van de logistieke (AGF) sector.
In een gezond familiebedrijf bieden wij een afwisselende functie met
goede arbeidsvoorwaarden.
Indien je belangstelling hebt, mail dan je sollicitatiebrief naar
m.sanders@cuppenlogistics.nl
Venrayseweg 143 5961 NS Horst • www.cuppenlogistics.nl

Het College van B&W laat een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van
De Brier. De uitkomsten zijn volgend jaar bekend. “Het verloedert
steeds meer”, vindt Venray Lokaal.
“Het gebied aan de Zuidsingel is
een stedenbouwkundige schande.”
Een paar jaar geleden zijn de mogelijkheden verruimd voor horeca,
vrijetijdsbranche en maatschappelijke functies. “Daarvan is niets terecht
gekomen”, foetert Venray Lokaal.
De lokale partij betreurt het dat Aldi
niet is toegelaten. “Aldi had voor een
vliegwielfunctie kunnen zorgen, maar

die kans is voorbijgegaan. We kunnen niet anders concluderen dan dat
De Brier geen kans heeft gekregen
om tot bloei te komen. Wij vragen
ons werkelijk af of het college nog
wel de regie heeft over de aanpak”,
stelt Venray Lokaal.
Ook de grootste coalitiepartij CDA
begint het geduld te verliezen.
“Over De Brier wordt al heel lang
gesproken, maar er komt geen garen
op de klos. Dit moet echt anders, beter
en sneller. Voor het CDA zijn alle opties
open en bespreekbaar.” Het CDA
noemt zelfs de komst van Aldi naar

De Brier. Ondanks dat dit niet past in
het spreidingsbeleid van supermarkten dat de raad heeft vastgesteld.
Voor Samenwerking is de toegang
van De Brier vanaf de Zuidsingel ‘een
doorn in het oog’. “Durf om nieuwe
wegen in te slaan is nodig voor
een nieuwe en gezonde toekomst
van De Brier”, stelt Samenwerking.
Volgens de PvdA ziet de toekomst
er niet rooskleurig uit. “Vanaf de
Zuidsingel nodigt het zeker niet uit
de winkels op De Brier te bezoeken”,
zegt PvdA die aandringt op een spoedige aanpak.

‘Leegstand winkelcentrum neemt niet af’
Het doel van de centrumvisie uit 2016 is een compacter winkelcentrum, minder leegstand en de verplaatsing
van winkels uit de aanloopstraten. CDA, D66 en PvdA zijn bezorgd en vinden dat de transformatie niet voorspoedig verloopt.
D66 concludeert dat de centrumvisie nog niet tot veel resultaat heeft
geleid. “Daarbij spelen de belangen
van de eigenaren van het onroerend
goed een grote rol”, meent D66 dat
bij het College van B&W aandringt
om in overleg te gaan met de pandeigenaren. “Om de problematiek nog
beter onder de aandacht te brengen.”
D66 vindt dat het aantrekkelijker moet
zijn winkelpanden om te zetten in
woningen. De partij ziet ook dat veel

ruimtes boven de winkelpanden leegstaan. Die kunnen geschikt gemaakt
worden voor bewoning. “Dit draagt
bij aan de versterking en levendigheid
van het centrum en aan de oplossing
van het woningtekort.”
CDA constateert dat ook in 2019 weer
een aantal winkels uit Venray zijn
vertrokken. “Door een faillissement of
een andere reden.” CDA vindt dat de
gemeente publiekstrekkers naar het
centrum moet lokken en behouden.

De komst van de bibliotheek naar het
voormalige AH-pand kan een aanjager
voor het winkelcentrum zijn, meent
CDA.
“De leegstand in het centrum is nog
groot en wordt ook niet noemenswaardig minder”, concludeert PvdA,
dat niet optimistisch is. “Ook met de
transformatie van de aanloopstraten
wil het volgens ons nog niet echt lukken.”
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CDA: aandacht voor stoppende agrariërs
Door de stoppersregeling die op 1 januari 2020 ingaat en de sanering van de varkenshouderij, stoppen ook in
Venray veehouders met hun bedrijf. CDA wil dat het College van B&W beleid opstelt om de agrarische ondernemers duidelijkheid te verschaffen.
De twee landelijke saneringsregelingen zorgen ervoor dat stallen leeg
komen te liggen. CDA wil erop toezien dat de gebouwen een goede
herbestemming krijgen of worden
gesloopt. De partij wil voorkomen
dat leegstaande stallen verloederen. “Verrommeling in het buitengebied trekt criminaliteit aan”, zegt CDA.

Stoppende agrariërs moeten van de
gemeente hulp krijgen om de juiste
keuzes te maken, vindt de partij.
CDA noemt als mogelijkheden kleine
zonneparken op het bouwblok van de
gesloopte stallen. Of hergebruik van
de gebouwen voor kleine en startende
ondernemers of voor opslag.
Samenwerking denkt er ook zo over.

“Met zonnepanelen krijg je een duurzame ontwikkeling.”
D66 wil voorkomen dat het buitengebied ‘ongewenste bedrijvigheid’ aantrekt. “Daardoor ontstaan problemen
voor de bestaande bedrijven en de
infrastructuur”, zegt D66 dat aandringt
op beleid voor ontwikkelingen in het
landelijk gebied.

Zorgen over krimp Raayland College
D66 en PvdA spreken hun zorgen uit over de gestage daling van het leerlingenaantal op het Raayland College
in Venray. Volgens PvdA is het aantal leerlingen sinds 2012 met 28 procent gedaald.
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CDA en PvdA: vaart met
subsidiebeleid
CDA en PvdA willen dat het College van B&W sneller werk maakt
van het nieuwe subsidiebeleid. Nieuwe subsidieregels kunnen
grote gevolgen hebben voor verenigingen en organisaties. De twee
partijen vinden dat er nu snel duidelijkheid moet komen.
PvdA meldt dat de gemeenteraad
in september 2018 al de uitgangspunten heeft vastgesteld en verbeterpunten heeft aangedragen. “Wij
vinden het nu wel erg lang duren
voordat verenigingen en organisaties weten waar ze aan toe zijn”,
zegt PvdA. CDA wil ook slagen
maken. “De vernieuwing van het

subsidiebeleid kabbelt een beetje
voort”, meent de grootste coalitiepartij. “We hebben onvoldoende
zicht op de voortgang van het proces. De maatschappelijke impact
kan heel groot zijn. Dus duidelijkheid is gewenst”, zegt CDA dat in
2020 concrete voorstellen wil zien.

Geen plaats De Spurkt

D66 en Venray Lokaal:
minder logistiek
D66 en Venray Lokaal, die samen met CDA de coalitie vormen,
willen niet dat de economische bedrijvigheid in Venray wordt
beheerst door de logistiek. Venray Lokaal vindt dat voor logistieke bedrijven geen plaats is op het nieuwe bedrijventerrein
De Spurkt.

“Dit baart ons ernstige zorgen. Het is
zeker niet alleen te verklaren door
de demografische ontwikkelingen in
Venray”, stelt PvdA dat het College van
B&W vraagt in overleg te gaan met de
schooldirectie. “Om de oorzaak te achterhalen van deze opmerkelijke terugloop van leerlingen.”
D66 wijst erop dat de afname van
het aantal leerlingen heeft geleid tot
leegstand in het schoolgebouw. D66
verwacht dat de leegstand verder zal

toenemen. De partij vindt een aantrekkelijke middelbare school van essentieel
belang voor Venray. “Voor de binding
van toekomstige volwassenen met
gemeente Venray. Zonder hier wortels
te schieten zullen de kinderen die elders
onderwijs volgen, minder geneigd zijn
in Venray te blijven wonen. Dit kan een
sneeuwbaleffect hebben”, waarschuwt
D66. “Want een steeds lager leerlingenaantal kan op den duur leiden tot het
volledig verdwijnen van een brede mid-

delbare school in Venray.”
D66 vindt dat de gemeente samen met
Raayland College een visie moet opstellen over leegstand en het aantrekkelijker maken van de school. D66 denkt
dat leegstaande ruimten benut kunnen
worden voor huiswerkbegeleiding, multimedia lessen, de GGD, fysiofitness voor
leerlingen die niet kunnen meedoen aan
de gymles, sportcoaches en samenwerking met bedrijven zoals een werkplaats
of de uitvoering van stageprojecten.

“De logistiek kan niet zonder
enorme hoeveelheden vrachtwagens die dagelijks af- en aanrijden.
Overbelaste wegen en een hoge
CO2-belasting zijn het gevolg”,
stelt Venray Lokaal. De lokale partij
meent dat Venray zich beter kan
richten op andere economische activiteiten die minder milieuproblemen
veroorzaken.
D66 ziet dat de meeste bedrijventerreinen worden gevuld met logistieke
activiteiten. Terwijl de banen niet
besteed zijn aan de inwoners van
Venray. “Er wordt weinig ambacht

en kennis gevraagd”, zegt D66.
“Logistiek biedt ook weinig ruimte
voor stageplekken, maar heeft wel
een grote aantrekkingskracht op
werknemers uit andere landen. Het
is ook niet duidelijk welke voordelen
er zijn voor de Venrayse economie
en werkgelegenheid.”
D66 pleit ervoor dat in Venray
gevestigde bedrijven, die op een
locatie zitten waar zij niet kunnen
doorgroeien, een plek krijgen op een
bedrijventerrein. “Onder passende
en aantrekkelijke voorwaarden van
verplaatsing.”

