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Na 75 jaar heropend
De kasteelpoort van het voormalige kasteel in Blitterswijck werd zaterdag 10 november heropend. De poort werd in de afgelopen maanden gerestaureerd. Dat gebeurde in het kader van
75 jaar bevrijding in Blitterswijck. Enkele dagen vóór de definitieve bevrijding op 26 november 1944 werd het kasteel gebombardeerd. “De kasteelpoort was de toegang tot het kasteel”, vertelt
Henny Jenner, lid van Kerngroep Blitterswijck. “De Duitsers waren bang dat vanuit de kasteeltoren te zien was wat er aan de andere kant van de Maas gebeurde. Vandaar dat de poort werd
gebombardeerd. We hebben de kasteelpoort op min of meer dezelfde plek teruggezet. We moesten immers rekening houden met putten en leidingen van WML.” / Beeld: Rob Beckers

Bouwplan voor zes
woningen in Smakt

‘Complex arbeidsmigranten Oirlo op
lange baan’

Aannemer Rob Claassen uit Leunen presenteerde maandag
11 november in de dorpsraadvergadering van Smakt-Holthees het
nieuwbouwplan voor zes woningen aan de Rector Cremersstraat
in Smakt.

Work and Stay diende in juli bij de gemeente het plan in voor de huisvesting van 250 arbeidsmigranten
in een logiesgebouw aan Sinnesstraat bij de A73 in Oirlo. In de dorpsraadvergadering van Oirlo op
woensdag 6 november meldde de contactfunctionaris van gemeente Venray dat het plan op de lange
baan is geschoven.

In Smakt is al enkele jaren niet
meer gebouwd. De gemeente
heeft aan de Rector Cremersstraat
een perceel grond in bezit waarop
woningbouw mogelijk is. Toch ging
er veel tijd overheen voordat er nu
een concreet bouwplan ligt. “Er is
heel lang gepraat over de verdeling van koop en huur”, vertelde
Rob Claassen. “Op dit stukje grond
blijken huurwoningen niet mogelijk. Er is onvoldoende parkeergelegenheid. Bovendien zou het heel

veel stenen en weinig groen betekenen.”
Er is gekozen voor een plan van
zes koopwoningen. Twee tweekappers voor starters op percelen van
ieder 150 vierkante meter en één
tweekapper voor senioren of een
gezin op een stuk grond van elk
250 vierkante meter. De woningen
worden in een U-vorm rond een
hofje gebouwd.
Lees verder op pagina 04

“Er is een enorme groei aan huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten.
De gemeente wil alle losse initiatieven bundelen en in perspectief zien.
Hierover komt een advies aan de
raad”, meldde de contactfunctionaris
in de dorpsraadvergadering. “Het plan
van Work and Stay blijft nu langer liggen. Ook omdat hierover nog veel vragen openstaan.”
Wethouder Jan Loonen (CDA) geeft
twee dagen later nadere uitleg.
“Work and Stay heeft een principeverzoek ingediend en dat zijn we aan het

beoordelen. Een belangrijk punt is de
ontsluiting op de A73. Hiervoor heeft
Rijkswaterstaat nog geen toestemming gegeven. Het is een langdurig
traject voordat hier duidelijkheid over
komt”, zegt Loonen die meldt dat
de ontsluiting op de A73 een voorwaarde is voor de gemeente om het
plan goed te keuren. Want de smalle
binnenwegen Rosakker, Sinnesstraat,
Wüsterweg en het kleine viaduct over
de A73 zijn ongeschikt om het autoverkeer van het arbeidsmigrantencomplex te verwerken. “Als de aansluiting

op de A73 niet doorgaat dan ontstaat
er een heel andere verkeerssituatie.
En die vinden wij onwenselijk”, aldus
Loonen.
De wethouder wil niet spreken van
het op de lange baan schuiven van
initiatieven. “Het is niet zo dat we nu
plannen tegenhouden. Iedere initiatiefnemer kan zijn eigen route bewandelen. Work and Stay kan zelf bepalen
wanneer ze de definitieve aanvraag
indient. Dat is aan hen.”
Lees verder op pagina 05
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Forse stijging tarieven milieustation Venray
Het milieustation van de
gemeente aan de Metaalweg in
Venray verhoogt vanaf 1 januari
2020 de poorttarieven fors.
Inwoners gaan 50 procent meer
betalen voor het aanbieden van
grof huishoudelijk afval en het
inleveren van autobanden gaat
67 procent in prijs omhoog.
Het storten van groen- en tuinafval, dat vanaf 2014 gratis is,
blijft kosteloos.
Het College van B&W voert de prijsverhogingen door omdat de kosten
voor afvalverwerking dit jaar explosief zijn gestegen. Het verwerkingstarief voor grof tuinafval is binnen
een jaar toegenomen van 13,10 naar
31,78 euro per ton, een stijging van
143 procent. Ook de afvalstromen
asbest en dakleer/bitumen kenden
meer dan een verdubbeling van de
verwerkingskosten. Bij grof restafval steeg de prijs van 133,78 naar
205,96 euro per ton, een verhoging
van 54 procent.

De vervuiler betaalt
Om de explosieve kostenverhogingen te compenseren, moeten de
gebruikers van het milieustation in
2020 meer betalen. Het college past
het principe ‘de vervuiler betaalt’
toe. Dit betekent dat de gebruikers
opdraaien voor de gestegen kosten. Het college wijst erop dat het
tarief voor grof huishoudelijk afval
al tien jaar niet is verhoogd. Er is

Colofon

ook nooit een inflatiecorrectie toegepast. De verwachting is dat door
de hogere tarieven de inkomsten
van het milieustation in 2020 met
75.000 tot 100.000 euro toenemen.

Kofferbaktarief
Het brengen van een aanhangwagen met grof huishoudelijk
afval (2 kubieke meter) gaat van
10 naar 15 euro en het kofferbaktarief (1 kubieke meter) van 5 naar
7,50 euro. Het tarief voor grond, graszoden en puin wordt ook 50 procent
duurder en het aanbieden van een

autoband gaat van 3 naar 5 euro.
De eigen bijdrage voor het aan huis
ophalen van grofvuil, zoals meubels,
huisraad en vloerbedekking, gaat
omhoog van 20 naar 25 euro.
Alle gemeenten zijn dit jaar geconfronteerd met veel hogere verwerkingskosten. De oorzaken zijn
het grotere afvalaanbod, stijging
van belasting en logistieke kosten,
scherpere kwaliteitseisen, de afvalimportstop die China invoerde en
de toename van buitenlands afval.
De verwerkingskosten stijgen wellicht in 2020 nog verder.

Poorttarief
De kosten van het milieustation
in Venray worden vrijwel geheel
betaald uit de opbrengsten van
het vaste tarief van de afvalstoffenheffing. Dit bedrag is voor ieder
huishouden gelijk, ongeacht het
afvalaanbod. Daarnaast betalen de
gebruikers een kleine vergoeding,
het poorttarief. Uit vergelijking met
omliggende gemeenten blijkt dat
Venray een van de laagste tarieven hanteert. Dat is wellicht ook
de reden dat inwoners uit andere
gemeenten naar het milieustation

aan de Metaalweg komen. Dit zal
volgend jaar waarschijnlijk afnemen.

Afvaldumpingen
Het verhogen van het poorttarief
houdt ook een risico in. Het college
houdt rekening met meer afvaldumpingen, vooral in de eerste maanden, maar verwacht dat dit een
tijdelijk negatief effect zal zijn.

Tekst: Henk Willemssen
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Drukbezochte inloopavond

Solarcentury wil het allerbeste zonnepark
Solarcentury uit Helmond gaat meedingen naar de tender die gemeente Venray begin 2020 uitschrijft.
Van alle initiatieven voor grootschalige zonneparken kiest de gemeente één plan eruit. “We gaan voor het
allerbeste plan voor Venray”, zei manager Bas van den Heuvel van Solarcentury tijdens de drukbezochte
inloopavond op woensdag 6 november in mfc De Baank in Leunen.
De inloopbijeenkomst was van
16.00 tot 20.00 uur. In het eerste uur
was de aanloop nog niet groot, maar
na 18.00 uur stroomden de belangstellenden toe. Naast omwonenden van het beoogde zonnepark in
Laagriebroek in Leunen, kwamen ook
andere nieuwsgierige dorpsbewoners en leden van de Leunse dorpsraad een kijkje nemen. Er waren ook
enkele raadsleden en buurtbewoners van de geplande zonneparken in
Smakt. De bijeenkomst was georganiseerd door Solarcentury. “De dorpsraad
heeft met deze informatieavond geen
bemoeienis. Maar de animo is groot en
ik zie veel buurtbewoners”, zei dorpsraadsecretaris Gerrit Reintjes die zich
uitvoerig liet bijpraten over het plan.
In de dorpsraadvergadering van maandag 18 november staat het zonnepark
op de agenda. “We hebben de buurt
uitgenodigd om naar de dorpsraadvergadering te komen. Als dorpsraad
verzamelen we vooral informatie.
Een standpunt nemen we nog niet
in. We willen voorkomen dat over en
weer discussies ontstaan”, vertelde

Gerrit Reintjes die veel belang hecht
aan de mening van de omwonenden.
“Daar zullen we goed naar luisteren.
Dat de buurt zorgen heeft, is logisch.
Van andere inwoners uit Leunen heb
ik weinig reacties gehoord. Maar het
maakt natuurlijk wel verschil of het in
je eigen achtertuin komt. Dan komt
het heel dichtbij. De input van de
buurt draagt bij aan onze meningsvorming. Als dorpsraad worstelen we er
nog mee.”

Beste initiatief
De gemeenteraad heeft op 29 oktober
het nieuwe beleidskader KODE (Kader
voor Opwekking Duurzame Energie)
vastgesteld. Tot 2022 is er ruimte voor
één groot zonnepark. “We hebben
goede hoop met het beste initiatief te
komen”, meldde Bas van den Heuvel
van Solarcentury. “We zijn t ijdig
een proces gestart met de omgeving, om iedereen erbij te betrekken
zodat het een gedragen plan is.”
Solarcentury denkt een sterk punt te
hebben door het dubbele grondgebruik. Door de samenwerking met

Waterschap Limburg kan het perceel
van 26 hectare in Laagriebroek dienen
als wateropvang in natte perioden.
De naastgelegen Oostrumsche Beek
gaat slingeren, zoals dat vroeger ook
het geval was. In de tijd van de ruilverkavelingen zijn veel beken rechtgetrokken. “We zorgen ervoor dat de
meanderende beek een natuurlijke
inpassing krijgt”, lichtte Bas van den
Heuvel toe. Dat door de aanplant van
bomen aan de westkant schaduwwerking ontstaat, wat leidt tot een lagere
opbrengst van de zonnepanelen,
neemt Solarcentury voor lief.
Het Helmondse bedrijf heeft een
landschapsarchitect van adviesbureau Eelerwoude in de arm genomen.
De landschapsarchitect liet op kaarten
zien dat het terrein in Laagriebroek
een stuk lager ligt dan de omgeving.
Het hoogteverschil loopt op tot twee
meter. Daardoor is er vanaf de weg
een goed uitzicht over het zonnepark.
“Vroeger was dit terrein nog natter”, vertelde de landschapsarchitect.
“Ik heb foto’s gezien waarop weilanden blank stonden. Het waterschap

heeft problemen met de waterhuishouding. Die kunnen we meehelpen
oplossen. We hebben goed gekeken naar hoe het landschap in elkaar
zit. De Oostrumsche Beek krijgt zijn
natuurlijke bedding terug. Het mag
hier natter worden, zodat het op
andere plekken juist droger wordt.
En in een droge zomer houdt dit
gebied het water vast.”

