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Archeologisch kunstwerk
Wanssum onthuld
Voor de kerk in Wanssum werd op zondag 14 oktober ‘De danser van Wanssum’ onthuld. Een kunstwerk dat een archeologische vondst symboliseert en dat onderdeel is
van de ArcheoRoute door Limburg, een route die gesloten vindplaatsen opent. Lees verder op pagina 02

Gemeente koopt nog dit jaar leegstaand
pand Albert Heijn
Gemeente Venray sluit voor 1 januari 2019 een koopovereenkomst met eigenaar Ahold over het leegstaande winkelpand van Albert Heijn aan het Henseniusplein in Venray. Dat meldde wethouder Jan Loonen
(CDA) donderdag 11 oktober in de commissievergadering. De aankoop moet nog dit jaar plaatsvinden, anders
vervalt de provinciale subsidie van 800.000 euro.
De koop en verbouwing van het
winkelpand, voor de huisvesting
van de bibliotheek, kost 3,2 miljoen
euro. Enkele politieke partijen hadden hun bedenkingen. Het is immers
nog geen uitgemaakte zaak dat de
bibliotheek daadwerkelijk verhuist.
De gemeente werkt momenteel aan
een toekomstvisie voor de bieb. Die is
eind dit jaar klaar en komt begin 2019
op de politieke agenda. “We moeten

niet hals over kop dat gebouw kopen”,
vond Theo Francken van VENRAY Lokaal.
“Dadelijk past het niet en dan zitten
we opgescheept met een duur pand.
We hebben nog niet eens een inhoudelijke discussie gevoerd over de bibliotheek. Dat moest eerst gebeuren.” Jan
Loonen reageerde op de vraag van
SP-fractievoorzitter Jan Hendriks dat hij
geen plan B heeft. Mocht de verplaatsing van de bibliotheek onverhoopt niet

doorgaan, dan wordt het voormalige
winkelpand wellicht gesloopt. Loonen
noemde het ‘plan Z’. De wethouder
haalde aan dat in andere Limburgse steden, zoals in Heerlen, veel overtollige
winkelruimtes worden gesloopt met
provinciaal geld.

Winkelruimte
Venray moet 8.000 tot 10.000
detailhandelsmeters krimpen om het

winkelcentrum compacter te maken.
Met het invullen of slopen van het
pand van Albert Heijn verdwijnt 2.000
vierkante meter aan winkelruimte.

Bestemming nog
onduidelijk
Het gebouw is te groot voor de
bibliotheek alleen. De bieb heeft
maximaal 1.200 vierkante meter
nodig. De bestemming van de rest
van het gebouw is nog onduidelijk.
Wethouder Loonen opperde dat een
deel kan worden gesloopt om het
Gouden Leeuwpad, de onderdoorgang

naar de Gouden Leeuw, te verbreden. Aan de achterzijde, aan het
Gouden Leeuwplein, komt mogelijk
een inpandige fietsenstalling met
een werkplaats voor fietsenreparatie.
Ook wordt aan een maatschappelijke
invulling gedacht. Concreet is het nog
allemaal niet en ook het financiële
plaatje is nog niet helemaal rond.
De gemeente heeft wel al allerlei
potjes gevonden. Zo trekt zij drie ton
uit het budget van de centrumvisie
uit voor het plan, komt er drie ton uit
de parkeerreserve en twee ton uit de
accommodatiereserve.
Lees verder op pagina 03
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Centraal tellen