D66 en Venray Lokaal zetten in op Aldi
in locatie Toverbal
D66 en Venray Lokaal hebben in de Algemene Beschouwingen laten weten zich in te zetten om een Aldi op
locatie Toverbal te krijgen. Venray Lokaal dient daarom voor de raadsvergadering op dinsdag 29 oktober een
motie in. D66 wil dit onderwerp graag bespreken tijdens het begrotingsdebat van dinsdag 5 november.
Aldi heeft nu een tijdelijke vergunning op Den Herk in Venray totdat
de bouw van het nieuwe wijkwinkelcentrum ’t Brukske, waar zich een
Lidl gaat vestigen, is gerealiseerd.
Het College van B&W wil op 1 januari
2020 definitief de tijdelijke vergunning van de Aldi intrekken. Maar daar
is Venray Lokaal het niet mee eens.
De politiek partij roept het college
middels een motie op de tijdelijke
huisvesting van de Aldi aan Den Herk
vooralsnog niet te beëindigen in
afwachting op overeenstemming met
de Aldi over een definitieve locatie.
Daarnaast wil de partij de verlenging
maximaal voor 1 jaar laten gelden.
Als de vestiging aan Den Herk echt
gesloten moet worden, verplaatst de
consument zich volgens Venray Lokaal
naar de vaste Aldi locatie in Veltum.
“Een locatie die nu al verkeerstechnisch aan de krappe kant is. De gevol-

gen voor overlast in de buurt en de
consumenten, laten zich raden”, geeft
Venray Lokaal aan in de Algemene
Beschouwingen.

‘Niet langer aarzelen’
Daarom gaat Venray Lokaal nu vol
inzetten op de locatie Toverbal.
“Uit de gesprekken met Aldi is gebleken dat ze daar liever vandaag dan
morgen aan de slag gaan door het
zelf te ontwikkelen. Bovendien hebben ze een financieel plaatje neergelegd dat enkel voordeel oplevert
voor de gemeente. Berekeningen
die overigens ook al in een eerder
stadium vertrouwelijk het college
zijn aangereikt. Als gemeenteraad
moeten we niet langer aarzelen.
De locatie Toverbal bestemmen en
de tijdelijke locatie aan Den Herk
openhouden totdat de nieuwbouw
is gerealiseerd.”

Motie
D66 laat in de Algemene
Beschouwingen weten ook op locatie Toverbal in te zetten. Tijdens de
commissievergadering van 9 oktober stelde de partij al vragen aan
de wethouder over de status van de
Aldi. “Mede gezien het spreidingsbeleid beschouwt het college volgens
de wethouder de locatie Toverbal nog
steeds als mogelijke locatie voor een
supermarkt. Daarnaast vroeg de wethouder om een duidelijke opdracht
als de gemeenteraad in meerderheid vindt dat er een supermarkt
op de locatie Toverbal moet komen.
Uiteraard zijn wij bereid tot het geven
van die opdracht en zullen hiertoe dan
ook een motie indienen.” Deze motie
wordt tijdens het begrotingsdebat van
dinsdag 5 november besproken.
Tekst: Jeanine Hendriks
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CDA kritisch: college moet nu doorpakken
CDA, met twee wethouders de grootste coalitiepartij, uit kritiek op het College van B&W dat nu anderhalf jaar
aan het roer staat. “Uit de begroting spreekt gezapigheid. Zo van, het komt allemaal wel goed”, vindt het CDA.
CDA stelt zich kritisch op en zegt dat
veel werk aan de winkel is. “We zijn
bijna halverwege de rit en er moeten
nu stappen gezet worden. Het hoeft
niet steeds maanden te duren. We zijn
te reactief. Een meer proactieve houding en doorpakken is nodig”, vindt
het CDA die als voorbeelden noemt
woningbouw, veiligheid, subsidiebeleid
en duurzaamheid.
Venray Lokaal, coalitiepartner van

het CDA, laat zich voorzichtiger uit.
“Wij constateren dat er langzaam stapjes vooruit worden gezet. Het tempo
mag wel een paar tandjes omhoog”,
meent Venray Lokaal.
Oppositiepartij VVD vindt Venray een
schip zonder kompas. “Er bekruipt ons
een ongemakkelijk gevoel bij de begroting. Concrete doelen worden nergens
genoemd. We hebben geen flauw idee
welke doelen het college precies gaat

in onze gemeente geen goed gedaan.
Het lerend vermogen blijkt ook niet heel
groot”, stelt ProVenray dat als voorbeelden Het Roekenbosch, bibliotheek, jongerencentrum The B en NLW noemt.

halen met het geld van onze inwoners”,
zegt de VVD. “We weten niet hoe we
ervoor staan en wat de ambities zijn.
Het enige doel dat het college bereikt,
is dat het straks niet afgerekend kan
worden op resultaten.”
Wij laten ons niet
ProVenray verwijt het college niet
de mond snoeren
altijd de inhoud en de belangen van de
inwoners voorop te stellen. “Met een
machtspolitieke houding heeft het colSamenwerking meent dat het college het vertrouwen in de lokale politiek lege alles zelf wil beslissen, besluiten

en afhandelen. Het schrappen van de
verklaring van geen bedenkingen door
de raad, noemt Samenwerking als
voorbeeld. “De gemeenteraad wordt
bewust op een zijspoor gezet”, zegt de
lokale partij. “Het college wil in belangrijke dossiers overal zelfstandig over
besluiten en de raad niet meer raadplegen. Maar wij laten ons niet de mond
snoeren”, waarschuwt Samenwerking
dat alle beschikbare middelen wil
aanwenden om het college ter verantwoording te roepen. “Ook al denkt het
college vrij spel te hebben.”

‘Lang wachten op nieuw afvalbeleid’

Paul Geurts
29-10-2018

Hallo, mijn allerliefste vriend
mijn kleine, grote man.
Het is alweer één jaar geleden
dat jij bent heengegaan,
zonder afscheid te nemen.
Dit was niet de afspraak Paul.
Iedere dag belde je mij op,
om de dag af te sluiten en “Hôje” te zeggen.
Altijd was het “Alles komt goed!”
Afscheid van jou nemen is zwaar Paul, nog steeds.

Enkele partijen vinden dat het nieuwe afvalbeleid te lang op zich laat wachten. Op 6 december 2018 was er een
raadsavond om een denkrichting op te halen. “Daarna bleef het angstvallig stil”, zegt Venray Lokaal.

Knuffel van
Mama, Ben, Ruud

&
De lokale partij haalt aan dat het
doel van 50 kilo restafval per inwoner in 2020 op deze manier onhaalbaar is. VVD pleit voor een meer
klantvriendelijk en efficiënt inzamelingssysteem. De partij wil weten
hoe het zit met de vervolgstappen
na de raadsavond van 6 december
2018. “We zijn al jaren bezig met
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Ben jij de vutter die graag achter
het stuur zit? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures tel. 077 467 72 07.
Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet in Velden. Meer info bel
06 81 99 56 17.

het maken van een een afvalbeleid, maar er gebeurt niets”, meldt
Samenwerking.
PvdA concludeert ook dat de doelstellingen niet worden gehaald.
“De trend is duidelijk. De hoeveelheid restafval neemt eerder toe dan
dat het minder wordt”, aldus de
PvdA die zegt erg benieuwd te zijn

naar het nieuwe beleid. PvdA gaat
ervan uit dat de bladkoren terugkeren. Dat is ook een wens van Venray
Lokaal. “Wij willen allemaal meer
vergroenen. Als bewoners de moeite
nemen bladafval te verzamelen en
daarmee de straat schoonhouden,
moet dat gestimuleerd worden”,
vindt Venray Lokaal.

‘Meer woningen in Venray nodig’
Er moeten meer woningen gebouwd worden in gemeente Venray. Dat vinden enkele politieke partijen.
Vooral aan sociale huurwoningen is nog steeds een groot tekort, stelt PvdA.
VVD vindt dat het College van B&W
te terughoudend is. “We pleiten al
jaren voor een ruimhartiger woningbouwbeleid”, zeggen de liberalen.
“De kopersmarkt is veranderd in
een verkopersmarkt waartoe veel
mensen, vooral starters, geen toegang meer hebben.” VVD wil dat
de woonvisie eerder wordt herzien
dan pas in 2021. “Met de uitermate
terughoudende visie lopen we gran-

dioos achter de feiten aan.”
D66 stelt dat de woningmarkt in
Venray al enige tijd oververhit is.
“De behoefte aan nieuwbouwwoningen is groot”, vindt D66. CDA toont
zich bezorgd over het tekort aan
woningen voor ouderen en starters
en sociale huurwoningen. De christendemocraten willen voorkomen
dat mensen noodgedwongen naar
omliggende gemeenten verhui-

zen. Om het nijpende probleem op
te lossen zou de gemeente actief
bouwgrond moeten verwerven om
nieuwe woningexploitaties te starten. “Dadelijk is het te laat”, waarschuwt CDA dat niets ziet in het plan
van Wonen Limburg om in de dorpen tijdelijke woonunits of coöperatieve woonvormen te realiseren.
“De bewoners willen gewoon een
normaal huis huren.”

Samenwerking: landbouwgrond sparen
“Zonnepanelen horen niet op een groeizaam oppervlak”, stelt Samenwerking. De lokale partij haalt aan
dat planten koolstofdioxide (CO2) gebruiken en zuurstof produceren.
Hoe productiever de grond, des te
meer CO2-reductie, zegt Samen
werking. Een hectare landbouwgewas kan 40.000 kilo CO2 uit de lucht
halen. “Dat is nog meer dan een

hectare natuur in Nederland. Plaats
zonnepanelen dus op andere oppervlakten dan op landbouwgrond.”
Alle groen in Nederland neemt per
jaar twee derde deel van de gepro-

duceerde CO2 op. “Dus we moeten
zuinig zijn op het groen. Landbouw
en natuur moeten we sparen en
niet gebruiken voor zonneparken”,
stelt de lokale partij.
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Geplukt

Jan Nelissen Oirlo
Mensen verbinden en in beweging brengen: dat is wat past bij Jan Nelissen (58). De Oirlonaar deed dat in het verleden binnen diverse functies bij
SVOC’01 en carnavalsvereniging De Spurriemök en was meer recent voorzitter van de dorpsraad in Oirlo en het dorpsradenoverleg. Deze week
wordt Jan Nelissen geplukt.

denoverleg van gemeente Venray.
“Toen Theo Zegers in 2018 stopte,
heb ik gezegd dat ik dat wel een
jaar als interim wilde doen, zodat
de nieuwe voorzitter ingewerkt kon
worden. Ik wist toen al dat ik op termijn een keer terug wilde treden.”