Ratten
Buurtbewoners hoeven volgens de
landschapsarchitect niet bang te
zijn voor dierplagen, zoals ratten.
“Dierplagen ontstaan meestal bij een
monotoon landschap. Zoals de rijen
eikenbomen langs wegen waardoor
de eikenprocessierups kan toeslaan.
Als maatregel komt beplanting onder
de eikenbomen om natuurlijke vijanden aan te trekken. Rond het gebied
van dit zonnepark maken we een
mooie groenstructuur zodat er een
natuurlijke balans ontstaat. Onder de
zonnepanelen zaaien we een grasmengsel in en langs de randen een
kruidenrijke vegetatie. Door een
natuurlijk evenwicht te creëren, is
het gebied veel minder gevoelig voor
dominantie van één diersoort.”
Tekst: Henk Willemssen
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‘Dorpskermissen naar wens
verlopen’
De elf dorpskermissen in de gemeente Venray zijn dit jaar naar ieders tevredenheid verlopen. Dat bleek
tijdens de kermisevaluatie op dinsdag 5 november in het gemeentehuis. 2019 was het eerste jaar dat exploitant Sterevents uit Oostrum alle Venrayse dorpskermissen organiseerde.
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83-jarige man uit Veulen
overleden bij verkeersongeval
Een 83-jarige man uit Veulen is vrijdagavond 8 november om het
leven gekomen nadat hij eerder die dag was betrokken bij een
verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde aan de Laagheideweg
in America.
De politie doet nog onderzoek naar
de exacte toedracht van het ongeval. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de tractor de fietser niet
gezien en werd de fietser met de
maaiarm van een tractor geraakt.
Hierna viel het slachtoffer op het

asfalt. De fietser en de tractor
reden rond 15.00 uur in dezelfde
richting over de weg. De bestuurder
van de tractor, een 41-jarige man
uit Maashees, is door de politie als
verdachte gehoord.

‘Vergeten Driehoek niet
vergeten’
De burgemeesterswissel in Venray mag niet leiden tot vertraging
van de aanpak van de Vergeten Driehoek. Dat stelde het CDA
dinsdag 5 november tijdens het begrotingsdebat.

“Natuurlijk waren er links en rechts
wat op- en aanmerkingen, maar over
het algemeen zijn we heel tevreden”,
zegt voorzitter Leon Janssen van het
dorpsradenoverleg. “De communicatie met exploitant Willy Sterrenberg
verloopt goed en hij staat overal voor
open. We moeten blij zijn dat we in de
komende vier jaar nog verzekerd zijn
van onze dorpskermissen. Want overal
zie je dat het terugloopt en kermissen
verdwijnen. Aan kleinere dorpen als
Castenray, Geijsteren, Heide en Veulen
verdient de exploitant weinig of niets,
maar toch kunnen we ook hier met
steun van de gemeente de kermis in
stand houden.”
Het seizoen begon half mei in Oirlo.
“Oirlo is altijd een van de beste kermissen”, zegt Leon Janssen. “Het dorp
trekt er hard aan en organiseert veel

activiteiten eromheen. Dat werkt
gigantisch goed.” Begin oktober was
in Wanssum de slotkermis van dit seizoen. “In Wanssum was de opkomst
wat minder. Dat komt ook omdat de
tent wat ver van het kermisterrein
afstond.”
De Leunse kermis had half juni concurrentie van Pleinfestijn Venray en
de Avondvierdaagse. Dat baarde de
Leunse werkgroep vooraf wat zorgen, maar toch viel de bezoekersopkomst reuze mee. Leunen had wel een
klacht over verouderde attracties en
in Merselo was de viskraam niet op
komen dagen. Ook waren er opmerkingen over de ritprijs van de wipe-out
die aan de hoge kant zou zijn. In een
paar dorpen stonden de vrachtauto’s
van de kermisexploitant te veel in het
zicht. De wagens worden volgend jaar

een stuk verder van het kermisterrein neergezet. In Oirlo zijn ’s nachts
vlaggen van de botsauto’s gestolen.
Sterevents wil daarom voortaan op
iedere kermis een woonunit plaatsen
zodat een medewerker ’s avonds en
’s nachts toezicht kan houden op het
terrein.
Het blijkt lastig de kermiskalender te
wijzigen. De dorpsraad van Heide zou
graag van datum willen ruilen met
Leunen. “Leunen heeft meer attracties, zoals een wipe-out. Die staat in
Heide niet en dat valt de kinderen dan
tegen. Daarom zou het voor Heide
gunstiger zijn om voor de Leunse kermis te zitten en niet vlak erna”, zegt
Leon Janssen die ook dorpsraadvoorzitter is van Heide.

Momenteel loopt een onderzoek
naar de problemen in de wijk rond
de twee coffeeshops aan de zuidkant van het centrum van Venray.
De afspraak is dat het College van
B&W in het eerste kwartaal van
2020 een besluit neemt over de
te treffen maatregelen. “We willen dat dit project op geen enkele
manier vertraging oploopt”, zei
Guus Reintjes (CDA).
Begin januari treedt Luc Winants
aan als opvolger van burgemeester
Hans Gilissen. “De nieuwe burgemeester gaat eerst veel handen
schudden en kennismaken met
de dorpen en wijken. Voordat je
het weet zijn we weer maanden
verder. We willen dat hij vanaf

het begin dit dossier van A tot Z
kent”, aldus Reintjes. PvdA en VVD
deelden de zorgen van het CDA.
Beide partijen informeerden naar
de stand van zaken. “We willen
de vinger aan de pols houden”,
zei Henk Bisschops (PvdA).
Hans Gilissen reageerde dat hij binnenkort weer een afspraak heeft
met Luc Winants. “Ik beloof dat
mijn opvolger volledig beslagen
ten ijs komt. Ik ga dit hele dossier
goed met hem bespreken”, meldde
Gilissen die toezegde dat de aanpak van de Vergeten Driehoek
op de agenda komt van de commissievergadering van woensdag
27 november.

Tekst: Henk Willemssen

Geen verbod zonneparken op
landbouwgrond
Kom bij ons werken als

Provinciale Staten hebben vrijdag 8 november met een kleine meerderheid de motie verworpen om zonneparken op landbouwgrond te verbieden in Limburg. 21 Statenleden stemden voor de motie, die was ingediend
door Forum voor Democratie, PVV en VVD, 23 leden waren tegen.
De drie partijen, met samen zeventien zetels, kregen alleen steun
van de SP (vier zetels). CDA, D66,
Groen Links, Lokaal Limburg, PvdA
en Partij voor de Dieren stemden
tegen. Gedeputeerde Carla Brugman
ontraadde de motie omdat het een
streep zou trekken door de zonneladder die de provincie hanteert.
Forum voor Democratie, PVV en VVD

haalden in hun motie aan dat volgens het CBS zonne-energie op land
veel sneller groeit dan zonnepanelen
op daken. Dat vinden de drie partijen onwenselijk. Ze wijzen erop dat
in Limburg veel grootschalige energieprojecten op stapel staan, terwijl
nog lang niet alle dakoppervlakten
zijn benut. Bovendien zijn er nog veel
andere onbenutte grote locaties zoals

vuilstortplaatsen, overheidsgebouwen en parkeerplaatsen. De motie
riep het College van Gedeputeerde
Staten op om geen zonneparken toe
te staan op schaarse landbouwgrond,
die daardoor een industrieel gebruik
krijgt. Partij voor de Dieren (twee
zetels) meldde voor de motie te hebben gestemd als behalve landbouwgrond ook natuur was uitgesloten.

Tweede Sprekersplein in raadzaal
Naar aanleiding van de reacties heeft de gemeenteraad van Venray ervoor gekozen het Sprekersplein in de
raadzaal te laten plaatsvinden. De tweede editie van het Sprekersplein staat op dinsdag 19 november om
19.30 uur op het programma.
De reacties na afloop van het eerste Sprekersplein waren positief.
Daarom verandert er niets aan de opzet:
inwoners kunnen zich aanmelden om
te spreken over onderwerpen die op de
agenda staan van de raad of de com-

missie, maar mogen ook zelf een onderwerp aandragen. Het moet dan wel een
onderwerp zijn waarover de raad iets te
zeggen heeft.
De enige negatieve opmerkingen die
werden gemaakt gingen over ruimtege-

brek in het souterrain. De vergaderruimten bleken te krap te zijn voor het aantal
belangstellenden. Om de laagdrempeligheid en informele sfeer te behouden,
wordt de ruimte ander ingericht dan bij
een traditionele vergadering.

schoonmaker
bereiden m/v
Brocacef
Ziekenhuisfarmacie is al
meer dan 40 jaar
de (ziekenhuis)
apotheek voor o.a.
zorginstellingen,
apotheken, zelfstandige behandelcentra etc.
Daarnaast maken
wij al meer dan 40
jaar medicijnen
die zijn afgestemd
op de speciﬁeke
behoeften van
patiënten.

Voor onze afdeling bereiden zijn we op
zoek naar een nauwkeurige, zelfstandige
hardwerkende collega voor 22 uur die
goed kan plannen, organiseren en onze
omgeving schoonhoud volgens strikte
kwaliteitsnormeringen (GMP). Die kwaliteit
is erg belangrijk omdat wij medicijnen
produceren in een schone (steriele) omgeving.
Je werkdagen zijn op maandag tot en met
donderdag van 14:00 tot 18:00 uur en op
vrijdag van 11:30 tot 18:00 uur. Inschaling
minimaal € 1.615,80 o.b.v. 36 uur (afhankelijk
van ervaring). Vind je het leuk om deel uit te
maken van een enthousiast team, solliciteer
dan direct!
Stuur per e-mail je CV en motivatie
door naar jvsas@brocacef.nl.
Voor vragen bel +31 478 50 92 96.

De Amfoor 1 Oostrum • www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl
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Oorlogsherinneringen ophalen
In het Venrays Museum is het op zondag 24 november om 15.00 uur
mogelijk om met elkaar herinneringen op te halen aan een verblijf
van twee maanden in Zwitserland van 26 juni tot eind augustus 1945.
Ook kinderen die vanuit het westen hier opgevangen werden na de
oorlog worden uitgenodigd om hun verhalen te komen vertellen.
Mevrouw Raedts van het Rode Kruis
was al kinderen aan het werven
om naar Zwitserland te gaan, terwijl de vrede met Duitsland nog
maar net gesloten was op 5 mei
1945 in Wageningen. Venray lag
nog grotendeels in puin en kinderen
zagen dat vooral als een avontuur.
Zwitserland was neutraal gebleven
en dus ongeschonden. De Zwitserse
Soldatenfürsorge had verspreid over
het land een aantal gezinnen gevonden die de kinderen een paar maanden weer een normaal leven wilden
bezorgen.

Vervolg voorpagina

Bouwplan voor zes woningen
in Smakt
Het echtpaar Etman woont pal naast
de beoogde bouwlocatie. “De nieuwbouw komt voor ons wel heel dichtbij
en al het groen verdwijnt”, reageerde
Herman Etman. “De nieuwe buren kijken zo in onze slaapkamper, keuken
en achtertuin. Het betekent voor ons
een groot verlies aan woongenot en
privacy. De ligging van dat woningblok
vinden we buitengewoon ongelukkig.
De woningen zouden naar de kant van
de straat gedraaid moeten worden.”
Er kwamen ook opmerkingen over de
toename van het verkeer in de Rector
Cremersstraat die doodlopend is.
“De straat zou daarom doorgetrokken
moeten worden”, vond Etman.

Rob Claassen kon maandagavond
geen oplossing bieden. “Ik begrijp jullie zorgen. Maar we zullen dit met de
ambtenaren van de gemeente moeten
bespreken. Ik stel voor dat we samen
een afspraak maken.” Een alternatief
kan zijn vier in plaats van zes woningen. Dit betekent grotere percelen,
maar ook duurdere huizen. Uitbreiding
van de bouwlocatie is lastig omdat de
gemeente dan grond moet aankopen.
“We hebben al veel scenario’s bekeken. Zes woningen is nodig omdat het
project anders niet rendabel is”, zei
Rob Claassen.

Niet alleen de Zwitsers hebben
kinderen laten opknappen. Ook in
Venray, Oirlo, Castenray en andere
plaatsen in de omgeving kwamen gezinnen uit het westen van
Nederland, waar de strenge winter
voor honger had gezorgd, om aan te
sterken. Dat gebeurde al in 1940 na
het bombardement van Rotterdam,
maar ook in 1945 en daarna.
Iedereen mag zondag 24 november
naar het Venrays Museum komen om
te vertellen hoe ze die tijd ervoeren
of om te vragen wat anderen meemaakten.

75 jaar bevrijding

Viering 75 jaar
vrijheid Castenray
Castenray werd op 23 november 1944 bevrijd. Het dorp staat in november dan ook uitgebreid stil bij het
feit dat de bevrijding 75 jaar geleden plaatsvond.