Stembureauleden voelen zich ‘vernederd’
door verbeterplan verkiezingen
Voorzitters en leden van stembureaus ervaren het voorstel van het
College van B&W van gemeente Venray om bij de komende verkiezingen
de stemmen centraal te gaan tellen, als vernederend. Dat maakte stembureauvoorzitter Jan Houba duidelijk tijdens de vergadering van commissie
Werken en Besturen van woensdag 10 oktober.
Het centraal tellen is één van de
plannen in het verbeterplan voor de
verkiezingen, dat het College van B&W
onlangs presenteerde. Verder wil zij
een betere training voor stembureauvrijwilligers en een hogere vergoeding
voor deze vrijwilligers. Centraal tellen houdt in dat op er op de dag van
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de verkiezingen alleen op partijniveau
geteld wordt. Een dag later wordt er op
één centrale plek opnieuw geteld op
persoonsniveau. Dat houdt in dat op de
verkiezingsavond wel bekendgemaakt
kan worden hoeveel stemmen een partij heeft behaald, maar nog niet hoe de
onderlinge verdeling van de personen
in die partij is. Het voorstel werd ingediend naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen
maart, waarbij fouten in de tellingen
leidden tot een hertelling.
Voorzitters en leden van stembureaus zijn niet blij met het verbeterplan van de gemeente, laat
stembureauvoorzitter Jan Houba
woensdagavond weten. “De vrijwilligers zijn op geen enkele manier
betrokken geweest bij het verbeterplan. Ook zijn de gemaakte fouten bij
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart niet geëvalueerd met ons.”
De vrijwilligers voelen zich vernederd door het nieuwe voorstel, geeft
hij aan. “Centraal tellen is onze eer te
na. Wij willen de klus op een goede
manier volledig klaren. Het centraal
tellen vinden we een onzalige, onnodige en onnodig dure oplossing.”

Venrayse methode
schrappen
Volgens Houba zou het al voldoende zijn om het telproces in de
stembureaus te verbeteren. “Naar mijn
mening is de oorzaak van de vele
geconstateerde fouten in de tellingen

de sinds jaar en dag gestimuleerde
‘Venrayse methode’ bij het tellen.
Hierbij worden de stembiljetten gesorteerd op partij, maar wordt de grootste stapel niet geteld, maar slechts
berekend door de andere stapels af te
trekken van het totaal aantal stembiljetten. “Deze methode wordt heel veel
gebruikt”, aldus Houba. Hij pleit voor
het kiezen van een betere methode
van tellen op de verkiezingsdag zelf.
Hij verwijst daarbij naar een telmethode die onder andere ook in de
gemeente Horst aan de Maas wordt
gebruikt. Ook pleit Houba voor het
niet omgooien van de vaste indeling
van stembureaus en het met terug-

werkende kracht invoeren van hogere
vergoedingen voor vrijwilligers.

’Discussie niet
opnieuw voeren’
De communicatie met vrijwilligers is volgens de politieke partijen in de gemeenteraad zeker
een belangrijk punt van aandacht.
Daarnaast zouden CDA, PvdA en
Samenwerking Venray het liefst wél
al op de dag van de verkiezingen de
uitslag op kandidaatsniveau weten.
“Betrouwbaarheid gaat wel boven
snelheid, maar de uitslag per persoon
is wel de kers op de taart bij de uit-

slagavond. We willen dat de charme
van die avond gecontinueerd wordt.”
Dat gaat lastig worden, stelt burgemeester Hans Gilissen. “Ik begrijp de
neiging dat fijn te vinden. Maar het
Ministerie zegt niet voor niks dat we
moeten nadenken over centraal tellen op een rustig moment. Dat is nu
eenmaal betrouwbaarder. Tegen dat
spanningsveld na een verkiezingen
over of de uitslag wel klopt, ben ik
de laatste jaren te vaak aangelopen.
Die discussie wil ik niet opnieuw
gaan voeren.”
De gemeenteraad beslist eind
oktober over het wel of niet invoeren
van centraal tellen.