Aan de slag met het MFC

Gebrek aan passie voor vrijwilligersfuncties kan niemand Jan
Nelissen ontzeggen. Het begon
allemaal bij de carnavalsvereniging. In 1989 ging Nelissen als
prins van De Spurriemök in Oirlo
voorop in de polonaise, het jaar
daarna kondigde hij als vorst de
prins zélf aan. Na drie jaar die
functie te hebben bekleed, werd
Nelissen voorzitter van de vereniging. Ook de voetbalclub ging
hem nauw aan het hart. “Ik was er
al vanaf mijn negentiende vrijwilliger”, blikt Nelissen terug. “Ik was
eerst jeugdleider en zat later in
het jeugdbestuur. Die dingen deed
ik naast de werkzaamheden voor
de carnavalsvereniging.”

Aan de wieg van fusie
Het motto van Jan, ‘ga niet op je
kont zitten en doe iets’, bracht hij
toen al in de praktijk. In 2000 trok
Nelissen samen met Jac Wismans
de kar om de fusie van SV Castenray
en de Oirlose voetbalvereniging
DIS te realiseren. Wismans was de
betrokkene vanuit Castenray-zijde,
Nelissen diende de belangen van
DIS. “Het idee leefde al langer”,
blikt Nelissen terug op de samensmelting van de twee amateurverenigingen. “We hadden al meerdere
pogingen gedaan. De jeugd voetbalde wel al samen, op een gegeven moment kwamen er vanuit de
leden steeds meer stemmen om dat
ook bij de senioren te gaan doen.

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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Naast de activiteiten voor de carnavalsvereniging en voetbalclub
toonde Nelissen na verloop van
tijd ook interesse in de dorspraad.
“Ik ben in 2006 zelf naar de vergadering toe gegaan. Ik zei: ‘Ik kom
wel een keer of zes en als het
bevalt blijf ik komen.’” Dat bleek
het geval, waardoor Nelissen al vrij
snel deel uitmaakte van de dorpsraad. Hij hield zich vooral bezig met
de woningbouw. “Er speelden wat
kleine dingen die ik belangrijk vond.

Mooi succes
Uiteindelijk bekleedde Nelissen de
functie samen met Anita Emonts. Een
naar eigen zeggen ‘mooi succes’ dat
Nelissen behaalde, was het oprichten van de ondernemersvereniging
in 2014. Een van de doelstellingen
daarvan is het vergroten van de
leefbaarheid in Oirlo en Castenray.
Ik schrok me wezenloos toen ik zag
dat er 210 bedrijven uit de twee
dorpen stonden ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. In 2014
werden er meteen 53 bedrijven lid.
Dat aantal is gegroeid naar boven de
zestig.”
Afgelopen jaar was Nelissen ook nog
een jaar voorzitter van het dorpsra-

Vrije tijd
Zo veel als voorheen doet hij dus
niet meer, maar zich inzetten voor
de leefbaarheid in het dorp zal
Nelissen blijven doen. De Oirlonaar,
in het dagelijks leven werkzaam
bij Vitelia, brengt zijn tijd daarnaast graag door met vrouw Jeanne.
Samen hebben ze twee dochters:
Moniek en Nicole. Bang dat Nelissen
stil zal zitten, hoeft niemand te zijn.
“Mensen zien groeien in hun kunnen of binnen een vereniging, dat
vind ik prachtig. Daar kan ik intens
van genieten. Binnen mijn werk
begeleid ik ook graag mensen.
Het gaat me erom mensen te verbinden, dat is het doel.”

Tekst en beeld: Dennis Stiphout
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Dorpsraad

We zakten qua woningen door de
kritische ondergrens, waardoor de
leefbaarheid in Oirlo in het geding
kwam.” Drie jaar geleden werd
Nelissen benaderd als voorzitter
van de dorpsraad. “Ik wilde dat wel
doen, maar niet alleen. Ik vind dat
je feedback moet kunnen krijgen en
moet kunnen sparren met iemand.”

7

2

8

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

We namen John Willems, woonachtig in Venray, in de armen. Hij kon
alles wat realistischer en praktischer bekijken. Er was voldoende
draagvlak binnen de besturen om
het op te pakken.”Jac Wismans werd
uiteindelijk voorzitter, Nelissen
vice-voorzitter én voorzitter van
het jeugdvoetbal. “Dat heb ik zo’n
tien jaar gedaan. In 2013 ben ik
gestopt. Zodoende ben ik vanaf mijn
19e tot en met mijn 53e vrijwilliger
geweest.”

Inmiddels heeft Nelissen het stokje
als voorzitter van de dorpsraad in
Oirlo doorgegeven aan Emonts.
Mikey Ellery is de nieuwe vicevoorzitter geworden. Zodoende
moet Nelissen ook vertrekken binnen het dorpsradenoverleg. “Anita
moet vooruit kunnen. Ze is bijzonder gedreven in haar werk voor de
dorpsraad. Vanuit haar werk heeft
ze ook al heel veel lijntjes lopen.”
Het afscheid van Nelissen houdt
niet in dat hij helemaal niets meer
doet. “Anita en ik zaten beiden in de
dorpsraad en beiden in een onderzoekscommissie voor een nieuw
MFC in Oirlo. We merkten al snel dat
dat laatste een hoop werk is. Dat
kun je er niet langs doen bij een
dorpsraad. Ik ga me er nu dus mee
bezighouden. Er zijn twee opties:
één optie is het huidige gemeenschapshuis (De Linde, red.) verbouwen, een andere mogelijkheid is om
een nieuw MFC te creëren op de plek
waar nu de pastorie is. Die zou dan
op de plek van het huidige café, dat
ook verhuist naar het MFC, komen.”
Het plan is dan om van het huidige café twee woningen te maken,
waarvan er een bestemd is voor de
pastorie. Het onderzoek wordt in het
voorjaar van 2020 afgerond, zo verwacht Nelissen.

7

1

4

€ / PER M2

€ / PER M

2

DETEGELTENT.NL

08

politiek \ 2410

VVD Venray

Geen concrete doelen in begroting
In het collegeprogramma ‘een gezonde toekomst voor Venray; duurzaam, inclusief en veilig’ heeft het college (en de coalitie) begin vorig
jaar aangegeven wat zij in de periode 2018-2022 voor ogen hebben.
Als stip op de horizon is een toekomstperspectief geschetst waar
eigenlijk niemand op tegen kan zijn. Dat perspectief zou deze raadsperiode leidraad moeten zijn voor de dingen die het college in gang zet,
voor verdere uitwerking van de plannen.
Onlangs heeft het college de programmabegroting 2020 gepresenteerd en binnenkort wordt deze in de
gemeenteraad behandeld. Wat wij
als VVD Venray bijzonder vinden is

Venray Lokaal

dat de programmabegroting op geen
enkele manier die stip op de horizon concreet maakt, dat niet valt op
te maken waar we nu staan en dat
daarnaast ook onduidelijk blijft waar

De voorliggende begroting is wel
handig voor het college. Immers,
verantwoording afleggen over de
resultaten aan het eind van de raadsperiode is zo een eitje: er valt straks
niks te controleren want feitelijk is er
niets concreets beloofd.
VVD Venray zal het college oproepen
de begroting concreter te maken met
heldere en meetbare doelstellingen.

Harrie van Oosterhout

Jongerencentra voor en DOOR jongeren
Op zaterdag 12 oktober bezocht ik Zomaarpop. Ik kom zelf uit
Rotterdam en daar noemt men het begrip jongerensoos ‘achterhaald’.
Met een nieuwsgierige houding betrad ik dan ook het festivalterrein,
en kan alleen maar zeggen dat ik zeer positief verrast was. Jongeren
vanuit de omgeving van verschillenden leeftijden verzamelden om
samen een leuke avond te hebben. In herkenbare vrijwilligersshirts
liep een jonge groep vrijwilligers (van OJC Watjang?!?) rond. Duidelijk
met een flinke dosis enthousiasme waren zij aan de slag om samen iets
moois neer te zetten. En daar stond dan ook een professioneel festival
met een diverse programmering.
Dit is iets wat mij nóg meer vertrouwen heeft gegeven in de jongeren

CDA Venray

we uiteindelijk willen komen.
Met andere woorden: zonder heldere, meetbare uitkomsten bij het
programma is het onmogelijk om
de juiste koers te bepalen, om tussendoor te controleren of we de
goede kant uitgaan of om de koers
bij te stellen. We varen op een schip
zonder kompas en zonder roer, we
weten niet precies wat de bestemming is maar we weten wel precies
hoeveel brandstof we gaan gebruiken, namelijk voor 126 miljoen euro.

uit de gemeente Venray. Een gevoel
dat ik al sterk had door gesprek-

ken met diverse jongeren. Met heel
veel plezier heb ik dan ook het
Toekomstplan jongerencentra gelezen. Dit is een plan dat is samengesteld met alle jongerencentra van
de gemeente Venray. Zij gaan de
komende jaren met een professionele ondersteuner keihard aan de
slag om de jongerencentra op orde te
krijgen. En zij gaan, voor zover nodig,
een betere basis creëren voor nog
vele jaren plezier in deze jongerencentra. Ik vind het mooi om te zien

dat de jongeren zich verenigen om
er samen iets moois van te maken.
Zij vormen het hart van de jongerencentra en zullen samen het stokje
doorgeven om het hart nog jaren te
laten kloppen. Ik heb dan ook heel
veel vertrouwen in de Venrayse jongeren. Zet hem op!

beste vrede kunnen bewerkstelligen door te blijven praten met
elkaar, met respect voor elkaar blijven samenleven. Samen de rust in
onze woonomgeving blijven bewaren.
Inwoners van Venray kunnen in
onze gemeente over vele zaken
meepraten. Er wordt regelmatig
een Sprekersplein georganiseerd
in het gemeentehuis, waar over
van alles en nog wat gesproken
kan worden door een ieder die dat

wil. Het hoeft niet altijd over grote
zaken te gaan, maar spreken over
kleinere dingen die van belang zijn
voor de Venrayse gemeenschap
is zeer belangrijk. Hiermee wordt
bewerkstelligd dat we samen de
schouders zetten onder een nog
prettiger, leefbaarder en veiliger
Venray. Dat geeft ons allen meer
woongenot.