Tekst: Henk Willemssen

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

V.l.n.r.: Door van Rhee, een nicht van de familie Graus, Annie van Rhee, twee personen uit Venlo die gist brachten bij bakker van Rhee, Jan van Rhee staat gebogen over het geitje, een nicht van de familie Graus, Hub van Rhee. De foto is in augustus 1944 genomen door Jac van Rhee.

Om 75 jaar vrijheid te vieren, werd
vorig jaar in Castenray een comité
samengesteld. Dit comité heeft
een programma gemaakt voor jong
en oud. Op woensdag 20 november komen allereerst de inwoners
van 50 jaar en ouder aan de beurt.
Er wordt muziek gespeeld door Piet
van Staveren, waarna een inleiding en film over onderduiker Jaap
van Terheijden uit Bergen op Zoom
volgt. Na de pauze is het de beurt
aan verhalenverteller Frans van
de Pas uit Ysselsteyn die op een
luchtige manier de Castenrayse
oorlogsperiode belicht. Op donder-

dag 21 november vertelt Frans van de
Pas eveneens voor de leerlingen van
basisschool Eigenwijs Oirlo/Castenray.
Op vrijdag 22 november begint om
18.00 uur een fakkelrun die, na een
korte herdenking bij het oorlogsmonument aan de Valkenberg, eindigt
op het dorpsplein met het ontsteken
van het bevrijdingsvuur. Om 19.30 uur
begint in gemeenschapshuis De Wis
een jeugdprogramma, waarbij Afko
Schoonbeek het spits afbijt met zijn
oorlogsherinneringen en het indrukwekkende verhaal over zijn vader.
Na het spel Ren je Rot is het de beurt
aan Geert Künen met zijn verhaal over

Lucky Seventh. Zaterdag 23 november – de dag van de bevrijding van
Castenray – begint om 09.00 uur
met een dorpsontbijt in De Wis.
Aansluitend volgt een rondwandeling
door Castenray langs plekken waar
tijdens de oorlog iets is voorgevallen. ‘s Avonds vindt vanaf 19.15 uur in
de St. Matthiaskerk een herdenkingsdienst plaats. Op zondag 24 november
worden de feestelijkheden afgesloten
met een grandioos bevrijdingsconcert,
dat om 13.30 uur start. Onder andere
fanfare Dorpsklank en Yvonne en haar
dochter Anouk Philipsen uit Castenray
treden dan op.

05

1411 \ nieuws
Vervolg voorpagina

‘Complex arbeidsmigranten Oirlo op lange baan’
Het College van B&W besprak vorige
week het plan voor de huisvesting
van 73 arbeidsmigranten in groepsaccommodatie De Peelhaas aan
Timmermannsweg in Ysselsteyn.
De afspraak is dat alle huisvestingsplannen van meer dan vijftig arbeidsmigranten ter goedkeuring naar de
gemeenteraad gaan. Jan Loonen

zegt te willen voorkomen dat in
ieder dorp, waar zich een plan aandient, opnieuw een discussie ontstaat. “Want Oirlo vindt dat ze te veel
arbeidsmigranten heeft, terwijl een
ander dorp er geen of weinig heeft.
Daarom willen we alle plannen in
samenhang zien. Zodat niet in elk
dorp een aparte discussie ontstaat.

De initiatieven zijn ook verdeeld
over het hele grondgebied van de
gemeente”, zegt Loonen. Hij verwacht begin volgend jaar de raad te
informeren. “Over hoe we hier mee
omgaan.”

Petra van Duijnhoven
ontvangt Koninklijke
onderscheiding
Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray heeft op
maandag 11 november een Koninklijke onderscheiding uitgereikt
aan Petra van Duijnhoven (61). Ze is daarmee benoemd tot Lid in
de Orde van de Oranje Nassau.

Tekst: Henk Willemssen

Smakt-Holthees wil opheldering gemeente
Dorpsraad Smakt-Holthees wil van gemeente Venray weten wat er met de inbreng van de dorpsraden is
gedaan in het beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie). Secretaris Sjaak Koopmans
vroeg om opheldering in de dorpsraadvergadering van maandag 11 november in ’t Pelgrimshuis in Smakt
De contactfunctionaris van de
gemeente zegde toe navraag te doen
bij de ambtenaren die de gesprekken met de dorpen hebben gevoerd.
Dorpsraad Smakt-Holthees vindt dat
de gemeenteraad en alle dorpsraden moeten weten wat er met de
opgehaalde informatie is gedaan.
“De terugkoppeling in het dorpsradenoverleg van 4 november was

veel te laat. Want alles was al beslist.
Het heeft geen zin input te leveren,
als er niets mee wordt gedaan. Het
lijkt erop dat we alleen ‘ja en amen’
mogen zeggen”, zei Sjaak Koopmans.
De dorpsraad kan zich ook niet vinden
in het verslag van Tomorrow Energy
over de inloopavond op 12 september
in Hotel Asteria. Tijdens die bijeenkomst legde Koopmans de bezwaren

van de dorpsraad tegen het zonnepark uit aan de directie van Tomorrow
Energy. Volgens het verslag, dat ook is
ingediend bij de gemeente, was hij als
tegenstander binnengekomen maar
als voorstander naar buiten gegaan.
“Daar klopt helemaal niets van.
Dit willen we uit het verslag hebben”,
reageerde de dorpsraadsecretaris.

Geen rondweg Blitterswijck
Er komt geen rondweg rondom Blitterswijck. Wel wordt de Oude Heerweg-Ooijenseweg in de toekomst veiliger gemaakt. Ook komt er een onderzoek naar de komst van een kortsluitroute tussen de Blitterswijckseweg
en de rondweg om Wanssum ter hoogte van de Driesstraat. Dat zijn de resultaten van de verkeersstudie
Wanssum-Blitterswijck
In de verkeersstudie heeft het College
van B&W van gemeente Venray verschillende varianten laten onderzoeken.
In de verkeersstudie wordt geconcludeerd dat de rondweg om Blitterswijck
een te forse ingreep zou zijn in de
ecologische hoofdstructuur. Het aantal
gebruikers van de rondweg rechtvaardigt die ingreep niet.
Vanwege overlast van (vracht)verkeer door het dorp, kwam vanuit
Blitterswijck de wens om een rondweg te onderzoeken. Daarom werd in
de verkeersstudie een viertal varian-

ten onderzocht: twee varianten die het
verkeer om Blitterswijck heen zouden
leiden, één die het verkeer op een
andere wijze door het dorp leidt, en het
veiliger maken van de bestaande Oude
Heerweg-Ooijenseweg.
Het onderzoek naar de twee varianten
op een rondweg liet zien dat de doorkruising van de ‘goudgroene natuurzone’ niet wenselijk is, omdat circa
1.200 gemotoriseerde voertuigen voor
de aanleg van de weg een te lage
intensiteit is. De variant die het verkeer
op een andere wijze door Blitterswijck

leidt, vermindert de overlast niet.
Daarom neemt het College van B&W de
conclusie van het onderzoek over om
met maatregelen de leefbaarheid van
de route Oude Heerweg-Ooijenseweg
te verbeteren. De verkeersstudie
concludeert ook dat het verkeer tussen Wanssum en Blitterswijck via een
kortsluitroute kan worden geleid,
om de Blitterswijckseweg te ontlasten. Daarvoor worden twee varianten
onderzocht: ten westen en ten oosten
van de Driestraat in Wanssum.

Einde aan containers voor plasticafval?
Er lijkt een einde te komen aan het inzamelen van plasticafval in containers op afvalperrons. De reden is dat
het plasticafval steeds meer vervuild is met ander huishoudelijk afval. Dit is een grote extra kostenpost voor
gemeente Venray omdat het ingezamelde plasticafval vanwege de slechte kwaliteit niet direct naar de afvalwerker kan. Het plasticafval krijgt eerst een voorsortering, waarna het uitgesorteerde restafval apart naar
een verbrandingsinstallatie gaat. Dit leidt tot steeds hogere kosten.
Het College van B&W presenteert voor
het einde van dit jaar het nieuwe
afvalbeleid. In een toelichting op de
tarieven van 2020 geeft het college
alvast een voorschot op het nieuwe
beleid. De toenemende vervuiling van
plasticafval is alleen te stoppen door
het afschaffen van de bestaande inzamelwijze, luidt de conclusie. Iedereen
kan nu anoniem afval dumpen in de
containers voor plasticafval die in alle
dorpen en wijken staan. De afvalperrons zijn gratis, vrij toegankelijk en
een afvalpas is niet nodig. Het college
wil een einde maken aan deze anonieme inzameling van plastic en ook
ander afval.
In veel gemeenten, zoals Horst aan de
Maas, zijn goede ervaringen opgedaan
met het aan huis ophalen van plastic, metaal en drankverpakkingen in
een transparante zak. Het blijkt een

effectieve methode. De afvalstromen
zijn van betere kwaliteit en dit betekent een hogere opbrengst voor de
gemeente. Bovendien bevat het restafval daardoor minder plastic, metaal
en drankverpakkingen. Ook dit levert
een financieel voordeel op omdat
ongescheiden restafval het duurste is
bij de verwerking.
Een ander argument om het
bestaande inzamelingssysteem overboord te zetten, is dat de Venrayse
burgers in de afgelopen jaren slechter afvalgedrag zijn gaan vertonen.
Het ingezamelde restafval per inwoner bedroeg in 2016 nog 110 kilo.
In plaats van de verwachte daling
is het juist opgelopen naar 117 kilo.
Het doel van 50 kilo per inwoner in
2020 is onhaalbaar. Ruim een jaar
geleden kondigde het college al een
ommezwaai aan. Op 6 december 2018

werd voor raads- en commissieleden
een informatiebijeenkomst gehouden.
Daarin gaf toenmalig wethouder Birgit
op de Laak, inmiddels burgemeester
van Nederweert, tekst en uitleg over
het succesvolle systeem van Horst aan
de Maas. Daarna bleef het lange tijd
stil. Afgelopen zomer vond een wethouderswissel plaats. Carla Brugman
(Venray Lokaal) vertrok als gedeputeerde naar de provincie. Haar opvolger
en partijgenoot Cor Vervoort werd op
12 september geïnstalleerd. Politieke
partijen informeerden herhaaldelijk naar de stand van zaken van het
afvalbeleid. Zoals onlangs nog bij de
begrotingsbeschouwingen. Het college
antwoordde dat nog dit jaar het nieuwe
afvalbeleid bekend is, met mogelijk
ook de terugkeer van bladkorven.
Tekst: Henk Willemssen

Sinds de oprichting van de Stichting
Wijkplatform Brukske in 1994
is Petra van Duijnhoven betrokken als bestuurslid en voorzitter.
Petra zet zich vooral in voor integratie, gelijke kansen voor iedereen
en specifiek voor mensen met een
kleine beurs. Ze vertegenwoordigt
de wijkraad al ruim 14 jaar in het
overkoepelende Wijkradenoverleg
(WRO). Van Duijnhoven is ook al
ruim 10 jaar actief binnen de LSA,
een landelijk netwerk van actieve
bewonersgroepen met veel leden

uit heel Nederland. Ook is Petra al
ruim 10 jaar actief lid van het CDA,
onder andere als raadslid en lid van
de Rekenkamercommissie.
Leefbaarheid in de dorpen en wijken
staat altijd voorop bij Petra. Zo was
zij bijvoorbeeld mede-initiatiefnemer voor de installatie van cameratoezicht bij afvalinzamelpunten in
Venray. Als mede-initiatiefnemer is
Petra betrokken bij de Coöperatie
GlaswebVenray.
Beeld: Saskia Hoedemaekers

Gemeentehuis Venray over
op LEDverlichting
Het College van B&W van gemeente Venray stelt voor om het
gemeentehuis vanaf begin volgend jaar helemaal te verlichten met
LED-lampen. Overstappen op LED-verlichting vraagt een investering
van ruim 300.000 euro, de verwachte besparing loopt op tot 1 miljoen.
Met LED-verlichting bespaart de
gemeente tot 15 procent op het
gehele stroomgebruik van het
gemeentehuis. Door de lange
levensduur van LED-verlichting
nemen op termijn nemen de
besparingen verder toe. Inzetten op
energie- en CO2-reductie heeft

een belangrijke plek in het collegeprogramma. Eerder bespaarde
de gemeente al energie door het
instellen van tijdklokken en de
instellingen van close-in boilers en
printers aan te passen.
De gemeenteraad behandelt dit
voorstel op dinsdag 17 december.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Geen jaarlijkse dorpskermis

Meer geld voor dorpsfeesten
Smakt en Vredepeel
Smakt en Vredepeel zijn de enige twee dorpen in de gemeente
Venray die geen jaarlijkse dorpskermis hebben. Ze kregen ieder
900 euro per jaar voor het organiseren van een vervangend dorpsfeest. Het College van B&W heeft besloten deze bijdrage met
ingang van dit jaar te verhogen naar 1.500 euro.
Dat doet het college op verzoek
van dorpsraad Smakt-Holthees.
De dorpsraad diende bij de
gemeente de begroting in van
het dorpsfeest, een bedrag van
4.936 euro. De grootste uitgaven zijn de huur van de tent en de
geluidsinstallatie en de muziek.
Smakt-Holthees vroeg om een
hogere bijdrage. Daar heeft het college mee ingestemd. Het gevolg is
dat ook de bijdrage voor Vredepeel
omhoog gaat van 900 euro naar

Geuroverlast bij groeps
accommodatie De Peelhaas
De eigenaar van De Peelhaas aan Timmermannsweg in Ysselsteyn wil de verouderde groepsaccommodatie
verbouwen voor huisvesting van 73 arbeidsmigranten. Maar op deze plek in het buitengebied is de geurbelasting van veehouderijen te hoog. Er is een maximum toegestaan van 20 odourunits, wat staat voor een matig
leefklimaat. Uit onderzoek blijkt dat het aantal odourunits ligt tussen 24,1 en 28,7, waardoor het plan niet
voldoet aan de geurverordening van gemeente Venray.