Vervolg voorpagina

Archeologisch kunstwerk
Wanssum onthuld
De ArcheoRoute is onderdeel van
het programma Archeologie en de
Etalage, waarmee Provincie Limburg
sinds 2015 actief bezig is om archeologische verhalen zichtbaar te maken.
De route loopt uiteindelijk door heel
Limburg van Beesel tot Vaals. De route
is een vernieuwend project als het
gaat om de mogelijkheden van tegenwoordig. Met de technieken van nu
worden de verhalen van toen zichtbaar gemaakt. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van ‘mixed reality’. Zowel
Augmented Reality als Virtual Reality
worden toegepast.
De fanfare van Wanssum zorgde
voor een muzikale opening van de
onthulling. Hierna spraken de wethouder van Venray Anne Thielen en gedeputeerde Hans Teunissen de bezoekers
toe. “Ik vind het fantastisch dat wij als
gemeente Venray een bijdrage kunnen
leveren aan deze historische route”,
aldus Thielen. De archeologische

vondst waarvoor het kunstwerk symbool staat, is een ruim tienduizend jaar
oude steen waar een afbeelding van
een dansend mannetje in gegraveerd
staat. “Deze steen is in 1988 gevonden
in de kelders van het gemeentehuis
van Venray”, vertelt Teunissen. “Echter
is het nu pas dat er iets moois met de
steen wordt gedaan en dat hij via dit
kunstwerk tentoongesteld wordt.”

Kunst scannen
met app
Bij het kunstwerk hoort een app,
waarmee belangstellenden het kunstwerk kunnen scannen. Via de app
wordt dan meer informatie gegeven
over de plek waar de steen is gevonden en wordt het verhaal verteld van
de danser van Wanssum. “Dat willen we bereiken met het tentoonstellen van archeologische schatten in
Limburg; onzichtbare verhalen zicht-

baar maken”, aldus Teunissen. “Het
zijn verhalen die vormgeven aan onze
identiteit. De identiteit van een dorp,
maar ook de identiteit van Limburg.”
Ook voor de leefbaarheid en het toerisme in onder andere Wanssum is zo’n
archeologisch kunstwerk een goede
zaak. “We hopen dat er meer mensen
naar Wanssum komen door dit kunstwerk, die dan ook hier bij de lokale
horeca wat blijven eten of drinken”,
vertelt Teunissen. “Daarnaast verbindt
dit kunstwerk de archeologie met de
samenleving.”

Hologrammen
op kunstwerk
Na de toespraken vond de onthulling van het kunstwerk plaats en
werden er op een groot scherm de
mogelijkheden van de bijbehorende
app getoond. Zo ziet de gebruiker
van de app via het scherm een holo-

gram van een persoon die het verhaal
over de archeologische vondst vertelt
(Virtual Reality) en is ook een hologram van het gevonden voorwerp te
zien, allebei op het echte kunstwerk
en in de omgeving waarin men zich
bevindt (Augmented Reality). Na een
aantal klanken van de fanfare, werd
er symbolisch een dans opgevoerd
door twee majorettes uit Wanssum
zelf. Daarna sloot Wethouder Thielen
af. Ze bedankte iedereen voor de aan
wezigheid en ze nodigde alle bezoekers uit om samen een kop koffie en
een stuk vlaai te nuttigen.
Het kunstwerk van Wanssum
ligt op een van de drie locaties die
tot nu toe bij de ArcheoRoute horen.
In 2019 komen daar nog verschillende
kunstwerken bij, onder andere in
Nederweert, Roerdalen en Roermond.
Meer informatie over de route en het
kunstwerk in Wanssum is te vinden op
www.archeoroutelimburg.nl
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Bibliotheek heeft zwaar
jaar voor de boeg
De bibliotheek moet in Venray blijven. Daar waren alle partijen het donderdag 11 oktober in de commissie
Leven over eens. Maar hoe? De problemen zijn divers. Het te grote gebouw aan de Merseloseweg is verouderd en
voldoet niet meer en de financiële situatie is zorgwekkend. De directie van BiblioNu werkt aan een reorganisatie
terwijl de gemeente aan de slag is met de toekomstvisie.

Raad over arbeidsmigranten op De Hulst

Buurt: voorkom
sluiproute bij
chaletdorp
Een geplande parallelweg kan veel van de gevreesde verkeers
problemen rondom het plan voor een chaletdorp in Oostrum, voor
komen. Maar dan moet die er ook wel echt komen. Dat stelde Chris
Holman, bestuurslid van de wijkraad Sint Antoniusveld uit Venray,
tijdens een ingelaste raadsvergadering op woensdag 10 oktober.