Lisanne Wisgerhof
commissielid

Venrayse roerselen
De wereld roert zich. We vieren 75 jaar vrijheid. Maar hoe moeten we
dat zien? Is de vrijheid die we vieren niet een erg beperkte vrijheid,
verbonden aan een ander tijdsgewricht dan aan dit moment?
De boeren roeren zich en pikken
de beperkingen vanuit de overheid
niet meer. We kampen al een aantal jaar met de toestanden omtrent
de Brexit. Er woedt een verschrikkelijke oorlog in Syrië. En de
Catalanen roeren zich heftig om
hun zelfstandigheid te verwerven.
Allemaal zaken die in het kader van

vrede in deze tijd niet nodig zouden
moeten zijn.
Deze roerselen raken ook Venray.
Ook in Venray wonen boeren,
Syriërs, ondervinden we gevolgen
van de Brexit en de Catalaanse
strijd. We willen echter ook graag in
vrede blijven wonen in onze prachtige gemeente. Ik denk dat we het

Petra van Duijnhoven,
gemeenteraadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Venray heeft op termijn geen
middelbare school meer
Het leerlingenaantal op het Raayland College is in de afgelopen vijf jaar met ruim 30 procent afgenomen. Waar in het schooljaar 2014-2015
nog 2.410 leerlingen op de middelbare school in Venray zaten, is dat aantal dit schooljaar teruggelopen naar 1.645. D66 en PvdA baren zich
zorgen over deze verandering. Toch kunnen tegenstanders het argument inbrengen dat het leerlingenaantal weliswaar terugloopt, maar er
altijd genoeg leerlingen zullen zijn om de school in stand te houden. De stelling luidt deze week: Venray heeft op termijn geen middelbare
school meer.
De PvdA vroeg het College van B&W onlangs
om in overleg te gaan met de schooldirectie. “Dit om de oorzaak te achterhalen van
deze opmerkelijke terugloop van leerlingen.
Het baart ons ernstige zorgen. Het is zeker
niet alleen te verklaren door de demografische ontwikkelingen in Venray.”
D66 wijst op het feit dat het gebouw steeds
leger komt te staan. De partij verwacht dat

die leegstand alleen maar verder toeneemt en
voorziet desastreuze gevolgen. “Een steeds lager
leerlingenaantal kan op den duur leiden tot het
volledig verdwijnen van een brede middelbare
school uit Venray.” Medestanders van de stelling zouden zich daarbij aan kunnen sluiten,
aangezien de cijfers een zorgwekkende daling
laten zien. Argumenten van tegenstanders kunnen zijn dat de daling weliswaar leidt tot minder

leerlingen, maar een middelbare school in de
gemeente Venray nooit helemaal zal verdwijnen
omdat er altijd genoeg aanwas is om de school
in stand te houden.

Venray heeft op termijn geen middelbare
school meer. Wat vindt u?

Bespreking poll week 42

Oprichting GroenLinks is een bedreiging voor Venray Lokaal
André van Maarschalkerwaard was actief commissielid van Venray Lokaal, maar heeft zjin werkzaamheden voor de lokale partij op een laag
pitje gezet. Inmiddels is Van Maarschalkerwaard initiatiefnemer van de oprichting van GroenLinks. Volgens hem zijn meerdere leden van
Venray Lokaal sympathisant van GroenLinks. Fractieleider Tino Zandbergen maakt zich niet druk om overstappende leden. Volgens hem zijn
het er slechts twee of drie. De stelling luidde: Oprichting GroenLinks is een bedreiging voor Venray Lokaal.
Een kleine meerderheid (zo’n 57%) was het
oneens met deze stelling. Zij zien in de nieuwe
partij GroenLinks dus geen bedreiging voor
Venray Lokaal. Zij sluiten zich dus aan bij de
woorden van Zandbergen: “Ik word niet zenuwachtig van het ontstaan van GroenLinks. Venray
Lokaal heeft zestig leden. De opengevallen

plaatsen vullen we zo weer in met anderen. Van
GroenLinks hebben we geen last. Venray Lokaal is
sterk en blijft dat ook. Wij geloven in onze eigen
lokale kracht.”
Toch waren er ook genoeg mensen die het
wél eens waren met de stelling. Volgens Van
Maarschalkerwaard heeft partijgenoot Cees de

Vocht dezelfde gedachtegang als hij en daarnaast
is ook raadslid Toon Kerkhoff uit Merselo al enige
tijd lid van GroenLinks. Mocht dit trio de oversteek
maken, dan verliest Venray Lokaal drie leden uit de
top acht van de kieslijst.

Oh, zit dat zo!

Toekomstschade
Bij de afwikkeling van letselschadezaken met blijvend letsel tot gevolg moet ook rekening gehouden worden met toekomstige schade.
Als de zaak wordt afgewikkeld moet daar een voorziening voor getroffen worden.
nu € 1.000,00 kost, dan komt het
slachtoffer er aan tekort. Door de
inflatie kost de behandeling
over 10 jaar waarschijnlijk meer.
Dat betekent dat het slachtoffer
nu al wat meer moet krijgen dan
€ 1.000,00 omdat er rekening mee
gehouden moet worden dat de
desbetreffende behandeling over
10 jaar duurder is.

Om de toekomstschade goed
te kunnen bepalen moet met
een aantal factoren rekening
gehouden worden. De eerste
is de inflatie. Het geld wordt
elk jaar minder waard. Als het
slachtoffer nu € 1.000,00 krijgt
om over 10 jaar bijvoorbeeld een
behandeling te kunnen betalen die

Daar staat tegenover dat het
slachtoffer de hiervoor genoemde
€ 1.000,00 nog even kan “oppotten”,
bijvoorbeeld op een spaarrekening.
Tot een aantal jaren geleden
kreeg je daar rente op, waardoor
er elk jaar wat bijkwam, het
rendement.
Ook moet rekening gehouden
worden met de belasting. Zeker bij
grote schades kan het zijn dat
het in één keer te betalen bedrag
zodanig hoog is, dat het slachtoffer

in ‘box III’ belasting moet betalen.
Er gaat dan elk jaar wat af dat ook
gecompenseerd moet worden
omdat de behandeling over 10 jaar
immers gewoon betaald moet
kunnen worden.

Mocht je informatie willen over de
berekening van (toekomst)schade,
kom dan gerust eens langs.

Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Tot een aantal jaren geleden werd
de toekomstschade afgewikkeld
uitgaande van een inflatie van
3 procent en een rendement van
6 procent. Er werd, zoals dat heet,
gerekend met een rekenrente van
3 procent (6 -3 procent). Als er nu
op basis hiervan wordt afgewikkeld
dan komt het slachtoffer er
uiteindelijk op tekort.
De inflatie is al jaren weliswaar
een stuk lager dan 3 procent
maar het rendement is nu (bijna)
0 procent. Gelukkig is er in de
rechtspraak inmiddels een tendens
om met een reëlere rekenrente te
rekenen.

Met complimenten

Column

Agrariërs
Het was me het weekje wel weer
zeg, blokkades en protesterende
boeren in Den Haag. Termen als
‘stikstof, klimaat, en CO2uitstoot’ zijn niet meer weg te
denken uit ons dagelijks leven.
Ik persoonlijk zie door de bomen
het bos niet meer. Waarschijnlijk
over een paar jaar wel weer,
als onze bomen massaal het
leven laten door het stikstofoverschot als ik de deskundigen
mag geloven. En dan het gezin in
Ruinerwold. Trieste situatie, maar
ze leefden klimaatneutraal, dát
dan weer wel. Ik zou niet weten
hoe we dit probleem opgelost
krijgen, zoveel hardwerkende
ondernemers die opeens een
hoop ellende op hun bord krijgen,
het lijkt of er enkel verliezers zijn.
Via deze weg wil ik onze agrariërs
een hart onder de riem steken,
en wel in de vorm van een hersenspinsel van drs.P.
“Eindelijk is het zover, hoera, dat
ik vrijuit kan spreken over sla.
De sla staat ook in het buitenland
alom bekend als eetbare plant.
Terwijl dit gewas, zoals u weet,
in Franse kringen salade heet,
spreekt iedereen in Amerika
van salad, maar ze bedoelen
sla. De sla is gezond om te eten.
Veel bekende atleten leven enkel
van sla. Aan de eerste klas van de
huishoudschool wordt lesgegeven
in rode kool. Wie verder studeert
bemerkt al gauw, sla en Spa die
serveert men rauw. De slakom is
een accessoir, daar maakt men
behendig sla in klaar. De slalom
daarentegen wordt, meer toegepast in de wintersport. De sla,
al die sappige kroppen, doen
ons hart sneller kloppen, want
die zitten vol sla. Er is vruchtensla en tomatensla, volkssla en
aristocratensla. Aardappelsla
en Huzarensla, kaassla en rottende-blarensla. Potten sla en
kartonnetjes sla, en kantinemaaltijd-bolletjes sla. De sla speelt
een rol in ons leven, dus je moet
er naar streven.”
Tot snel op st. Anna, waar u altijd
terecht kunt voor een mooie en
verantwoorde selectie klimaatvriendelijke boeken.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur
Maarten
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Meike van Oijen Venray
hoe ik me voel. Ik ben heel onzeker
over mijn gedachtes, en ik vind dat
ze alleen voor mij zijn om te horen.
Op dat gebied ben ik dus heel sceptisch.