1.500 euro. Het college vindt dat
beide feesten de sociale cohesie
bevorderen in het dorp. Vredepeel
heeft eenmaal in de vijf jaar een
dorpskermis. In de andere jaren
organiseert stichting Vredefeesten
een dorpsfeest waarvoor sinds 2012
een subsidie geldt van 900 euro. Het
college wijst erop dat beide dorpen
te klein zijn voor een eigen kermis.
Als die er toch zou komen dan zou
het de gemeente meer kosten dan
het jaarlijkse bedrag van 1.500 euro.

Donaties voor projecten

Vastenactie brengt
tweeduizend euro minder op
De vastenactie 2019 in Venray en kerkdorpen heeft een totaalbedrag van 8.070 euro opgebracht. Dat is zo’n 2.000 euro minder
dan vorig jaar. Ger Elbers, lid van de MOV-groep die verantwoordelijk is voor het organiseren van de Vastenactie (Missie
Ontwikkeling Vrede) ziet het opgehaalde bedrag de laatste jaren
minder worden.
Met de Vastenactie worden projecten in derde wereldlanden
waarbij Venraynaren betrokken
zijn, gesteund. In de vastenperiode (de periode van aswoensdag
tot Pasen) kan er op verschillende
manieren geld worden gedoneerd
voor de projecten. Dit jaar werd er
geld opgehaald voor twee projecten: de slechte situatie van oorlogsweduwen in het district Batticaloa
op Sri Lanka en de opbouw van het
huis van pater Frans van der Hoff,
die leeft en werkt in Zuid-Mexico.
Ger Elbers licht toe: “We kiezen
projecten uit en toetsen altijd of
we dat goede projecten vinden.
Vroeger gebeurde dat via zakjes
die in de kerk lagen, maar bij bijna
alle dorpen gaat het voortaan via
de goede doelenactie. We merken
de laatste jaren dat het verslapt.

Andere goede doelen zijn stijgend,
maar de Vastenactie is dalend.
We moeten het op een andere
manier proberen en koppelen het
steeds vaker los van de kerk.”
Nadat het geld binnen is en wordt
overgemaakt naar de projecten,
controleert de MOV-groep ook altijd
of het geld op de juiste manier
aan is gekomen. Elbers geeft aan
dat dát voor de twee hierboven
beschreven projecten geldt.
Over een aantal maanden start de
nieuwe Vastenactie. De MOV-groep
is alweer druk bezig om de nieuwe
projecten voor het jaar 2020 uit te
zoeken. De verwachting is dat deze
zeer binnenkort bekend worden
gemaakt.

Het plan komt op de raadsagenda van
dinsdag 17 december. De afspraak is
dat alle huisvestingsplannen van meer
dan vijftig arbeidsmigranten door de
gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. De gemeenteraad kan besluiten
om af te wijken van de geurverordening
en de huisvesting van arbeidsmigranten
door te laten gaan.
Volgens de gemeente leidt het plan
niet tot extra milieubeperkingen voor
de omliggende veehouderijen. Er vindt
ook geen uitbreiding van de bebouwing
plaats. De bestaande accommodatie
wordt inpandig verbouwd tot kleinschalige woonunits voor twee of vier personen met een recreatieruimte.
De eigenaar van de leegstaande groepsaccommodatie in Ysselsteyn heeft de
aanvraag voor een omgevingsvergunning op 6 februari 2018 bij de gemeente

ingediend. Wijziging van het bestemmingsplan is nodig omdat deze locatie een recreatieve bestemming heeft.
In de voormalige groepsaccommodatie,
die economisch niet meer rendabel was,
was plaats voor 166 personen.
De initiatiefnemer heeft het plan
besproken met buurtbewoners, omliggende bedrijven en het dorpsforum
van Ysselsteyn. Enkele omwonenden
zijn niet blij met het plan. Ze vrezen
een verslechtering van het woon- en
leefklimaat. De buurtbewoners zijn
bang voor diefstal, inbraak, vernielingen, ongewenst gedrag, onveiligheid,
geluidsoverlast en overmatig alcoholgebruik. De Peelhaas was voorheen een
seizoensgebonden recreatieve groepsaccommodatie. De nieuwe logiesaccommodatie is het hele jaar door bewoond
door 73 arbeidsmigranten die hier

kortdurend verblijven. Omwonenden
wijzen ook op een mogelijk tekort aan
parkeerplaatsen op het terrein van
De Peelhaas, waardoor de arbeidsmigranten hun auto’s in de bermen langs
de Timmermannsweg gaan parkeren.
Ook vrezen ze verkeersonveiligheid,
vooral voor fietsende jongeren en wandelaars, op de grotendeels onverlichte
Timmermannsweg en Paardekopweg.
Buurtbewoners vermoeden dat de
arbeidsmigranten harder zullen rijden
dan de maximaal toegestane snelheid
van 60 kilometer. Ze vragen aan de
gemeente om meer openbare verlichting, de aanleg van een fietspad
en snelheidscontroles. De commissie
Wonen bespreekt het plan in de vergadering van dinsdag 26 november.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Tekst: Dennis Stiphout

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

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

Sint Maarten in Venray
Afgelopen weekend gingen de kinderen weer langs de deuren tijdens de traditionele viering van Sint Maarten.
Op zaterdagavond wandelden de kinderen van Jong Nederland door de straten van Veltum. Er waren weer
verschillende lampionnen gemaakt, waarvan de mooiste in de prijzen vielen. De optocht startte bij de blokhut
van Jong Nederland. Na afloop werd er bij het kampvuur onder het genot van warme chocomel nagenoten.
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Geplukt

Theo Nellen Heide
Nee, variatie in zijn bezigheden kun je Theo Nellen (54) niet ontzeggen. Nellen werkt bij de technische dienst van de Zorggroep, staat regelmatig
op de tennisbaan om een balletje te slaan en is sinds kort in te huren als trouwambtenaar van gemeente Venray. Velen zullen hem ook kennen
als Sraar Clochard of Frits Rits, de typetjes die Nellen als buutereedner opvoert. Nellen woont daarnaast met zijn vrouw Sandra en kinderen
Sieb en Anne in zijn geboorteplaats Heide. Deze week wordt hij geplukt.

baar te stellen. “Op YouTube zag ik een
keer een filmpje van Rob Scheepers,
de koning van de buutereedners,
waarin hij een stel trouwde. Hij deed
dat op een komische, maar wel serieuze manier. Ik dacht: dat lijkt me ook
mooi om te kunnen, op die manier
een stel trouwen.” Eén en één was
al snel twee, want Theo’s oog viel op
een vacature van gemeente Venray,
waarin stond dat er een trouwambtenaar werd gezocht. “Het stel kan op de
site van de gemeente hun trouwambtenaar kiezen. Iedereen vult het op
z’n eigen manier in.” Op 6 december
trouwt Theo zijn zesde stel.

Van bühne naar baan

We schrijven de eerste maanden
van het jaar 1998. Voor Theo Nellen
een jaar, en in het bijzonder een
carnaval om niet snel te vergeten.
Theo wordt dat jaar uitgeroepen
tot prins carnaval van carnavalsvereniging de Hedsbuülen uit Heide.
Aan één ding ontkomt hij niet:
soms moet hij als prins wat voordragen. Waar Theo in zijn dagelijks
leven zo nu en dan stottert, komt
hij er tijdens zijn voordrachten achter dat die belemmering wegvalt
op het moment dat hij iets voordraagt vanaf een blaadje. “Ik dacht:

als ik dat tijdens het voorlezen van
twee zinnen kan, moet het met een
heel verhaal ook kunnen. Dat bleek zo
te zijn.” Dat inzicht helpt hem bij een
andere passie: buutereednen.

Derde van Limburg
Een kleine tien jaar geleden meldde
Theo zich aan bij de buutacademie
in Ysselsteyn. Ondertussen is hij nog
altijd lid en repeteren de leden vanaf
de grote vakantie nagenoeg iedere
week in zaal Roelanzia. “Met steun
van de vorstenraad hebben Wim
Lemmens en Henk Stevens dat initia-

Puzzel

Sudoku
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tief een kleine tien jaar geleden weer
opgepakt. Een aantal jaren daarvoor
was het doodgebloed. De doelstelling was om het niveau op te vijzelen.” Inmiddels mag gesteld worden
dat dát gelukt is. “Drie jaar geleden
stond Jan Pijnenborg, uit Ysselsteyn,
in de finale van de Limburgse
Buutekampioenschappen. Twee jaar
geleden mocht ik er naartoe en
vorig jaar haalde Helga Cornelissen,
uit Oostrum, de finale.” Nellen eindigde twee jaar geleden als Sraar
Clochard op de derde plek. “Ik ging
er vrij ontspannen heen”, blikt de
Heidenaar terug. “Ik had namelijk
niets te verliezen. Wonder boven
wonder had ik bijna geen zenuwen.
Op het moment dat ik het podium op
kwam lopen, ging er een hoop adrenaline door me heen. Ik weet nog
wel dat ik naar boven keek en door
de schijnwerpers iedereen in de zaal
kon zien zitten. Toen dacht ik wel
even: wow!” Dit jaar gaat Theo met
zijn type Frits Rits opnieuw een gooi
doen naar de finale van het Limburgse
Buuttekampioenschapen. Dat betekent
niet dat hij zijn typetje Sraar Clochard
in de ban doet. Onlangs voerde hij die
buut nog op tijdens het kletstoernooi
(de Brabantse benaming voor een
buutekampioenschap) De Goeie Toon
in Helmond. Op basis van zijn optreden daar ontving Theo een uitnodiging
voor het Keiebijters Kletstoernooi in
het Noord-Brabantse Helmond.

In mei trouwde Theo zijn eerste stel.
Dankzij de fascinatie voor het buutereednen, kwam hij op het idee om
zich ook als trouwambtenaar beschik-

Nellen werkt bij de technische dienst
van de Zorggroep, waarvoor hij
actief is in de regio Venlo-Blerick.
Dat werk doet hij al negentien jaar.
Met zijn vrouw Sandra, werkzaam bij
de Thuiszorg heeft hij twee kinderen: Sieb en Anne. Beiden studeren
aan het Raayland College in Venray.
Sieb zit in het examenjaar van het
vwo, Anne in het vierde jaar van de
havo. In zijn vrije tijd staat Theo daarnaast zo nu en dan op de tennisbanen van TC Ysselsteyn. “Ik tennis al 38
jaar en maak deel uit van een gezellig
team waarmee ik in de voorjaars- en
najaarscompetitie speel. Helaas heb ik
onlangs drie competitieduels moeten
missen vanwege het buutereednen.”
In dat kader is het goed dat de tenniscompetitie nu voorbij is. Met het
nog maar net geopende carnavalsseizoen nemen de avonden waarop Theo
Nellen als Sraar Clochard of Frits Rits
door het leven gaat namelijk alleen
maar toe.
Tekst en beeld: Dennis Stiphout

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Nieuwe bezigheid
Sinds kort is Theo ook in te huren als
trouwambtenaar bij gemeente Venray.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Sanne Reijnen Heide
tie en daar kregen we modern en na
twee jaar kregen we er hiphop bij
dus je kon niet echt kiezen. Modern
vind ik leuk, maar ik ben niet zo
goed in al die draaien achter elkaar.
Hiphop vind ik het leukste als ik
moet kiezen.