De VVD vindt dat de beoogde
verhuizing, naar het leegstaande
winkelpand van Albert Heijn aan
het Henseniusplein, te veel aandacht opeist. “De bibliotheek staat
aan de vooravond van een faillissement. We hadden dit niet zo ver
mogen laten komen”, schetste Bas
Künen van de VVD. Hij haalde jongerencentrum The B als voorbeeld aan.
“Het lijkt op een verhuizing zonder
plan. Er wordt eerst een gebouw
neergezet. Pas daarna wordt nagedacht wat we ermee gaan doen. Dat
willen we niet.” De VVD pleitte voor
de ‘juiste volgorde’. Eerst financieel
orde op zaken stellen, dan de reorganisatie en pas daarna een eventuele
verhuizing.
De commissieleden staken ook
de hand in eigen boezem. De finan-

ciële perikelen tekenden zich al jaren
geleden af. “Ieder jaar interen op de
reserves kan niet doorgaan. Als we
wakker waren geweest, hadden we
dit zien aankomen. Niemand heeft
aan de bel getrokken”, reageerde
Elly van Dijck (PvdA). Theo Francken
(VENRAY Lokaal) wees op de gevolgen van de bezuinigingen op subsidies
van culturele instellingen. “We moeten er alles aan doen de bibliotheek
te behouden”, zei fractievoorzitter Jan
Hendriks van SP. “De verplaatsing naar
het Albert Heijnpand biedt mogelijkheden. Het mag wat kosten. Maar
heeft de bibliotheek wel tijd genoeg
om te overleven?”, vroeg hij zich af.
Ook andere partijen zagen voordelen
in de verhuizing. De verwachting is dat
de bibliotheek, midden in het winkelcentrum, meer bezoekers trekt.

Wethouder Anne Thielen (CDA)
concludeerde ‘dat iedereen de
bibliotheek een warm hart toedraagt’. “2019 wordt een zwaar jaar.
De bodem wordt bereikt”, zei Thielen.
Toch zal de gemeente niet bijspringen met extra subsidie. “Nee, we
zijn niet voornemens geld te geven
om te overleven. De bibliotheek
kan zelf al besparingen doorvoeren.
De gemeente gaat wel investeren in
de toekomst.”
Thielen vertelde dat samen met
een extern bureau wordt gewerkt
aan de toekomstvisie. “De gemeente
pakt de regierol. De bibliotheek is zelf
aan de slag met de interne organisatie. Voor de komende voorjaarsnota
ligt er een totaalplan. Over de taken,
de organisatie, de omvang en hoeveel
geld daarvoor nodig is.”

De wijkraad Antoniusveld heeft
tijdens een informatieavond haar
zorgen geuit rondom de verkeersveiligheid in hun wijk. Zij vreest
dat door de komst van bijna 250
arbeidsmigranten naar bedrijventerrein De Hulst in Oostrum het
verkeer op de Henri Dunantstraat
toeneemt en het sluipverkeer door
haar wijk toeneemt. De wijk ligt
aan de andere kant van de A73
ter hoogte van het geplande chaletdorp. “Wij vrezen sluipverkeer
door onze wijk, onder andere op
tijden dat onze kinderen van en
naar school gaan, daar maken wij
ons zorgen om. De infrastructuur is
hier niet geschikt voor.” De wijkraad drukt het college dan ook op
het hart om de realisatie van de
geplande parallel dan ook zeker
door te laten gaan. Diverse fracties
gaven hen woensdagavond bijval
en riepen het college op om zorgvuldig te kijken naar de verkeersafhandeling en het voetpad richting
het station.

Mogelijke fouten
in de plannen
Tijdens de raadsvergadering,
die was ingelast op verzoek van de
fracties van Samenwerking Venray
en ProVenray, wees commissielid
Theo Mulders op mogelijke fouten
in de plannen, die volgens de partij
botsen met het bestemmingsplan.
Zij stelde voor, net als ProVenray,
om eerst nieuw beleid rondom de

huisvesting van arbeidsmigranten
vast te stellen en daarna pas plannen te toetsen, ook als die van tijdelijke aard zijn.