Hoelang luister je al naar
haar muziek?
Ik denk nu ongeveer een anderhalf jaar. Ik ontdekte haar toen ik
door een emotionele periode ging.
Een vriendin van mij luisterde naar
haar muziek, en ik vond het meteen
interessant. Het was anders dan de
muziek die de rest luisterde. Ik zocht
mijn nieuwe idool meteen op internet en haar muziek deed veel met
mij. Ik begreep haar muziek en het
was net alsof de piano op de achtergrond en haar zachte stem mij
begrepen. Dit is ook waar de relatie tussen muziek en mijn emoties
ontstond.

Ben je ooit naar haar
concert geweest?
Helaas niet. Ik wil al heel lang gaan
en ik mocht eindelijk van mijn
ouders een kaartje bestellen. Ik zat
achter mijn telefoon en meteen
toen de verkoop open ging klikte ik
op twee plekken in de zaal. Maar
helaas. Na drie minuten was het al
uitverkocht. Maar ik geef niet op.
Volgende keer zal ik nog sneller klikken.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Meike van Oijen
13 jaar
Metameer Boxmeer
Venray

Wat doet muziek met jou?
Muziek geeft me vrijheid en dat is
iets dat heel belangrijk is voor mij.
Je kan meedenken, meedansen,
meedoen en meeleven met wat
je hoort. Dit vind ik heel bijzonder.
Het heeft ook een grote invloed
op mijn leven. Je kan beter vragen
wat muziek niet met me doet, want
muziek is een van de belangrijkste
dingen in mijn leven.

Hoe belangrijk is muziek
voor jou?
Op een schaal van één tot tien denk
ik toch wel een dikke negen. Muziek
heeft alles te maken met emoties.
Achter elke noot zit een gevoel. Net
als muziek ben ik zelf ook snel emotioneel. Daarom vind ik het dus ook
fijn en belangrijk om mijn gevoelens
te uiten via muziek, want muziek
doet veel meer met je dan dat je
denkt.

Heeft de muziek die je luistert
effect op je levensstijl?
Ik denk het wel, omdat als ik thuis
ben ik helemaal op de muziek in ga.
De emoties die er in voorkomen slaan
snel bij mij aan. bijvoorbeeld als ik
blij ben, luister ik ook sneller drukke
muziek. Hier leef ik op door en tot nu
toe ben ik er heel tevreden mee.

Wat is iets waar muziek je
bij helpt?
Zoals ik al zei, uit ik mezelf via

muziek. Net als bij de drukke liedjes
als ik blij ben en de zachte pianotoetsen als ik wat minder blij ben.
Zo kan ik via de muziek beter begrijpen hoe ik me voel en kan ik mijn
gedachten beter op een rijtje zetten.
Verder helpt de muziek mij ook bij
concentratie. Zo focus ik alleen op de
muziek en het werk dat me te doen
staat. Dus niet op onnodige drama
wat alleen maar afleiding is voor mij.

Welke muziekstijlen vind jij tof?
De muziekstijl waar ik het vaakst
naar luister is vooral pop, maar ik
luister ook wel eens naar andere stijlen. Eigenlijk maakt de stijl me niet
heel veel uit. Het gaat vooral om de
boodschap die erachter zit. De boodschap, dus de tekst, doet me meer
dan de soort muziek.

Wat vinden je ouders van jou
muzieksmaak?
Eerst vonden mijn ouders mijn
muzieksmaak echt verschrikkelijk.
Als ik mijn muziek weer iets te hard
aan had, hoorde ik ze weer zeggen:
‘niet alweer deze zooi he’. Maar na
een tijdje begonnen mijn ouders in
te zien hoeveel de muziek die ik luisterde voor mij betekende en hoeveel
het met me deed en ook nog steeds
doet. Ze begonnen me steeds meer
vrij te laten, en volgens mij vinden
ze het op de dag van vandaag stiekem wel een beetje leuk.

Welke nummers luister je
dan vooral?
Zoals ik al zei gaat het meer om de
boodschap die erachter zit. Daarom
is er veel diversiteit in de muziek

die ik luister. Het ligt er vooral aan
hoe ik me voel. Als ik bijvoorbeeld
verdrietig ben, luister ik naar Billie
Eilish. Billie is een supergoede zangeres en ik herken mezelf in de teksten. Maar als ik heel blij ben luister
ik naar musicalliedjes. Het ligt dus
vooral aan mijn stemming.

Wie is je favoriete artiest?
Ik denk dat dat dan toch Billie
Eilish is. Ze is een heel sterk vrouwelijk voorbeeld. Ook is ze nog
maar zeventien, en heeft ze al
zoveel ongelooflijke dingen bereikt.
Natuurlijk krijgt ze wel een beetje
haat, maar ze gaat er supergoed
mee om. Dat zie je minder terug bij
de andere artiesten die ik luister.

Wat vind je zo bijzonder
aan haar?
Ik vind het zo knap van haar dat ze
zo open is over haar gevoelens. Ze is
heel sterk in haar mening. Niemand
haalt haar zomaar over en haar doel
blijft haar doel. Ik zelf bijvoorbeeld
heb niet zo’n sterke mening en ik
hoop dat ik misschien van haar, maar
ook van haar muziek kan leren dat ik
sterker in mijn schoenen kan staan.

Kan je jezelf vinden in Billie?
Totaal niet. Je zou verwachten dat
omdat ik haar teksten zo goed
begrijp, ik mezelf dus ook wel gelijk
kan stellen aan haar. Maar dit is
absoluut niet het geval. Billie is heel
extrovert. Ze praat over hoe ze zich
voelt en daarbij denkt ze: of ze luisteren, of ze luisteren niet. Ik ben dus
het tegenovergestelde. Ik ben heel
introvert. Ik praat niet zo snel over

Wil je later ook zelf iets met
muziek doen?
Zeker weten. Ik wil later misschien
naar het conservatorium om muziek
te studeren. Ik denk dat ik ongeveer
hetzelfde zou doen als Billie Eilish.
Maar natuurlijk niet precies hetzelfde. Ik heb ook mijn eigen stijl en
daar ben ik juist zo trots op. Ik hoop
dat net zoals er bij mij gebeurd is, ik
mensen kan inspireren om het beste
uit henzelf te halen en eens lekker
gek te doen.

Als je de kans had om beroemd te
worden, zou je dat dan doen?
Sowieso. Niet alleen zou ik zomaar
beroemd willen worden, maar dan
zou ik dat willen worden met mijn
muziek. Het is altijd al mijn droom
geweest om beroemd te zijn, om
impact te hebben op het leven van
anderen. Zoals ik al zei wil ik graag
mensen inspireren. Zij kunnen van
mij leren, en door hun steun kan ik
mezelf ook weer verbeteren. Dat is
waar ik van droom.

Hoelang luister je muziek
per dag?
In totaal denk ik rond de vier uur.
Ik had al eerder genoemd dat ik me
graag focus op de dingen die belangrijk zijn en niet de onnodige dingen.
Maar muziek zorgt dat mijn dag goed
begint en goed eindigt. Dit geeft mij
dat vrije gevoel waar ik het in het
begin over had. Ik hoop dat ik dat
nooit kwijtraak, en dat iedereen dat
mee kan maken. Misschien zelfs wel
via mijn muziek.

Hoi

Column

Kerstmuziek
Het duurt nog 62 dagen.
Nog 62 dagen vanaf 24 oktober
en dan is het Kerstmis. Ik hou
superveel van kerst en ben al
naar kerstmuziek aan het
luisteren sinds begin
september. Als het aan mij ligt
dan luister ik het hele jaar naar
kerstmuziek. Kerst is een mooie
en fantastische tijd. Overal
waar je komt is het gezellig en
alles is in het thema van kerst.
Vooral na Halloween begint kerst
echt. Dan begint alles langzaam
rond kerst te draaien. Vooral
winkels die niet oorspronkelijk
Nederlands zijn en online winkels.
Andere winkels beginnen met
Sinterklaas en dat is ook een
leuke tijd. Alleen de muziek is niet
leuk. Zelf ben ik dan nu ook naar
kerstmuziek aan het luisteren.
Het is heerlijke muziek. Geen rap
of hiphop, eerder popmuziek.
Gezellige muziek waar je lekker op
kan mee zingen. Het maakt dan
ook niet uit hoe oud het liedje is.
Kerstmuziek is en blijft leuk, of een
liedje nu twee of 30 jaar oud is.
Kerstmuziek is een soort muziek
waar je naar kan blijven luisteren.
Het maakt niet zo veel uit of je
nu twee weken of twee maanden
naar dezelfde afspeellijst luistert
van 22 liedjes.
Het leuke van kerstmuziek is nog
wel dat mijn moeder er niet zo
van houdt, maar zij vindt mijn
muzieksmaak in het algemeen
niet zo leuk. De muziek moet
dan ook altijd uit als zij ook in de
keuken is. Terwijl ik met papa de
muziek lekker aan kan laten staan,
papa zingt dan zelfs mee en dat is
superleuk. Papa zit in het Venrays
mannenkoor dus hij zingt elke
week, dus kerstmuziek is leuk om
aan te hebben staan. 21 december
ga ik naar een kerstvoorstelling in
de schouwburg waar hij meezingt.
Ik hou van kerstmuziek. Veel
mensen vinden dat ik al veel te
snel naar kerstmuziek luister,
aangezien ik al begin in de zomer
en de liedjes gaan toch over de
winter en kerst. Ik hou van kerst
en de muziek en u?