Wat zijn je hobby’s?
Ik vind tekenen leuk, maar ik ben
er alleen niet zo goed in. Verder pas
graag op mijn zusje van 5. Soms kijken we een film of gaan we iets lekkers maken zoals chips met M&M’s.
We kunnen het goed met elkaar
vinden, alleen begrijpt ze dingen nog
niet die ik wel begrijp en dan ontstaat er een kleine ruzie.

Wat deed je als kind het liefst?
Juffrouw spelen, omdat ik vroeger juffrouw wilden worden. Ik heb
eigenlijk nog geen idee wat ik nu wil
worden, ik vind iets met kinderen
wel leuk.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van mijn zusje die
raar keek. Dat vond ik wel grappig, maar de foto heb ik voor mezelf
gehouden.

Heb je een verborgen talent?
Verhalen schrijven, maar ik wil dit
denk ik niet als werk gaan doen.
Op school vind ik het superleuk om
iets te mogen schrijven. Ook houd ik
soms een dagboek bij.

Heb je een bijbaantje?
Nee niet echt, alleen oppassen op
mijn zusje, maar daar krijg ik geen
geld voor. Ik zou het leuk vinden
om een bijbaantje te hebben, maar
dat ligt eraan wat het is. Oppassen
of krantjes rondbrengen vind ik wel
leuk.

Wie is je grote voorbeeld?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Sannen Reijnen
12 jaar
Raayland College
Heide

Wat is je favoriete vak op school?
Mijn favoriete vak op school is Frans,
omdat ik het leuk vindt om me
te verdiepen in een nieuwe taal.
Ik spreek Nederlands, Engels, Duits
en een beetje Frans. Toch vind ik
Frans de leukste taal.

Wat zou je graag nog willen doen
in je leven?
Ik wil graag een keer met mijn familie naar Londen. Dat lijkt me leuk
omdat het zo’n grote stad is. Ook de
Big Ben lijkt me leuk om een keer
te bezoeken. Ik heb niet echt een
bucketlist, ik zie wel wat er op mijn
pad komt.

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik doe graag leuke dingen met mijn
vriendinnen, zoals naar de bioscoop
gaan en logeren. Onze vriendinnengroep bestaat uit vier vriendinnen. Een vriendin ken ik al vanaf de

peuterspeelzaal, de andere twee van
de basisschool. Ik ga soms ook met
andere meiden om, maar meestal
zijn we met z’n vieren bij elkaar.
Met drie meiden uit de groep zit ik
samen in de klas. Maar in de pauzes
zijn we altijd samen.

Wat is je favoriete film?
Ik heb niet echt een favoriet,
maar ik ben laatst met mijn ouders
naar Soldaat van Oranje geweest.
Dat vond ik wel heel erg leuk, het is
een musical. Ik ben laatst met mijn
vriendinnen naar Misfit 2.

Wat is het leukste moment dat
jullie samen hebben beleefd?
De slaapfeestjes en het afscheid toen
ik naar een andere basisschool ging.
Beide momenten waren erg gezellig. Vier jaar geleden ben ik verhuisd van Venray naar Heide. Ik vond
de basisschool in Venray leuker,
omdat ik daar veel vriendinnen had.
Maar Heide is wel een leuker dorp,
omdat hier iedereen elkaar kent en
carnaval bijvoorbeeld heel gezellig
is. In Venray werd dat ook gevierd

maar niet zoals in Heide.

Wat vindt je van carnaval?
Ik vind carnaval superleuk. Afgelopen
jaar was ik jeugdvorstin en dat jaar
daarvoor dansmarietje. Er zijn maar
een paar kinderen van mijn leeftijd
in Heide en dus vormden wij samen
de raad. Ik werd gevraagd om vorstin
te worden. Als je mee wilde doen,
werd er daarna vergaderd wie het
zou worden. Maar bijna iedereen zei
‘ja’; omdat we maar met zo weinig
waren. Ik vond het wel spannend
omdat ik speeches moest houden
en ik ben niet iemand die graag
vooraan staat met veel aandacht.
Maar toch vond ik het superleuk om
te doen.

Doe je aan sport?
Al vanaf mijn zesde dans ik. Op dit
moment doe ik hiphop en modern in
Venray. Ik vind dansen leuk, omdat
je je energie goed kwijt kunt en ik
niets anders doe thuis. Het is lastig om tussen deze twee stijlen te
kiezen. Eerst kregen we jazzballet,
maar toen mocht ik naar de selec-

Mijn moeder. Ze leert me koken
en met anderen mensen omgaan.
We vinden het leuk om nieuwe dingen uit te proberen met koken en
dan lukt het meestal wel. Ze staat
altijd voor me klaar en ze is gewoon
heel aardig.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik hoogsensitief ben, een ander
woord voor hooggevoelig. Ik heb dat
wel verteld aan anderen, maar niemand weet wat het is. Als ik maandag naar school moet, ben ik op
zondagavond bezig met nadenken
over wat er zou kunnen gebeuren.
In groep 7 had daar best veel last
van, maar vanaf groep 8 niet meer,
alleen soms thuis.

Hoi

Column

Schoolfoto’s
Het is weer zo ver: schoolfoto’s.
Extra vroeg opstaan. Je mooiste kleren uit de kast trekken.
Haren kammen, make-up en
parfum opdoen. En niet te
vergeten dat er net weer een
puist op je gezicht is verschenen. Kom je beneden is het weer
veel te druk en krijg je reacties
naar je hoofd gegooid over dat
je er raar uitziet. Alles voor die
schoolfoto, toch?
Sommige mensen maakt het niet
veel uit hoe ze er uitzien op de foto
en sommigen doen dan ook geen
extra moeite. Jammer genoeg
staat bij mij de schoolfoto voor een
jaar in de kamer in een fotolijstje.
Dus ik moet er op mijn best uitzien. Dus dan kies ik voor net iets
meer oogschaduw en mijn mooiste paar oorbellen. Natuurlijk ook
nog mijn mooiste trui, want het is
veel te koud voor een jurkje of een
bloesje met een rok. Dan moet ik
nog 30 minuten naar school fietsen en kan ik op school mijn haren
weer opnieuw doen door de wind.
Dan is het eindelijk zo ver voor de
foto’s. Eerst de klassenfoto met
mensen die je eigenlijk helemaal
niet kent. Daarna komen de individuele foto’s. Eerst moet je 5 tot
10 minuten in de kou buiten staan
en daarna zit je net en kan je weer
gaan. De foto is al klaar. Toch sta
ik meestal wel goed op de foto en
daar ben ik blij mee. Ik heb namelijk liever geen foto van mezelf
in het huis staan waarbij ik eruit
zie als een clown. De schoolfoto’s
duren gelukkig nooit heel lang en
ik vind het ook niet zo heel erg.
Zolang ik het niet vergeet en zorg
dat ik er acceptabel uitzie, komt
alles wel weer goed. Mijn vriendinnen vinden de foto’s vreselijk.
De foto’s zijn onzin en de cameraman vraagt of je lacht en dan
doet niemand dat bij de klassenfoto’s. Om niet te vergeten dat
dit ook meteen de examenfoto’s
zijn dus die krijgen we te zien bij
onze diploma-uitreiking. Nu is het
gewoon hopen op een goede foto
en dan zie ik het wel weer.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik vind liedjes van Lady Gaga en
Ariana Grande wel erg leuk, maar ik
hou niet zo van veel aandacht, dus
ik weet niet of ik met ze zou willen
ruilen. Als ik moet kiezen dan Ariana
Grande.
Jacky
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VENRAY Lokaal

127 miljoen euro
Dat is de balans (begroting) van de inkomsten en uitgaven van de
gemeente Venray in 2020. Een fors bedrag waarover de gemeenteraad
dinsdag 5 november heeft gedebatteerd en een besluit heeft genomen.
De fracties hebben beleidssuggesties naar voren gebracht. VENRAY
Lokaal heeft duidelijk aangegeven
dat er bij de uitvoering van het coalitie- en collegeprogramma tanden bij
gestoken moeten worden. Dit heeft
direct al resultaat gehad bij het nu
eindelijk laten landen van een locatie voor een discounter/supermarkt.

VVD Venray

Het college komt vóór juni 2020 met
voorstellen. In beeld zijn: de voormalige basisschool de Toverbal en
het mogelijke bedrijventerrein de
Brier. Hiermee samenhangend is
breed ingestemd (enkel het CDA was
vreemd genoeg tegen) met de motie
van VENRAY Lokaal om de Aldi aan
den Herk tenminste open te houden

de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te houden. VENRAY Lokaal
blijft wel de focus houden en aandringen. Volgende week zullen we
op deze plek aandacht besteden aan
onze motie ‘bomenplan’.

staat aan de basis van wat je doet.
Vervolgens kan je je eigen ambities naast de missie en visie van een
bedrijf of organisatie leggen.
Wie ik ben? Jos Loock, geboren in
1958, woonachtig in Leunen en ik
leef met een aangeboren hartafwijking. Ik hecht grote waarde aan de
groei van wetenschappelijke kennis en technologische vooruitgang.
Daarom leef ik nog. Kennis delen en
inspireren is mijn tijdloze missie.
Ik voel me thuis bij de VVD Venray.

De Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (VVD) is een lokale
‘rechtse’ liberale partij, met op onder
meer ethisch gebied progressieve
standpunten die aansluiten op mijn
leven met een aangeboren hartafwijking. VVD Venray wil zich inzetten voor mensen en organisaties in
Venray en ook die ambitie deel ik.

Tino Zandbergen

Ambitie
Ambitie is datgene wat men verlangt, waar men naartoe werkt en
waarvoor men concrete stappen gaat ondernemen. Bij een zichzelf
respecterende organisatie of bedrijf wordt die ambitie vertaald in een
missie en een visie. In die stukken wordt het bestaansrecht verwoord.
De missie en visie zijn ook de leidraad bij alles wat er in het bedrijf of
organisatie gebeurt.
Omdat missie en visie in gedrag
en houding waargemaakt moeten
worden is ook de invloed van de
organisatiecultuur van groot belang.
Mensen zelf kunnen ook een missie
en een visie hebben. Het is fijn om

CDA Venray

totdat we in het nieuwe winkelcentrum Brukske boodschappen kunnen
doen. Ook vinden wij dat het college
vaart moet maken om bij de eigenaar van de oude melkfabriek klaar
te krijgen het deels uitgebrande pand
op te ruimen dan wel met een fraaie
vernieuwing te komen. Onze motie
voor extra watertappunten heeft
het helaas (nog) niet gehaald. Het is
ook jammer dat de meerderheid van
de raad geen interesse heeft om de
Visie Veehouderij tegen het licht van

met mensen samen te werken die
nagedacht hebben over hun ambities. Ik pleit voor een persoonlijke
‘mission statement’. Hierbij kun je
in één of twee zinnen beschrijven
wat je doet. Je ‘mission statement’

Jos Loock

Veiligheid en veiligheidsgevoel in Venray
44 jaar geleden kwam ik in Venray wonen en ging er werken.
Venray bestond nog uit tien kerkdorpen. Als ik terugkijk dan is er in
die jaren wel wat veranderd. In mijn gesprekken met inwoners wordt
vaak gesproken over het gevoel van onveiligheid.
Vaak hoor je dat de politie onvoldoende capaciteit heeft, maar waar
is de tijd gebleven dat de politie nog
gewoon op maandag op de weekmarkt liep en zichtbaar aanwezig
was tijdens de koopavonden in het
centrum? Die aanwezigheid zorgde
voor een beter veiligheidsgevoel dan

nu. Als je bedenkt dat Noord-Limburg
een achterland heeft in Duitsland dat
groter is dan de gehele Randstad,
dan is het jammer dat de landelijke
overheid dat aspect onvoldoende
meeneemt in de toewijzing van
politiemensen aan Noord-Limburg.
De vergeten driehoek, Langstraat,

Paterslaan, Henseniusstraat in Venray
kent een diversiteit aan uitdagingen
om de veiligheid van die bewoners te
vergroten. Leegstand in het centrum
vraagt om een collectieve oplossing
van politiek en pandeigenaren om
het bruisende hart van Venray weer
kloppend te krijgen. Kijk ik naar de
nieuwbouw in Venray dan is het goed
dat het politiekeurmerk Veilig Wonen
wordt toegepast. Bij het inrichten van
veiligere nieuwbouwwijken wordt
de inrichting daarvan niet uitgevoerd

volgens datzelfde keurmerk. Het veiligheidsgevoel heeft ook te maken
met verloedering en mentaliteit.
Afval uit de auto dumpen bij de oprit
van de N270 vanaf de Leunseweg is
daar maar een klein voorbeeld van.
Het veiligheidsgevoel in Venray kan
toenemen als het samenspel van
inwoners en de politieke moed daarvoor aanwezig is.