Politieke
verhoudingen op
scherp
De discussie zette de verhoudingen in de raad aan het begin
van de nieuwe coalitieperiode
op scherp en er werd een aantal politieke verwijten gemaakt.
Tino Zandbergen van coalitiepartner VENRAY Lokaal geeft aan dat
zijn partij ervan uitgaat dat het
College van B&W en de ambtenaren de bezwaren zoals verwoord
door Mulders, controleren.

‘Verschuilen achter
regels en procedures’
“We kunnen allerlei beren
op de weg zien, maar we gaan
er vanuit dat zij regelen dat het
wel goed komt. Daar hebben we
vertrouwen in.” Fractievoorzitter
Toon Loonen van CDA Venray
betichtte Samenwerking Venray
ervan zich te verschuilen achter
regels en procedures, terwijl zijn
partij naar eigen zeggen wel
“verantwoordelijkheid nam om
een politiek signaal af te geven.”
Zijn partij omarmt de plannen voor
het chaletdorp zonder wensen en
bedenkingen.

“Het ziet ernaar uit dat het financieel kan”, zei Jan Loonen voorzichtig.
“Maar we moeten nog veel stappen
zetten. De eerste stap is de aankoop.
De provincie dwingt ons nog dit jaar
financiële verplichtingen aan te gaan.”
Als de verhuizing van de bibliotheek doorgaat dan wordt het vrijkomende gebouw aan de Merseloseweg
wellicht ingevuld door enkele goede
doelenorganisaties, zoals de voedselbank en kledingbank. De gezamenlijke
instellingen hebben een plan bij de
gemeente ingediend. Ze zijn al langer
op zoek naar een verzamelgebouw
om efficiënter te werken en de huis
vestingskosten te drukken.

‘Speel-o-theek niet vergeten’
De speel-o-theek huist al
dertig jaar in het pand van de
bibliotheek aan de Merseloseweg
in Venray. De instelling, die
speelgoed uitleent, verkeert
in grote onzekerheid over de
toekomst.
“Er wordt alleen maar
gesproken over de verhuizing van
de bibliotheek. Maar wij zitten
ook in dat gebouw. De speel-otheek wordt nooit genoemd”,
opperde voorzitter Monique
Pepermans donderdag 11 oktober

in de commissie Leven. Ze pleitte
ervoor de speel-o-theek niet te
vergeten en mee te nemen in
de plannen. “Verhuizen we mee
met de bibliotheek of kunnen
we toch blijven? Ook wij zijn een
charitatieve instelling. We weten
niet waar we aan toe zijn.” Ingrid
Theeuwen van gemeente Venray
kon nog geen uitsluitsel geven.
“Er zal een oplossing komen. Het
is of daar blijven of ergens anders
naartoe. We gaan nog met praten
met de speel-o-theek.”
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Impuls voor
campings in de regio
Gemeente Venray investeert samen met de regiogemeenten in
recreatie in de regio. Zij gaan diverse vakantieparken, campings en
groepsaccommodaties ondersteunen met advies. Zo hoopt de regio het
toerisme naar een hoger niveau te kunnen tillen.
De regio liet vitaliteitsmanager
Frank Verkoijen het afgelopen jaar
onderzoek doen naar vakantieparken en campings en de problemen
waar deze bedrijven tegenaan lopen.
De gemeente noemt de pilot ‘zo waardevol’, dat Verkoijen nu voor nog ruim
twee jaar is aangenomen. “Hoewel niet
overal een passende oplossing voor
de problematieken op de parken werd
gevonden, heeft de totale pilot ons
wel veel geleerd”, licht een gemeentewoordvoerder de beslissing toe.
“Het gaat in bijna alle casussen binnen
de pilot om complexe problematieken waarvoor in de meeste gevallen
wel een oplossing werd gevonden.”
Verkoijen gaat zo’n dertig parken en
campings in de regio nader advise-