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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De Peelkorf wint opnieuw
De laatste competitiewedstrijd stond zondag 20 oktober op het
programma tegen Rosolo. Zij zouden gebrand zijn op revanche,
na de eerdere overwinning van De Peelkorf in het begin van de
competitie.
Rosolo nam direct het heft in handen
en opende de score door middel van
een vrije bal en een afstandsschot.
Marly van Asten maakte het eerste
doelpunt voor De Peekorf door een
snelle vakwissel en een doorloopbal
goed af te ronden. Het was vervolgens weer Rosolo dat twee keer wist
te scoren. De Peelkorf sloop dichterbij door een strafworp en een
afstandsschot te benutten. Voor rust
kon Rosolo een gaatje slaan van
3 doelpunten: 8–5. De Peelkorf kon
met twee afstandsschoten en een
strafworp nog voor rust weer terugkomen tot 8–8, tevens de ruststand.
Na rust waren de eerste doelpunten strafworpen voor beide ploegen.
Rosolo nam het initiatief en maakte

een verschil van twee doelpunten.
Vervolgens wat het Rachèl van Meijel
die twee keer wist te scoren, vanaf
de strafworpstip en uit een afstandsschot, de 11–11. Het was weer Rosolo
dat de voorsprong nam, door een
omdraaibal kwam De Peelkorf weer
op gelijke hoogte. De Peelkorf kon
vervolgens een vrije bal benutten,
de eerste voorsprong van De Peekorf
deze wedstrijd. Rosolo kon toch weer
aanhaken, maakte de gelijkmaker. Het laatste antwoord was van
De Peelkorf met een afstandsschot.
Zo eindigde de wedstrijd in het voordeel van de Peelkorf met een stand
van 13–14.
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‘We zijn overklast’

Merselo walst in derby over
Leunen heen
Een uitstekend spelend Merselo veegde voor eigen publiek de vloer aan met Leunen in de vijfde klasse F op
zondag 20 oktober. In de stromende regen won de Merselose ploeg afgetekend met 6-0. “We zijn overklast”,
bekende verliezend Leunen-trainer Freek Thoone. “Merselo was op alle voetbalfacetten beter dan wij.”

Tekst: korfbalvereniging De Peelkorf

SVOC’01 wint strijd om
koppositie
De korfbalsters van SVOC’01 hebben op zondag 20 oktober in een
spannend duel nipt gewonnen van MKV. In Milheeze werd het 8-9
voor de gasten.
De nummers 1 en 2 stonden op een
regenachtige middag tegenover
elkaar. MKV liet al snel zien waar
hun kwaliteiten lagen en scoorde
de eerste van de drie afstandsschoten al vroeg in de wedstrijd.
Het lukte SVOC’01 nog wel om
de aansluitingstreffer te scoren
maar daarna kwam MKV op 3-1.
Waar SVOC’01 hard werkte en
goed combineerde werd de stand
omgebogen naar een terechte 3-5
voorsprong. Een kwestie van doorduwen en de voorsprong verder
uitbouwen was een logisch vervolg
geweest. Echter bij SVOC’01 sloop
op een of andere manier toch een
beetje de spanning erin waardoor
het plezier verdween en MKV de
betere ploeg was in het laatste
deel van de eerste helft. De rust-

stand was dan ook 6-5 in het
nadeel van SVOC. De gasten wisten
de stand na rust gelijk te trekken
tot 6-6. Heel snel erna stond het
ook alweer 7-7. De verdediging
stond sterk en het was de taak voor
de aanval om door middel van een
hoog tempo en veel te verleggen
op zoek te gaan naar de juiste kansen. MKV werd wat fysieker met als
resultaat dat SVOC’01 door middel van strafworpen de voorspong
kon pakken: 7-9. SVOC’01 speelde
vervolgens de wedstrijd goed uit.
Je kon zien dat het team mentaal
gegroeid is. De eindstand was 8-9
Volgende week staat de laatste
wedstrijd buiten op het programma
om half 11 thuis tegen Dakos.
Tekst: SVOC

Oranje Wit nipt onderuit
tegen Stormvogels
Oranje Wit heeft zich niet goed hersteld van de 14-4 nederlaag
tegen Heumen. In eigen huis werd met een minimaal verschil
verloren van Stormvogels: 7-8.
De eerste aanvallen waren goed en
er werden prima kansen gecreëerd.
Ook in de verdediging was Oranje
Wit strijdlustig en zette goed druk
op de tegenstander. Mede door de
weersomstandigheden vielen er
maar weinig doelpunten. Dat was
te zien aan de stand tijdens rust,
want na 30 minuten korfballen
stond er een 2-2 gelijke stand op
het scorebord. Oranje Wit kwam
met vertrouwen de kleedkamer
uit maar toch was het Stormvogels
dat kort na rust tot scoren kwam.
Oranje Wit had snel een antwoord
klaar en trok de stand weer gelijk.
Daarna lukte het Stormvogels om

een klein gaatje van twee doelpunten te slaan. De thuisploeg gaf
niet op en ging stug door. De stand
werd opnieuw gelijk: 5-5. Daarna
keek Oranje Wit continu tegen een
achterstand aan. Het lukte niet
meer om de stand gelijk te trekken. De eindstand werd uiteindelijk 7-8 in het voordeel van de
Stormvogels.
Zondag 27 oktober wordt de laatste
wedstrijd in de eerste helft van de
veldcompetitie gespeeld. Dit zal om
13.00 uur tegen Klick in Wilbertoord
zijn.
Tekst: korfbalvereniging Oranje Wit

Vooraf toonde Freek Thoone zich nog
hoopvol. Na drie zeges op rij was
Leunen op gelijke hoogte gekomen
met Merselo. “Vandaag moeten we
de stijgende lijn doortrekken”, hoopte
de oud-profvoetballer. Daar kwam
niets van terecht. Vanaf het allereerste
fluitsignaal greep het veel scherpere
Merselo de macht. Trainer Stef van
Asten had met zijn ploeg toegeleefd
naar de derby. “Dat zag je terug op het
veld. Er heerste teamgeest en iedereen
streed voor elke meter.” Een opsteker
voor Merselo was dat Jordy Wismans
(oud-speler van Venray) weer meespeelde na een teenblessure.
Bas Litjens gaf na zeven minuten een
waarschuwingsschot. Zijn vrije trap
belandde op de lat. Vlak daarna brak
Tim Philipsen de score open: 1-0.
Merselo drukte door en uit een voorzet van Camiel Kroonen kopte Bas
Litjens fraai de 2-0 binnen. Er waren
nog geen 25 minuten gespeeld toen
de 3-0 stand op het scorebord verscheen. Een assist van Tim Philipsen

werd schitterend afgerond door Jordy
Wismans. Daarmee was de derby
vroegtijdig beslist. “Mijn spelers waren
schijtbakken”, verklaarde Freek Thoone
die zijn ploeg niet spaarde. “Angst
overheerste. We schoten alle ballen
zomaar weg. Iedereen deed maar wat.
Niemand durfde te voetballen.”
Ook na de pauze domineerde Merselo.
Er kwamen opnieuw veel kansen en
als Leunen-keeper Tim Jacobs niet zo
veel goede reddingen had verricht,
dan was de nederlaag nog hoger uitgevallen. Leunen had in de laatste
drie duels telkens viermaal gescoord.
“Leunen is met hun snelheid op de
flanken gevaarlijk”, wist Stef van
Asten. “Daar hebben we goed op ingespeeld door veel druk vooruit te zetten
en de slag op het middenveld te winnen.” De oranje-witten beten na rust
meer van zich af en dat leidde soms
tot stevige duels. Arbiter Pawlak kreeg
door zijn soms wat laconieke houding
kritiek te verduren. “Scheids, houd het
eens in de hand!”, riep Leunen-speler

Rob van Ool die prompt geel kreeg.
Ook Bas Litjens van Merselo leverde
commentaar en ook hij ging op de bon.
Halverwege de tweede helft kopte
Daan Hendriks, op aangeven van
Bas Litjens, de 4-0 binnen. In de
slotfase schoot Leunen-verdediger
Wout Vullings een voorzet van Camiel
Kroonen in zijn eigen doel: 5-0.
Kroonen scoorde vlak voor tijd de
6-0. “Merselo heeft maar kwaliteit
van wij”, stelde Freek Thoone vast.
“Maar de manier waarop we verliezen
irriteert me mateloos. Het begint met
de wil om te winnen. Alles wat de
laatste tijd zo goed ging, daar zag ik
niets meer van terug.” Zo spelend
als tegen Leunen is Merselo een
regelrechte titelkandidaat. “Er zit veel
voetbal in en we hebben power in het
elftal”, zei Stef van Asten. “We creëren
veel kansen en scoren makkelijk.
Met ook nog heel mooie goals”, aldus
de Merselo-trainer.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Venray na vijf duels nog altijd puntloos
Venray heeft ook de vijfde competitiewedstrijd in de eerste klasse D verloren. Op zondag 20 oktober ging de
ploeg van trainer Frans Koenen in eigen huis met maar liefst 1-5 onderuit tegen koploper Chevremont. De
thuisploeg creëerde ondanks de forse nederlaag meerdere kansen.
Het duel was amper één minuut onderweg of Bram Vievermans kreeg als
eerste een kans op de openingstreffer.
De aanvaller wist de mogelijkheid niet te
verzilveren, maar enkele minuten later
was het alsnog raak. Na een overtreding
op Stan Kersten in het strafschopgebied
mocht Vievermans aanleggen voor een
penalty: 1-0. Daarna was het met name
Niek Versteegen die mogelijkheden
kreeg om de voorsprong uit te breiden.
Na een klein half uur spelen ging het
vervolgens in een tijdsbestek van tien
minuten helemaal mis voor Venray.
Chevremont-verdediger Daniel Meijer
scoorde driemaal, alle keren uit een
standaardsituatie. Zo ging Venray de
rust in met een enigszins geflatteerde
1-3 achterstand. Na de theepauze was

Versteegen dicht bij de 2-3, maar de
inzet van Versteegen belandde op de
paal. Waar Venray het net dus niet
wist te vinden, sloegen de gasten uit
Kerkrade wederom toe. De 1-4 bleek
de knock-out te zijn voor de thuisploeg,
waarna het ook nog 1-5 werd. Trainer
Frans Koenen: “Je bent blij dat je zulke
opgelegde kansen krijgt, maar in de
fase waarin wij zitten maken we ze
niet af. In de tweede helft voltrekt zich
hetzelfde spelbeeld. Wij krijgen de
goals gemakkelijk tegen. Dat gebeurt
nu al vier, vijf wedstrijden, vaak door
persoonlijke fouten.” Aanstaande zondag
speelt Venray de derby tegen het
eveneens puntloze SSS’18.
Tekst: Dennis Stiphout

12

cultuur \ 2410

Bands op zondagmiddag
In het wijkcentrum ’t Stekske in Venray Landweert is er zondagmiddag 27 oktober weer muziek. Van 15.00 tot 18.00 uur speelt de
band Lazy Chair. De band brengt covers in een eigen jasje van jazz
en blues ten gehore.