Martin Wijnhoven, commissielid

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.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2018, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl

Wagensveld Hoveniers
• Tuinaanleg/-onderhoud
• Tuinhuisjes
• Bestrating
• Beregeningsinstallaties
• Takken versnipperen
• Gladheidsbestrijding
• Voor bedrijven en particulieren
Thijs Wagensveld • 06-20317670 • m.wagensveld6@kpnplanet.nl • Lottum

www.wagensveldhoveniers.nl

Te koop nabij het centrum van
Horst: appartement met lift.
Woonoppervlakte: 91 m2,
vraagprijs: € 298.000,-- k.k.
T. 077 398 90 90
E. horst@intermakelaars.com
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
“Maisboerke” Diervoeders, hooi, stro
en strooisels. Gaat verhuizen 30-112019 naar: Wanssum, Venrayseweg 35
Tel. Joke +31 6 22 42 61 50.

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

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Te koop: bedrijfskavel 4600m2 en
agrarisch 3860m2. Bouwmogelijkheid
aanwezig. Zandterweg 38 Lottum.
Prijs € 325.000,00. Info: egonbaatz@
hotmail.com/06 47 86 08 87.

Voordelige trapbekleding met tapijt,
gratis prijsopgave bel 06 16 37 45 14
Woningstoffeerderij vd Broek.

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik ben stakingsmoe
Leraren, boeren, de bouwwereld: de afgelopen weken trok de ene na de andere sector naar Den Haag om te staken.
Er werd gevraagd om meer loon, betere werkomstandigheden en aandacht voor PAS en PFAS.
Dan hebben we nog de KLM-staking op Schiphol
en de landelijke OV-stakingen. Internationaal
wordt er al maanden geprotesteerd in Hong Kong
en is er de vrees voor een tweede Arabische
lente. Een staking is een goed middel om druk
uit te oefenen op de overheid, zeker als je er de

media mee weet te halen. Met een grote groep sta
je sterk en laat je zien dat het je menens is. En ach,
wat maakt het uit als er files ontstaan door honderden trekkers op de snelweg of de bussen rijden een
dag niet? Het is alleen maar goed dat mensen opkomen voor hun belangen.
Aan de andere kant kun je je afvragen of al die
stakingen nog wel zo’n zin hebben. Het lijkt wel

of iedereen tegenwoordig een geel hesje aantrekt
en naar het Malieveld gaat. Mensen worden een
beetje stakingsmoe en het wordt zo steeds moeilijker om er begrip voor op te brengen als de kinderen
bijvoorbeeld weer een dag vrij hebben omdat de
school staakt.
Ik ben stakingsmoe. Wat vindt u?

Bespreking poll week 44

Gemeente Venray heeft meer starterswoningen nodig
In heel Nederland zijn er te weinig woningen in het middensegment, waardoor starters vaak tussen wal en schip vallen. Daarnaast lopen de huurprijzen alsmaar op. Ook inwoners van gemeente Venray kampen met dit probleem. Is het voor gemeente Venray noodzaak om starters te behouden
en het aanbod te vergroten of behoeft dit geen grote prioriteit? De stelling luidde: Gemeente Venray heeft meer starterswoningen nodig.
De overgrote meerderheid liet weten het eens
te zijn met de stelling. 79 procent van de respondenten vindt inderdaad dat de gemeente
Venray meer starterswoningen nodig heeft.
“Ook huurhuizen moeten betaalbaarder worden”,
vindt Femke Duijf. “De nieuwbouw kost nu 900
tot 1.000 euro aan kale huur.” Robbert Vlendré
vraagt zich af wat er met de starterswoningen
aan de Gasstraat is gebeurd. “Dat complex had er
al jaren kunnen staan. Gemeente Venray wordt
steeds luxer door de dure nieuwbouwwoningen.”
Jan Hartman vindt dat een dak boven je hoofd
hebben een grondrecht is en dat dit ook geldt
voor starters (jongeren). “Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid

(grondprijzen) en bouwondernemingen (bouwprijzen) om betaalbare starterswoningen te bouwen. Toch mogen de starterswoningen niet te klein
worden. Als jonge stellen een gezin willen stichten
moet het niet zo zijn dat ze eerst dienen te verhuizen omdat de woning dan te klein wordt. Er dient
dus een goede balans te komen tussen de woning
grootte en de prijs.”
De bouw van nieuwe woningen gaat gepaard met
een hogere uitstoot van stikstof. Juist daardoor is de
afgelopen tijd veel te doen geweest. Alleen wanneer uit ecologisch onderzoek blijkt dat de stikstofuitstoot door een project niet stijgt of zelfs daalt,
kan een vergunning voor het project worden afgegeven. Tegenstanders van de stelling (21 pro-

cent) kunnen stellen dat ze het terecht vinden dat
de stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen,
omdat het schadelijk is voor de natuur. Jan Hartman
is het daarmee oneens. “De stikstofregels mogen
geen belemmering zijn en of worden voor de nog
te bouwen huizen. Als je de Natura-2000 gebieden
omzoomd met bomen dan wordt de stikstof uit de
omliggende omgeving omgezet in zuurstof. Je creëert dan oases van weldaad voor mens en dier.
We dienen ons te realiseren dat al zolang de aarde
bestaat de natuur evalueert. Tot slot, we kunnen
enkel met respect voor mens en dier onze leefomgeving beheren en daar horen ook starterswoningen
voor de mens bij.”

Oh, zit dat zo!

Belasting over sparen in 2022
Eindelijk ligt er dan een plan om wat te doen aan de hoge belastingdruk over spaargeld. Met een renteopbrengst van niets
blijft de Belastingdienst toch maar plukken. Het probleem ontstond eigenlijk al in 2001 toen de nieuwe Wet inkomstenbelasting
inging.
De rente daalde fors en met de
pret van de spaarders was het
gedaan.
Er zijn verschillende pogingen
ondernomen om het systeem
eerlijker te maken. Het vrijgesteld
vermogen werd verhoogd,
zodat een groot deel van de
kleine spaarders werd ontzien,
en het vaste rendement werd
afhankelijk gemaakt van de
hoogte van het vermogen.
Grotere vermogens betalen nu
meer. De maatschappelijke onrust
is gebleven.
De gedachte was toen om
belasting op sparen eenvoudiger
te maken door uit te gaan van een
vast rendement. Dit rendement
werd vastgesteld op 4 procent.
Voor iedereen destijds eenvoudig
haalbaar, zodat als snel de term
pretbox werd bedacht.

Nu is er een nieuw systeem
bedacht. Nog steeds blijft het vaste
rendement. Heffing op basis van
werkelijk rendement is kennelijk
te complex. Voortaan wordt
wel onderscheid gemaakt naar
vermogenssoort. Spaarders worden

ontzien. Pas bij een spaargeld van
440.000 euro zou belasting over
spaargeld verschuldigd zijn.
Maar als de rente stijgt kom je in
het nieuwe systeem eerder aan
belastingheffing toe.

2022. De Belastingdienst zou de
systeemwijziging niet eerder
kunnen invoeren. Er is dus ook
nog tijd voor veranderingen aan
het voorstel. We houden u op de
hoogte.

Andere vermogens gaan juist fors
meer belasting betalen. Of dat
eerlijk is laat ik in het midden,
vreemd is het wel. Zo vond de
rechter de huidige belasting op
(tegen een lage huur) verhuurde
woningen onrechtmatig. In het
voorgestelde nieuwe systeem lijkt
het erop dat deze woningen juist
weer zwaarder belast gaan worden.
De vraag is of de rechter dat goed
gaat vinden.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00

Ondanks dat er druk wordt
uitgeoefend om het nieuwe
systeem eerder in te voeren,
houdt de regering vast aan

Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Willy’s Wereld

Column

Nieuwe
verzuiling
Op school werd ons verteld over
de verzuiling van de Nederlandse
samenleving. Vaak had het een
negatieve lading want het betekende in de praktijk een opdeling
van groeperingen onder onze
eigen bevolking. Ik constateer op
dit moment een nieuwe vorm van
verzuiling. En ik vind die ook
deze keer niet al te best.
Op dit moment hebben we een aantal uitdagingen in Nederland. We zitten enorm in onze maag met de
klimaatverandering. Niet iedereen
op hetzelfde niveau want inmiddels kennen we termen als ‘klimaatgekkies’ en ‘klimaatontkenners’.
Aan welke kant van de lijn je ook
staat, feit is dat steeds meer delen
van de wereld onder water komen
te staan. Een andere uitdaging is de
multiculturele samenleving, integratie en acceptatie tussen allochtonen en autochtonen en het tegen
gaan van discriminatie. Voorbeelden
van de verdeeldheid zijn de discussie over zwarte piet en hoe om te
gaan met Geert’s uitspraken over
‘minder Marokkanen’. De verzuiling
binnen alleen al deze thema’s wordt
ons opgedrongen door bijvoorbeeld social media, vaak vanuit de
verzuilde groepen zelf. Ik zag een
plaatje voorbij komen met daarop
grote tractors en een tekst dat er
demonstraties worden voorbereid.
Tegelijkertijd was er een link naar
grenzen dicht en een uitspraak ‘Nee,
we zijn niet racistisch’. Afgaande op
de tractoren denk je meteen aan
een boerenprotest tegen allerlei
maatregelen. Maar waarom dan
de grenzen dicht moeten en je bij
voorbaat af wilt van een racistisch
label? Die logica ontgaat me. En daar
start de nieuwe verzuiling. Blijkbaar
zijn er krachten die vinden dat je
als boer tegen open grenzen moet
zijn (leve de export…), dat je voor
zwarte piet bent en dat eigen volk
altijd eerst komt. Omgekeerd evenredig is iemand uit de grachtengordel extreem-links, ‘klimaatgekkie’
en veganist… Ik ben een bezorgde
burger als het gaat over het klimaat.
Ik ben, nadat ik zelf jarenlang de rol
heb gespeeld, tegen zwarte piet,
heb kritische bewondering voor de
agrarische sector, wil elke kerk een
plek geven terwijl ik zelf nergens
in geloof. En, o ja, ik ben PSV supporter, dat schijnen mensen ook
belangrijk te vinden. En…. carnivoor!
Zeg het maar, welk zuiltje past?
Willy
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Onderling duel

SV United en Merselo
pakken periodetitel
Vierdeklasser SV United en vijfdeklasser Merselo hebben op zondag 10 november de eerste periode gewonnen. Daarmee zijn beide
ploegen, momenteel ook koploper in hun competitie, verzekerd van
deelname aan de nacompetitie om promotie.
SV United had op bezoek bij Meterik
genoeg aan een punt, maar geheel
in lijn met de puike prestaties in
de eerste weken van het nieuwe
seizoen won de ploeg van trainer
Fenne Smits: 2-3. De fusieclub uit
Meerlo en Wanssum stelde zichzelf
voor aanvang van het seizoen ten
doel om niet te degraderen, maar
Smits liet vorige week in deze krant
al weten die doelstelling bij te willen stellen. United haalde 22 punten uit de eerste acht duels en gaat
vrolijk door waarmee het vorig jaar
was geëindigd: doelpunten maken.
De promovendus scoort gemiddeld
drie keer per duel.

Merselo verloor weliswaar punten
bij Sambeek (2-2), maar sleepte
desondanks de periodetitel binnen. Daarmee kent de formatie van
trainer Stef van Asten een prima
start van de competitie. Alleen op
bezoek bij HBV uit Beers, werd ruim
verloren (3-0). Naast het gelijkspel
tegen Sambeek werden de overige zes duels gewonnen. Merselo
speelde in het seizoen 2015-2016
voor het laatst in de vierde klasse
en is dus nu al verzekerd van deelname aan het seizoenstoetje om
die prestatie te evenaren.