ren. Deze verblijfsaccommodaties zijn
onderverdeeld in drie groepen en het
is aan Verkoijen om bedrijven die goed
lopen extra te ondersteunen, middenmoters te helpen besluiten welke kant
hun bedrijf op zou moeten gaan en
achterblijvers te ondersteunen bij het
beëindigen of transformeren van hun
bedrijf. Welke bedrijven de ondersteuning ontvangen en of daar organisaties uit de gemeente Venray bij zitten,
is nog niet bekend. De kosten voor het
project bedragen in totaal 130.000 euro
en worden voor de helft door de provincie betaald. Gemeente Venray
neemt ongeveer 11.000 euro voor haar
rekening. Eerder was Verkoijen betrokken bij het advies rondom vakantiepark
Roekenbosch in Blitterswijck.

Monumenten
8

Kasteel Geijsteren

Geijsteren

Je loopt er regelmatig voorbij en staat dan misschien niet altijd stil bij het verhaal achter sommige
gebouwen, zuilen of plakkaten in je omgeving. HALLO Venray dook de archieven in en zocht verhalen
achter de diverse monumenten. Deze week het Kasteel Geijsteren in Geijsteren.

Dodelijke aanrijding
Een 88-jarige vrouw uit Venray is woensdag 10 oktober om het leven
gekomen toen ze met haar scootmobiel in botsing kwam met een
vrachtwagen. Het ongeval vond rond 14.30 uur plaats op de
Deurneseweg (N270).
Ter hoogte van de kruising
Lemmenweg-Kiekweg kwam de vrouw
met haar scootmobiel in aanrijding met
een vrachtauto, geeft politie Limburg
aan. De vrouw was met leeftijdsgenoten op pad. Zij zijn ter plaatse opgevangen door de hulpdiensten.
De weg werd tijdelijk volledig

afgesloten voor het verkeer. Het Team
VerkeersOngevallen Analyse (VOA)
heeft een technisch onderzoek
ingesteld naar hoe het ongeluk heeft
kunnen gebeuren.
Getuigen van de aanrijding worden
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900 88 44.

Eerste Cultuurprijs in
december uitgereikt
De bibliotheek van Venray, gemeente Venray, Odapark, Schouwburg
Venray en Cultura Venray reiken op zaterdag 29 december voor het eerst
de Cultuurprijs uit. Met de prijs willen de organisaties cultuurinitiatieven
in het zonnetje zetten.
“In Venray heb je de ondernemersprijs, de prijs voor Starter
van het Kwartaal, de sportman van
het jaar en de Pluum: maar op het
gebied van cultuur was er nog niets.
En wij vonden met meerdere partijen dat hier verandering in moest
komen”, aldus Marloes Kempkens van

Cultura Venray. Elk van de betrokken organisaties mag een persoon
of organisatie nomineren. Een onafhankelijke vakjury en het publiek dat
naar de prijsuitreiking komt, mogen
een winnaar kiezen. Wie dit jaar
genomineerd is, wordt binnenkort
bekendgemaakt.

Eerste hulp bij DigiD
bij BiblioNu
Steeds meer zaken bij de overheid moeten tegenwoordig via de computer geregeld worden. Hiervoor heeft iedereen een DigiD nodig. BiblioNu
komt daarom met de cursus ‘Werken met de digitale overheid’.
De cursus is voor iedereen die
wil leren overheidszaken te regelen
via internet. Tijdens de cursus leren
de deelnemers hoe zij een DigiD
moeten aanvragen en veilig kunnen
gebruiken. De cursus is bedoeld voor
inwoners van de gemeente Horst aan
de Maas en Venray. Het is belangrijk
dat deelnemers al enige kennis
hebben van de computer en het

internet en dat zij de Nederlandse
taal goed beheersen. De cursus
bestaat uit vier bijeenkomsten
op de maandagen 5, 12, 19 en 26
november om 09.30 uur. Het is de
bedoeling dat al deze bijeenkomsten
bezocht worden.
Meer informatie en aanmelden
kan via venray@biblionu.nl
of 0478 58 19 70.