Opening 45 meter lange tekeningenwand in Venrays Museum
Burgemeester Hans Gillissen van gemeente Venray opent op donderdag 24 oktober samen met leerlingen
van de Antoniusschool uit Maashees, de Klimboom en de Kruudwis uit Venray en hun ouders een tekeningenwand in het Venrays Museum. In het kader van 75 jaar bevrijding maakten de kinderen 75 tekeningen.
De wand heeft een lengte van 45 meter. In hun tekeningen staan de kinderen stil bij de kinderen die van
kamp Vught zijn gedeporteerd naar Westerborg. Het project is opgezet en begeleid door Martin Arens.

Drie bands op de planken tijdens Hoeve Blues
Three Amigo’s, Thomas Toussaint en Band en de Bintangs treden zaterdagavond 26 oktober op tijdens het
evenement Hoeve Blues in De Witte Hoeve. Bintangs is de langst bestaande R&B-band in Nederland.
Die band werd onlangs ook opgenomen in de Dutch Blues Hall Of Fame.
Three Amgio’s is een band die in
2004 is ontstaan op het Limburgse
platteland. De vijf muzikanten spelen

muziek van Cash en Elvis Williams.
Three Amigo’s zorgt voor countryrock. De Thomas Toussaint-band
bestaat uit vier muzikanten die de
pure blues ten gehore brengen.

Zij halen inspiratie uit de Chicago
blues, swing, Louisiana swamp, rock
’n roll en New Orleans R&B.

Workshop hooggevoeligheid
De bibliotheek in Venray organiseert op dinsdagavond
29 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur een interactieve workshop
over hooggevoeligheid. Vijftien tot twintig procent van de mensen is hooggevoelig.
Hooggevoeligheid heeft mooie
en minder prettige kanten.
Meer weten over hooggevoeligheid
en weten wat het is, kan je helpen
om het allemaal beter een plaats
te kunnen geven. Hooggevoelige
mensen zijn vaak gevoelig voor
prikkels, hebben een groot empathisch vermogen en zijn creatief,
maar dit alles kost ook veel ener-

gie. Het belastbaarheidsmodel en
de verwerking van informatie bij
hooggevoelige personen komen
tijdens de workshop aan bod.
De workshop wordt gegeven door
Lea Hendriks, hooggevoeligheidsdeskundige. Aanmelden kan via
lea@begeleidenmetgevoel.nl
Kijk voor meer informatie op
www.begeleidenmetgevoel.nl

Klikgebit en Kunstgebit

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

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

Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

contrabas) en Jan Voermans
(drums/percussie). Het optreden is
voor iedereen toegankelijk.

Lazy Chair bestaat uit Mai van der
Beele (zang), Twan Bos (piano),
Monique Verhoeven (basgitaar/

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

Persoonlijke aandacht

Opleidingen

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

www.werkenbijicsgroep.nl

KOM NAAR ONZE INFORMATIEAVOND
Voor ouders/verzorgers met kinderen in groep 7/8
maandag

4 november
Aanmelden kan op onze website: www.raayland.nl/groep-78

woensdag

6 november
19.00 - 20.30 uur
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Vrijwilligers Museum
Psychiatrie onderscheiden
De vrijwilligers van Museum Psychiatrie Venray werden op zaterdag 19 oktober in besloten kring door stichting ‘t Silveren Swaentje in het zonnetje gezet. De stichting ‘t Silveren Swaentje reikt periodiek een ereteken
uit aan personen, die zich in opvallende mate hebben ingezet om de Venrayse cultuur of het Venrays cultureel
erfgoed in woord, geschrift, beeld, muziek of anderszins te accentueren of te behoeden.
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Muzikale middag in Oostrum
De twee Oostrumse muziekgroepen, Aostrumse Zangkompeneej en
joekskapel Ut Göt, hebben de handen ineen geslagen om een muzikaal optreden te geven. Op zondagmiddag 27 oktober verzorgen ze
samen een muzikale middag in café Back in Time in Oostrum.
Vanaf 14.30 uur treden de
Aostrumse Zangkompeneej en Ut
Göt om de beurt op. Op het laatst
brengen de twee muziekgroepen

ook gezamenlijk enkele nummers ten gehore. De sluiting wordt
omstreeks 17.00 uur verwacht.

Verschillende activiteiten voor
kinderen in de bibliotheek
Bibliotheek Venray organiseert op woensdag 30 oktober twee
activiteiten voor kinderen. Het gaat om een knutselactiviteit en
een voorleesactiviteit.

In de jaren 70 werd op Servaas door
Jan Roodbeen en broeder Bonitus van
Gils het initiatief genomen om een
museum op te richten en zo het erfgoed van de broeders van Liefde uit
Gent in België te bewaren. In 1977
werd het museum op- en ingericht.
Hierbij werd gebruikgemaakt van
verzamelingen van enkele leden van
de commissie, andere medewerkers
van het gesticht en van het facilitair
bedrijf. Het museum was gericht op de
verpleging van mannelijke patiënten
van Sint Servaas en werd gesitueerd in
de breviergangen rond de kapel.

Twintig jaar later werd de verzameling aangevuld met de collectie van
Sint Anna, dat werd opgericht door
de Zusters van Liefde, eveneens uit
Gent in België. Zij verpleegden de
vrouwelijke patiënten. Door de jaren
heen kreeg het museum verschillende namen en werd het uiteindelijk Museum Psychiatrie Venray. Het
museum is na een tijdelijke verhuizing
weer teruggekeerd naar de oorspronkelijke plaats rond de kapel. Het kreeg
onlangs een complete facelift, maar
daarmee is het werk voor de vrijwilligers nog niet klaar. Ze blijven

bewaren, bewaken en uitdragen en
plaatsen de geschiedenis van de psychiatrie voor de bezoeker in de verleden en de huidige tijd.
Het bestuur van ‘t Silveren Swaentje
was dan ook van mening dat deze
groep vrijwilligers voor hun werk
geëerd moest worden. In een volle
zaal kreeg Harrie Bloemen, omringd
door de andere Swaentjedragers,
‘t Silveren Swaentje opgespeld door
wethouder Anne Thielen. Lod Dirkx
ontving de bloemen.

Om 14.30 uur start een workshop
van Xpeditielab in de bibliotheek.
Er wordt uitleg gegeven over de
techniek achter zwakstroom, waarna
alle deelnemers een zenuwspiraal
mogen maken die meegenomen
mag worden. Een uur later start een
voorleesactiviteit. Anke Tacken is
leerkracht op basisschool de Schakel
in Broekhuizenvorst. In augustus verscheen haar eerste kinderboek. Zij
komt uit haar eigen werk voorlezen.

Walk & Talk
Een week later, op dinsdag
5 november, vindt er een nieuwe
editie van Walk & Talk plaats.
UWV beantwoordt algemene vragen van bezoekers over werk.
Deelnemers kunnen verder hun
sollicitatie-ervaringen delen met
elkaar, contacten leggen en suggesties krijgen en geven die helpen
in de zoektocht naar een geschikte
baan.

Lezing contact op zielsniveau
Anke van Leeuwen geeft op vrijdagavond 1 november bij Yogastudio
Annemiek in Venray een lezing over haar werk als luisterkindwerker. Tijdens de lezing vertelt Anke op persoonlijke wijze over haar
werk als Luisterkindwerker en de weg hier naartoe.

Kleindierenshow met hanenkraaiwedstrijd
Kleindieren Sportfokkers Vereniging (KSV) Venray en omstreken organiseert op zaterdag 26 en zondag
27 oktober een kleindierenshow in Oostrum met op zondag een hanenkraaiwedstrijd. Tijdens de show zijn
uiteenlopende kleine dieren, van konijn tot duif en van hoender tot watervogel te zien. Ook is er een uilenshow
waarbij zeker vijftien verschillende uilen te bekijken zijn.
Op zondagmorgen 27 oktober om
11.30 uur zien de hanen het licht en
mogen ze zoveel kraaien als ze willen.
De kraai die de meeste keren kraait
binnen 10 minuten is de winnaar, dat is
de inzet van de wedstrijd. Het publiek
kan een gokje wagen.

Voor de kinderen is er een knuffelhoek, waar aaibare konijnen en kippen te knuffelen zijn. Ook wordt er een
tombola georganiseerd waarbij voor
de kleintjes altijd een prijs is te winnen. In de tentoostellingsruimte is ook
een vijver aangelegd en een volière

met gezelschapsdieren. De kleindierenshow vindt plaats in de showroom
van Wilms Bestratingen en Tuinideeën
in Oostrum. De show duurt op zaterdag
van 10.00 tot 22.00 uur en op zondag
van 10.00 tot 16.00 uur. De kleindierenshow is voor iedereen toegankelijk.