Defensies overheersen
in Oostrum
Oostrum en GFC’33 kwamen op zondag 10 november niet tot scoren in het onderlinge duel in de vierde
klasse G. Op het Oostrumse sportpark De Spar overheersten beide defensies, waardoor de 0-0 stand op het
scorebord bleef staan.

Tekst: Dennis Stiphout

Eerste winst Jumpers
Basketbalvereniging Jumpers uit Venray boekte afgelopen zaterdag haar eerste winst van het seizoen in een thuiswedstrijd tegen
BV Schijndel. De winst was voor Jumpers ook belangrijk omdat het
team uit Schijndel maar één plek boven Jumpers staat.
Jumpers begon fel aan de wedstrijd. Dit resulteerde in een kleine
voorsprong halverwege het eerste kwart. Aan de kant van Venray
waren het Wouter Oosterbeek en
Dirk Laurense die met 9 en 6 punten zorgden dat Jumpers het eerste
kwart winnend afsloot (17-14).
Begin tweede kwart kwam
Schijndel nog terug tot één punt,
maar dankzij een driepunter van
Klaidas Laurencikas nam Jumpers
weer afstand. Jumpers bleef sterk
spelen in het tweede kwart en
begon langzaam de voorsprong uit
te breiden tot elf punten bij rust
(29-18).
Na de rust probeerde de bezoekers
nog terug te komen maar met een
sterk spelende Wouter Oosterbeek
en scores van onder andere Jorik
Wulterkens en Sam Zacherl bleef
Jumpers de voorsprong houden.

In dit kwart werd de voorsprong
zelfs vergroot tot negentien punten, maar in de laatste minuut liet
Jumpers de tegenstander toch te
makkelijker scoren waardoor de
voorsprong weer werd verkleind tot
veertien punten (43-29).
Het laatste kwart probeerde het
team uit Schijndel nog terug te
komen door druk te zetten maar dit
resulteerde niet in het gewenste
resultaat. De voorsprong van
Jumpers kwam niet meer in gevaar
en zo werd de eerste wedstrijd van
het seizoen overtuigend gewonnen. Eindstand: 61-44.
De volgende wedstrijd speelt
Jumpers op zaterdag 16 november om 18.00 uur in sporthal de
Wetteling tegen de koploper Yellow
Sox uit Bakel.
Tekst: Basketbalvereniging Jumpers

Het was voor Oostrum alweer het
vierde gelijkspel in acht duels. Na het
stoppen van topschutter Chris Wilschut
missen de rood-witten een echte
afmaker. Tegen GFC’33 ontbrak bovendien aanvoerder Marwin Hermans,
clubtopscorer met vier goals, vanwege
een knieblessure die hij een week
eerder tegen Stormvogels’28 opliep.
Ook de geblesseerde Kees Gommans
was niet van de partij. Trainer Ron
Spruit, bezig aan zijn vierde seizoen in
Oostrum, heeft de luxe over een brede
en jonge selectie te beschikken.
De bezoekers uit Grubbenvorst creëerden in de eerste helft een licht
veldoverwicht. Na een aftastend
openingskwartier was de eerste kans
voor Bas van Beckhoven maar de
Oostrumse doelman Adrian Wolniak
greep solide in. Even later kon Van
Beckhoven opnieuw aanleggen maar

de doelpoging van de GFC-aanvaller
was te slap om de Poolse sluitpost
Wolniak te verontrusten. Oostrum
ondernam wel enkele aanvalspogingen maar het ontbrak aan een goede
afstemming om echt gevaarlijk te worden. “Voor rust waren we te slordig in
de passing”, vond Ron Spruit. “In de
tweede helft herstelden we ons en
liep het beter.”
De allerbeste kans voor de thuisploeg
ontstond in de 54e minuut. Max van
Goch liet een goede actie zien op de
linkerflank. Hij bracht Wes Wilmsen in
stelling die een vrije schietkans kreeg.
Maar Wilmsen mikte onbesuisd over
het Grubbenvorster doel. “Dat was
een levensgrote kans. Die had erin
gemoeten”, zei trainer Spruit die vlak
daarna een dubbele wissel toepaste.
Bart Direks en Guus Janssen kwamen
binnen de lijnen voor Joep Cornelissen

en Joost Rongen. Later viel ook nog de
talentvolle jeugdspeler Jelt Verrijth in.
Guus Janssen liet zich al snel zien met
een mooie solo door de GFC-defensie.
De invaller wist geen medespeler te
bereiken waardoor ook deze spaarzame kans verloren ging. Aan de
overzijde hield de Oostrumse defensie onder leiding van routinier Hans
Custers de rijen goed gesloten zodat
het duel doelpuntloos bleef. “Het was
een typische 0-0 wedstrijd”, stelde
Ron Spruit. “We hebben weer niet verloren. We zijn toch een lastig te kloppen ploeg. Maar zelf zijn we ook niet
goed in staat om een wedstrijd naar
ons toe te trekken. Net dat laatste
zetje ontbreekt.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen
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bij Merselo waren doelman Huub
Creemers en laatste verdediger René
de Klerk.
In het tweede bekerduel, op 18 augustus 2001, had Venray als tweedeklasser opnieuw veel moeite met Merselo
dat inmiddels was afgedaald naar de
zesde klasse. Willem Peeters zette
Venray met twee benutte penalty’s op
het spoor van de moeizame 0-3 zege.
In de laatste bekerontmoeting op 23
oktober 2005 ging het veel makkelijker. Net als komende zondag was het

toen een duel in de tweede ronde.
Merselo hield een halfuur stand,
waarna Venray voor de derde keer op
rij via een strafschop op voorsprong
kwam. Voor 400 toeschouwers won de
eersteklasser met 0-11. Opmerkelijk
detail: Merselo-aanvaller Bas Litjens
(38) is de enige nog actieve voetballer die in de laatste twee bekerderby’s
meespeelde.

Tekst: Henk Willemssen
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Noord- en Midden-Limburg
bundelen krachten als cultuurregio

Taalcafé BiblioNu
krijgt Dialoogaward 2019

Tien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gaan meer samenwerken op het gebied van cultuur. Op donderdag 31 oktober ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst die de officiële start is voor het project
‘Samen ontwikkelen door te doen’. Doel is om binnen de cultuur van Noord- en Midden- Limburg nieuwe
samenwerkingen te stimuleren en zo de culturele kracht van de regio te vergroten. Het project wordt mede
mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Het Taalcafé van BiblioNu Venray heeft op donderdag 7 november
de Dialoogaward 2019 ontvingen. Met de dialoogaward wil de
werkgroep Venray in Dialoog het belang van dialoog voor de
samenleving benadrukken.
De award werd uitgereikt door
Asmaa Darkaoui, de winnares
van de Dialoogaward 2018. Bij
het Taalcafé van BiblioNu kunnen
bezoekers wekelijks terecht om
samen de Nederlandse taal te oefenen. Mensen die de Nederlandse

taal goed beheersen, helpen mensen die de taal nog niet zo goed
kunnen. Bij het Taalcafé delen
mensen van verschillende culturen
en achtergronden ervaringen met
elkaar en leert men op een laagdrempelige manier van elkaar.

Vorst René neemt na zeven jaar
afscheid bij de Zagewetters
Na zeven jaren dienst als vorst van carnavalsvereniging de Zage
wetters in Merselo treedt René van Enckevort op zaterdag 30 november af. Op die avond wordt ook de nieuwe vorst bekendgemaakt.
Van Enckevort stond in zijn tijd als
vorst zeven prinsen bij. Hij leidde
hem, samen met vorstin Jolanda,
door carnaval. Hij vond nu de tijd
rijp om een stapje terug te doen.
In zaal ‘t Anker houdt het bestuur
van de Zagewetters een feestelijke avond rondom de vorstwissel. Het aftreden van vorst René
Namens alle wethouders Cultuur van
de deelnemende gemeenten spreekt
wethouder Anne Thielen uit Venray:
“Onze regio heeft al ontzettend veel
moois aan cultuur te bieden. Samen
met alle gemeenten, culturele en
maatschappelijke partners willen we

dit beter zichtbaar maken. We helpen
talenten, van professional tot amateur, om zich verder te ontwikkelen en
organisaties om zich beter te presenteren. We stimuleren culturele instellingen en cultuurmakers om meer samen
te werken en op die manier aanspre-

kende producties neer te zetten.”
De gemeenten die meedoen aan
het project zijn Beesel, Bergen,
Gennep, Horst aan de Maas, Mook en
Middelaar, Peel en Maas, Roermond,
Venlo, Venray en Weert.

Gratis biodanzales voor geïnteresseerden
In de Kemphaan in Venray wordt op woensdag 27 november een gratis biodanzales gehouden. Iedereen is die
avond welkom om te kijken of biodanza hem of haar bevalt.
Biodanza is in de jaren ‘60 ontwikkeld
in Chili. Het is een vorm van persoonlijke groei en bewustwording door
middel van de dans. Docente Petra
Kersten licht het toe: “Biodanza geeft
je de tijd, vrijheid en mogelijkheid

om op je eigen manier en in je eigen
tempo te groeien en degene te worden die je eigenlijk al bent. Het volgen van een workshop geeft vreugde
en plezier en zorgt voor verbinding.”
Tijdens de workshops worden er ver-

schillende soorten muziek gebruikt,
zoals bijvoorbeeld pop, jazz, klassiek
en soul. De avond op 27 november
start om 20.00 uur. Informatie en aanmelden:
info@petrakersten.com

Alexander Münninghoff in Odapark
Alexander Münninghoff komt op zondag 24 november vanaf 11.00 uur in het Odapark in Venray vertellen
over zijn familieroman De Stamhouder. In dit boek, dat in 2014 uit is gegeven, vertelt Münninghoff over
zijn familie.
Alexander Münninghoff werd geboren in Polen, maar studeerde en
werkte in Nederland. Vanaf 1966
is hij werkzaam in de journalistiek. In 1983 won hij de Prijs voor de
Dagbladjournalistiek met een serie

over Turkije. Münninghoff was ook
lange tijd correspondent in de SovjetUnie en bezocht als oorlogsverslaggever veel landen.
Münninghoff werd in 1944 geboren
en week een jaar later met zijn moe-

der uit naar Nederland. Zijn vader was
toen spoorloos. In zijn verhaal vertelt
de schrijver deze geschiedenis tot in
detail. Münninghoff ontving in 2015
de Libris Geschiedenisprijs voor zijn
literaire werk.

Liederentafel Venray en Orkest Rooyal
geven concert
In samenwerking met de Liederentafel Venray geeft Orkest Rooyal uit Venray zondag 24 november een concert in de schouwburg in Venray. Orkest Rooyal speelt een aantal nummers als opening van het concert,
daarna vervolgt de Liederentafel met diverse nummers tot de pauze. Na de pauze starten zij het programma
weer, en Orkest Rooyal speelt vervolgens tot het eind. De afsluiting doen ze dan samen.
Orkest Rooyal brengt een gevarieerd
repertoire van rock tot ballad, van
polka tot wals, van feest- tot rustige

luisternummers. De muzikale leiding
is in handen van Wim van Osch. De
Liederentafel Venray is bekend van

onder andere volksliederen, meezingers, en liedjes uit oma’s tijd. Het koor
staat onder leiding van Jac Janssen.

vindt die avond om 21.11 uur
plaats. De nieuwe vorst van de
Zagewetters wordt rond 22.20 uur
gepresenteerd. Op eigen verzoek
presenteert René het uitkomen van
zijn opvolger nog. Hij wordt daarin
bijgestaan door de zeven prinsen
die onder hem geregeerd hebben.

Zoek je werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Inpakmedewerker (fulltime en parttime)
Horst | Vac. Nr. P035313

Voor een productiebedrijf van verpakkingsmateriaal zoeken wij enthousiaste
inpakmedewerkers. Bij dit bedrijf krijg je alle werkzaamheden geleerd die
behoren bij het inpakken van de geproduceerde verpakkingen.

Medewerker tuinbouw (parttime)

Horst | Vac. Nr. P035821

Voor een vollegrondgroentebedrijf zijn we op zoek naar een enthousiaste
medewerker tuinbouw. In deze functie ben je met name verantwoordelijk
voor het schoonmaken en snijden van de prei.

Planner watergeeftechniek (fulltime)

Horst | Vac. Nr. P036064

Communicatief sterk en in staat om besluiten te nemen?! Voor een
opdrachtgever gespecialiseerd in watergeeftechnieken zijn wij op
naar een enthousiaste planner.

Heftruckchauffeur intern transport (fulltime)
Venray | Vac. Nr. P036063

Voor een productiebedrijf van bouwelementen zijn we op zoek
naar een heftruckchauffeur voor intern transport. Je werkt onder
leiding van de afdelingschef en bent met name verantwoordelijk
voor het laden en lossen op het bouwterrein.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06-55 41 51 70

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83
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Agenda t/m 21 november 2019
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Jubileumweekendend van
V.V. de Spurriemök (t/m 24 november)

Intocht Sinterklaas

Mijn man begrijpt me niet

Locatie: Centrum Oirlo

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Taizé-viering

Volkstrauertag 2019

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Paterskerk Venray

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Ronald Snijders | Groot Succes 2

Theehuisconcert: Narration Kwartet

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Tijd: 14.45 uur
Locatie: Odapark Venray

Symfo Classics | Sound and Senses II
Tijd: 20.15-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
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Ceciliamis met Koninklijke Harmonie
Euterpe

Steffen Morrison | The Art of Being
Human
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFC Brukske, Venray

Kwispellezen bij BiblioNu

di
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Open Atelier Weekend: Jolanda
Nabben
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: St. Jozeflaan 6, Smakt

Ode aan Beethoven
Volgend jaar is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van
Beethoven werd geboren. Het Beethoven-jaar 2020 begint in het
Odapark in Venray al op zondag 17 november. Het Narratio
Kwartet speelt dan het eerste van zes concerten waarin alle zeventien strijkkwartetten van Beethoven worden uitgevoerd.
ring van deze kwartetten waarbij
ze aan den lijve ondervonden hoe
vernieuwend en grensverleggend
Beethoven was, afgezet tegen de
toen heersende klassieke stijl en
instrumentale mogelijkheden. Het
concert begint om 14.45 uur.

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Tijd: 14:00 uur
Locatie: MFC De Baank, Leunen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ‘t Trefpunt, Geijsteren

wo
20
11

Poplokaal Imker | The Kilkennys

Dansmiddag KBO Leunen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Het Narratio Kwartet speelt de
kwartetten op oude instrumenten uit de tijd van Beethoven. Het
houdt dezelfde volgorde aan als het
beroemde Rose Kwartet, honderd
jaar geleden in Wenen. Het Narratio
kwartet heeft zich tien jaar uitvoerig bezig gehouden met de uitvoe-

Tijd: 14.30-15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Jerusalem Venray

Schrijfcafé

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Huiskamer Wim Baltussen Castenray

zo
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Wilde Veiling Postzegels

Back to the Country | Part 9

Muzikale huiskamer Castenray:
Subterranean Street Society

Danssalon voor mensen met
dementie

Koor van dit Moment Venray

Tijd: 19.15 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 10.00 uur-21.00 uur
Organisatie: Rijvereniging Ons Genot LeunenVeulen-Heide
Locatie: Intratuin Venray

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

ma
18 Tijd: 19.30-21.30 uur
11 Locatie: Venrays Museum Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: St. Jozeflaan 6, Smakt

Oliebollenactie

Taalcafé

Lezing Franciscanen, kostbare
armoedzaaiers

Open Atelier Weekend: Jolanda
Nabben

do
21
11

Johan Derksen | The sound of the
blues & americana
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Seniorenmiddag Castenray:
Bevrijding
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Wis Castenray

Oudercatechese: Vormsel

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Paterskerk Venray

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

‘Als het leven je niet meer liefheeft’

Voorstelling over leven met Alzheimer
In gemeenschapshuis de Smelehof in Ysselsteyn vindt op woensdag 27 november de theatervoorstelling
‘Als het leven je niet meer liefheeft’ plaats. Het thema dat daarin centraal staat, is het leven met Alzheimer.
Verder brengt de voorstelling een ode aan de liefde.
‘Als het leven je niet meer lief heeft’
is een liefdesverhaal over de persoon
Herman, lijdend aan Alzheimer.
Herman is gekleed om te vertrekken
naar een verzorgingstehuis.
De ziekte krijgt meer en meer vat
op hem. Hij heeft zichzelf brieven
en ingesproken boodschappen

op cassettebandjes gestuurd om
herinneringen levend te houden.
Zeker de herinnering aan zijn vrouw
Rietje. Bijzondere momenten worden
herbeleefd. De voorstelling begint
om 14.00 uur.
Ook jongere mensen die met
vragen zitten zijn welkom. Na de

voorstelling is mevrouw Lisette
Dickhoff, consulente dementie
van Noord-Limburg aanwezig om
alle vragen te beantwoorden.
Aanmelden, vóór 20 november via
e-mailadres
inevnavegchel@hotmail.nl,
is gewenst.

Doneren van voedselproducten en geld

aanwezig bij inspiratieMeubelstoffeerderij Voedselbank
avond Intratuin
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

De Voedselbank Limburg-Noord is aanwezig tijdens de kerst-inspiratie-avond bij Intratuin op donderdag
21 november. Op die avond kan iedereen voedselproducten en geld doneren aan de Voedselbank.
De voedselbank en Intratuin vinden
het belangrijk dat er tijdens kerst
ook wordt stilgestaan bij degenen
voor wie kerst een financieel
moeilijke tijd is met alle extra
uitgaven die de viering met zich
meebrengt. De Voedselbank

Limburg-Noord maakt iedere week
ruim 160 pakketten klaar voor
mensen die onder de armoedegrens
leven. Voedselproducten met een
lange houdbaarheidsdatum zoals
koffie, thee, rijst, pasta en soep,
maar ook luxe artikelen zoals

nootjes en snacks zijn welkom.
De inspiratie-avond is van 18.00 uur
tot 21.00 uur.
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Viering in de Paterskerk

50-jarig jubileum koor Chrisko
Het dameskoor Chrisko viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum. Het koor, bestaande uit dertien personen, staat
al ruim 25 jaar onder leiding van dirigente Norma Ansinger en wordt op orgel begeleid door Petra Koopmans.

Het koor werd in 1969 opgericht door
kapelaan Snijders en was toen verbonden aan de Vredeskerk in Venray.
Na sluiting van de Vredeskerk ging
het koor zingen in de Paterskerk.
Het repertoire is met de jaren meege-

groeid. Een aantal keren per jaar zingt
het koor in de Grote Kerk. Het hoogtepunt voor het koor was het zingen
in de Grote Kerk tijdens een KRO Mis.
Daarnaast werkte Chrisko mee aan de
bisschopswijding van deken Smeets in

Roermond. Het jubileumfeest wordt op
zondag 24 november in de Paterskerk
gevierd. Op zaterdag 21 december verzorgt het koor daarnaast een kerstconcert in de Paterskerk.

Sinterklaas arriveert in Venray
Net zoals ieder jaar komt Sinterklaas ook dit jaar weer naar
Venray. Op zondag 17 november brengt de Goedheiligman samen
met zijn Pieten een bezoek aan Venray.

Uiteraard hoopt Sinterklaas dat
hij weer door veel toeschouwers
wordt toegezongen. De intocht
start vanaf 14.00 uur vanuit jongerencentrum The B en gaat via de
route Sportlaan, Sint Antoniusstraat,
Monseigneur Verrietstraat,
Sint Antoniusstraat, Kruisstraat,
Paterslaan, Patersstraat en Grote
Straat om vervolgens op de Grote

Markt te eindigen. Vanaf 13.30 uur
starten de activiteiten op de Grote
Markt, waar Sinterklaas een uur
later zal arriveren. Een week later,
op zondag 24 november, staat er in
het centrum een koopzondag met
pietenspeurtocht en lichtjestocht op
de planning. En in de etalage van de
Rabobank schijnt Sinterklaas zelfs
een heuse slaapkamer te hebben.

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

Deze week het verhaal van Helmut:

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

Zoveel mensen om je heen, je ziet ze, je hoort ze en toch lijken ze zo ver weg.

kennis met de levensverhalen

Al die mensen, ze zijn er, maar je kunt er geen contact mee maken. Helmut weet

van gewone, bijzondere mensen.

hoe het is om je eenzaam te voelen. Sinds 20 jaar woont hij in Nederland en in

Verhalen waarin u zich kunt

de loop van de jaren is hij zijn sociale omgeving kwijt geraakt. Niet in staat het

Meer informatie

herkennen, u aan het denken

te voorkomen. Het verlies van zijn baan, een ongeluk en gezondheidsproblemen

Wilt u ook deelnemen aan de

zetten en u van troost of kracht

zorgden ervoor dat zijn wereld heel klein werd. Door paniek- en angstaanvallen

reeks Menz in Beeld of wilt u naar

kunnen zijn.

lukte het Helmut niet om nieuwe contacten aan te gaan. “De goede zorg in

aanleiding van dit artikel meer

Nederland heeft mij in leven gehouden”, zo zegt hij. En daar is hij dankbaar voor.

informatie, neem dan contact op

Met deze verhalen geeft Stichting

Tegelijkertijd blijft het gevoel van eenzaamheid bestaan. En met Helmut zijn

met stichting MenzSamen

MenzSamen aandacht aan datgene

er zovelen die in een sociaal isolement leven. Een aantal heeft hij ontmoet. En

via tel: (0478) 206957 /

wat vaak verborgen blijft in onze

allemaal gunt hij ook deze mensen een warmer en waardevoller bestaan. Zeker

06 491 463 34. Of kijk voor meer

samenleving; het echte verhaal. En

nu hij sinds kort heeft mogen ervaren hoe het is om echt in contact te zijn en

informatie op: www.ikindewijk.nl

door juist dit verhaal te delen, kunt

verbinding met een ander te voelen. Het kan echt! Een bijzondere ontmoeting een

of www.menzsamen.nl.

u er zijn voor elkaar, voor de buurt,

paar maanden geleden is uitgegroeid naar mooie contactmomenten die Helmut

de wijk en de omgeving. Samen

in staat stellen om zichzelf te laten zien. Nu is hij al zover dat hij zich fijn voelt

met en voor elkaar zorgen voor een

bij een vaste groep mensen bij Stichting MenzSamen en kan delen wat er in hem

verbintenisvolle samenleving. U bent

omgaat. Dat het nu als verrijking kan voelen om een ander te ontmoeten en niet

belangrijk voor uw wijk en voor

meer als beangstigend. Hij is zelf verwonderd over de stappen die hij in korte tijd

uzelf!

heeft gezet. Hij durft zichzelf letterlijk weer in de spiegel aan te kijken en is trots
op wat hij daar ziet. Zijn donkere brilglazen heeft hij verruild voor helder glas
waarmee hij het leven weer tegemoet kan zien én waardoor hij voor anderen ook
weer zichtbaar is. Iedereen mag zien wie Helmut is.

Juist door uw verhaal te delen, kunt u er zijn voor elkaar, voor de buurt, de wijk en de omgeving.
Venray, focus op mensen

15

Tummers
!
E
I
T
C
A
L
I
INRUg minimaal € 300,-

16

TV

13 55
9 ’’
cm

16 65
5 ’’
cm

Inruilkortin

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

4K

4K

ULTRA HD

ULTRA HD

1999,-

1849,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

4K TV
KD65XG9505

500,-

*

1299,*Na €200,- Cashback van Sony

• 65" (165 cm) • 4K Ultra HD • Full Array LED
• Picture Processor X1 Ultimate • Object-based HDR Remaster

-/-

350,-

4K OLED TV
55OLED903

1499,-

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight
• HDR Perfect WCG 99% • 4500 PPI • Bowers & Wilkers geluid

De TV-Inruilactie is geldig op alle tv’s vanaf €995,-. Voor meer informatie informeert u bij onze verkopers of bezoekt u onze website.

4K

ULTRA HD

13 55
9 ’’
cm

10 43
9 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

VAN

SMART

549,-

449,4K TV / UE43RU7170

4K

ULTRA HD

VAN

849,-

649,-

SMART

4K TV / KD55XG7096

• 43" (109 cm) • 4K Ultra HD • PurColor • Smart TV

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • TRILUMINOS-display

WD!

Tummers

VERNIEU

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