Als Luisterkindwerker maakt Anke
op zielsniveau contact met kinderen en volwassenen. In de energie stemt ze zich af op de persoon
en op die manier voelt, hoort en

ziet ze wat er in iemand omgaat,
waar blokkades zitten en waar
openingen zijn om te groeien en
te ontwikkelen. De lezing start om
19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Klaar voor de
nieuwe tijd?
Goed eten.
Daar houden wij van.
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Agenda t/m 31 oktober 2019

vr
25
10

Kienen wijk zuid

Hoeve Blues 2019

Tijd: Aanvang 20.00 uur
Locatie: Beukenlaan 4 Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Boekpresentatie ‘Peel en Maas De
Stad’

Muzikale huiskamer Castenray: Guy
Verlinde en Nils de Caster

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Huiskamer Wim Baltussen Castenray

Classic Rocktoberfest Venray 2019

Live muziek met coverbands

Wilde Veiling Postzegels

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café d’n Oldtimer

Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFC Brukske, Venray

Steven Brunswijk | Van slaaf tot
meester
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

za
26
10

zo
27
10

Muzikale middag Aostrumse
Zangkompeneej en Ut Göt
Tijd: 14.30 - 17.00 uur
Locatie: Café Back in Time Oostrum

Wandeling Merselo
ma 50+
Tijd: 13.30 uur
28 Organisatie: W.S.V. De Natuurvrienden Merselo
10 Locatie: Grootdorp 99 Merselo

Publiekswandeling paddenstoelen
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Oostrumseweg 43 Geijsteren

di
29
10
wo
30
10

Themabijeenkomst Taal en Digitaal
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Organisatie: FNV Senioren
Locatie: Bibliotheek Venray

Naturally 7 | On Tour

Kleindierenshow

Tijd: 20.15 - 22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Organisatie: Kleindieren Sportfokkers Vereniging (KSV)
Locatie: Wilms Bestratingen en Tuinideeën, Oostrum

Kleindierenshow

Uitwisselingsorkest No Limit & Yoo

Workshop zwakstroom Xpeditielab

Tijd: 10.00 - 22.00 uur
Organisatie: Kleindieren Sportfokkers Vereniging (KSV)
Locatie: Wilms Bestratingen en Tuinideeën, Oostrum

Tijd: 11.00 - 13.00 uur
Locatie: Odeon Venray

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Basisles zentangle tekenen

Halloween in Venray

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Organisatie: Maria Vennekens
Locatie: Oude Oostrumseweg 42 Venray

Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Locatie: Venray Centrum

Oktoberfest Venray 2019

Oktoberfest Venray 2019

Taalcafé

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Grote Markt

Tijd: 13.00 - 20.00 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Nachtwandeling Boshuizerbergen

Halloween optreden Drumband St.
Oda Merselo

Voorstelling Pijnstillers

Tijd: 19.30 - 22.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Zuiderbergweg Oostrum
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Voorleesactiviteit Bibliotheek
Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Maandelijkse koffie inloop
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad Centrum
Locatie: Het Venrays Museum

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Venray Centrum

De Laatste Getuigen

Bands op Zondagmiddag: Lazy Chair

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Tijd: 14.30 - 18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Venray

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

Wijkraad Centrum

Reiscafé's
Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan
elders? Bezoek dan een van onze lokale Reiscafé’s waar u
geheel vrĳblĳvend kennis maakt met de persoonlĳke
werkwĳze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.
*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *CHINA *GEORGIË
*ITALIË *INDONESIË *KROATIË *NEPAL* ROEMENIË
*TENERIFE *TSJECHIE *ZUID-ARIKA *VIETNAM
*CANARISCHE EILANDEN
Zo. 3 Nov. Bufkes | Schoolstraat 29 Venray | 10.30 uur
Ma. 4 Nov. Kerkeboske | Koeberg 3 Helden | 19.30 uur
Di. 5 Nov. Lekker Gewoën | Kloosterstaat 14 Gr'vorst | 19.30 uur
Wo. 6 Nov. De Schakel | Broeklaan 2 Reuver | 19.30 uur
Do. 7 Nov. De Riet | Weltersweide 22 Horst | 19.30 uur
Zo. 10 Nov. De Waeg | Horsterweg 203 Blerick | 10.30 uur
Graag vooraf aanmelden via onderstaande e-mail of telefoonnummer.

Maandelijkse
koffie inloop

70%
KORTING
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vrijdag 25 oktober
Zaterdag 26 oktober
Zondag 27 oktober

10.00 - 21.00
10.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Stichting Wijkraad Centrum
organiseert op donderdag
31 oktober haar maandelijkse
koffie inloop voor de bewoners
in het het Venrays Museum.
De koffie inloop begint om
10.00 uur en eindigt
om 12.00 uur.
Het kopje koffie wordt aangeboden
door de wijk en Wonen Limburg.
Deze maand is de maand van
75 jaar vrijheid. Naar aanleiding
daarvan is in het museum een tentoonstelling ingericht. Tijdens de
maandelijkse koffie inloop mogen
de gasten deze tentoonstelling
bezoeken. Rond 10.30 uur gaat
de groep naar de expositieruimte.
Een van de medewerkers aan deze
tentoonstelling geeft op verzoek
uitleg.
Ook is het wijkteam tijdens
de maandelijkse koffie inloop
aanwezig om vragen te
beantwoorden over zorg, wonen,
maatschappelijk werk of politie.

2410 \ cultuur

Finaleavond Rabo ClubSupport

Hospice Zenit en Harmonie St. Catharina
in top drie
Hospice Zenit Venray en Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide zijn in de top drie van de Rabo
ClubSupportactie geëindigd. Met de actie ondersteunt de Rabobank op financieel gebied verenigingen en
stichtingen in de regio Horst aan de Maas, Venray, Well en Wellerlooi.

Dit jaar werd er een totaal bedrag van
155.000 euro verdeeld onder de stichtingen en verenigingen die zich hadden
ingeschreven. Leden van de Rabobank
mochten ieder vijf stemmen vergeven.
In totaal stemden 8.293 leden van de

Rabobank Horst-Venray op 464 clubs.
Stichting Mart Roeffen in Grubbenvorst
kreeg de cheque met het hoogste
bedrag (1.441 euro) uitgereikt. Hospice
Zenit eindigde op de tweede plaats
met een bedrag van 1.148,43 euro.

Derde werd harmonie St. Catharina
(1.361,99 euro). De bedragen werden
bekendgemaakt tijdens de finaleavond,
maandag 21 oktober in de schouwburg
Venray.
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Guy Verlinde en Nils de Caster

Huiskamerconcert

In de huiskamer van Wim Baltussen uit Castenray vindt op zaterdagavond 26 oktober het optreden plaats van Guy Verlinde en
Nils de Caster. Vanaf 20.30 uur begint het optreden op
Matthiasstraat 19 in Castenray.

Guy Verlinde is een Belgische bluesen rootsmuzikant die niet alleen
zingt en gitaar speelt, maar ook
overweg kan met de slide guitar
en mondharmonica. Hij trok jarenlang het land door met The Mighty
Gators. De band gaf er eind vorig
jaar de brui aan. Op zijn laatste plaat
‘All Is Forgiven’, gaat Guy Verlinde
de akoestische toer op waardoor
tegenwoordig hij ook thuis is in

het Americana en het singer-songwriter genre. Voor het huiskamerconcert laat Guy zich bijstaan door
muzikant Nils De Caster. Samen
met Guy Verlinde speelt hij op de
viool, mandoline en lapsteel verhalende luisterliedjes. Volgens Wim
Baltussen vindt het optreden in een
intieme setting plaats waarin de
muziek van Guy perfect tot uiting
zal gaan komen.

Activiteiten IVN GeijsterenVenray
IVN Geijsteren-Venray organiseert in het weekend van zaterdag
26 en zondag 27 oktober twee activiteiten. Op zaterdag staat een
nachttocht in de Boshuizerbergen in Oostrum op de planning en op
zondag gaan de gidsen op pad om samen met de deelnemers paddenstoelen in Geijsteren te zoeken.

Deelnemers geslaagd voor cursus
Start to Run
De deelnemers aan de cursus Start to Run zijn op zaterdag 19 oktober geslaagd voor de finishloop van
twintig minuten. Het merendeel van de deelnemers kon zeven weken geleden nog geen twee minuten
aaneengesloten lopen. Er is dus danig progressie geboekt. Start to Run is een programma van de Atletiek
Unie waarmee onervaren lopers de eerste ervaringen met hardlopen kunnen opdoen. ARTV Venray verzorgt de cursus. In maart 2020 start er een nieuwe cursus.

Op zaterdag 26 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een
nachtavontuur in natuurgebied de
Boshuizerbergen voor volwassenen
én kinderen. Het startpunt is op de
Zuiderbergweg in Oostrum.
Een gedeelte van het natuurgebied de Boshuizerbergen is tussen
19.30 en 22.30 uur opengesteld
voor een rondwandeling in het
donker. Tijdens de tocht worden
de deelnemers verrast met een
aantal activiteiten, zoals een spannend verhaal, lokken en bekijken
van nachtvlinders, de sterrenhemel
bekijken met een telescoop, infor-

matie over uilen, en werken met je
zintuigen.
IVN Geijsteren-Venray organiseert
op zondagmorgen 27 oktober
op het Landgoed Geijsteren een
wandeling met als thema paddenstoelen. De wandeling start
om 10:00 uur bij de parkeerplaats
van de voormalige voetbalvelden
van Geysteren, Oostrumseweg 43.
De gidsen helpen met hun geoefende ogen de deelnemers de bijzondere paddenstoelen te vinden.
Ook praten ze over de verschijningsvormen en de rol van schimmels in de natuur.

Vroege vogels, opgelet...
Vanaf nu zijn we eerder open!
Elke maandag t/m vrijdag open vanaf 07.30 uur
Kruidenlaan 159 • Venray
0478-553900
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ALLE WINKELS VIEREN FEEST MEE! • KOM LANGS VOOR WAANZINNIGE OPENINGSACTIES!

Tummers
GRANDIOZE

(HER)OPENING
MEGASTORE
ROERMOND 25

(HER)OPE
NIN
VRIJDAG G

OKTOBER
9.30 – 21.0

0

13 55
9 ’’
cm

ALLE WINKELS VIEREN FEEST MEE! • KOM LANGS VOOR WAANZINNIGE OPENINGSACTIES!

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

8

KG

SMART

1400
T/PM

VAN

1099,-

VAN

899,-

799,-

*

Wasmachine WDD330WPS

4K TV KD55XG8599

• Inhoud: 8 kg • 1400 tpm • QuickPowerWash • Beladingsherkenning
• WaterProof-systeem • SoftCare-trommel • Energieklasse A+++

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • 100 Hz paneel
• Acoustic Multi Audio • Android TV

Tummers

1049,-

*Na €100 cashback via Miele

NIEUW!

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

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