Het Kasteel Geijsteren is een rijksmonument
gelegen aan de Maasheseweg in Geijsteren. Het heeft
een lange geschiedenis en werd waarschijnlijk
gebouwd in de dertiende eeuw. In 1236 werd de
heerlijkheid Geijsteren namelijk voor het eerst
vermeld. Verder is er weinig bekend over de begintijd
van het kasteel. Uit archeologisch onderzoek is wel
gebleken dat er rond die tijd al een ronde woontoren
was met een ringmuur. Deze is in de loop der tijd
steeds verder uitgebreid.

De Weichs De Wenne
Rond 1400 kwam het kasteel via de familie
Van Straelen in het bezit van de familie Van
Broekhuizen. Het was een periode waarin er veel
machtsverschuivingen waren. Zo bewoonden in de
eeuwen daarna de families Van Harff, Van Eyll en
Schellaert van Obbendorf het kasteel en werd het
zelfs verdeeld in twee delen. Aan het begin van de
negentiende eeuw werd de familie De Weichs De
Wenne eigenaar van het kasteel en van de heerlijkheid
Geijsteren. De familie De Weichs De Wenne is nu, na
ruim 200 jaar, nog altijd de eigenaar van het kasteel
en het bijbehorende landgoed. De Baron De Weichs de
Wenne is in 2017 overleden.

Ramp
Het Kasteel Geijsteren heeft het door de jaren
heen zwaar te verduren gehad. In het begin van de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden er al grote
verwoestingen aangebracht door de troepen van de
Republiek der Nederlanden, die pas na het einde van

de oorlog konden worden hersteld. Daarna bleef het
een periode rustig, maar in 1919 werd het kasteel
opnieuw getroffen door een ramp. Er brak brand uit
in het hoofdgebouw, waardoor een groot gedeelte
van het kasteel moest worden herbouwd. Daarbij is
uitgegaan van enkele overgebleven foto’s. Twee van
de vier oorspronkelijke vleugels werden niet herbouwd
en vervangen door een terras.
Het einde van de rampspoed was nog niet in
zicht, slechts 24 jaar was het kasteel hiervoor behoed.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel in
1944 namelijk enkele dagen lang gebombardeerd door
de Engelsen. Zij wilden hiermee voorkomen dat de pas
verdreven Duitsers het kasteel opnieuw als uitkijkpost
innamen. Dit lukte, maar het kasteel werd tijdens de
bombardementen bijna volledig verwoest. De eigenaar
wilde het kasteel daarna niet meer laten herbouwen
en bouwde elders in Geijsteren een villa waar hij zich
terugtrok.

Restanten
Het kasteel verviel steeds verder, maar om te
voorkomen dat het Kasteel Geijsteren vergeten werd,
besloot de baron tot restauratie. In 2003 begon
het opmetselen van de muren van de voorburcht.
Na 2010 volgde een verdere gedeeltelijke restauratie
plaats en sinds 2012 zijn de restanten van het kasteel
weer voor publiek toegankelijk.
Bronnen: o.a. absolutefacts.nl en archiefwell.nl
Foto: Gemeentearchief Venray, collectie Harrie Coopmans /
Jan van der Putten.
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74 jaar bevrijding van Venray

Het dagboek van Piet Clephas
Cultura Venray organiseert op donderdag 18 oktober een Cultuurcafé
dat geheel in het teken staat van de bevrijding van Venray, op deze dag 74
jaar geleden. Een van de activiteiten die op het programma staan, is een
voordracht van het dagboek van Piet Clephas.
“Als Cultura Venray werden we
gevraagd door de Liberation stuurgroep Weeze-Venray om mee te
denken over het onder de aandacht
brengen van de bevrijdingsroute tussen Weeze en Venray”, vertelt Peggy
Keijsers van Cultura Venray. “Zo kwamen we bij het oorlogsmuseum in
Overloon terecht voor een gesprek.
Het bleek dat het museum kelders vol
spullen heeft die niet tentoongesteld
worden. Ik heb gevraagd of ze me aan
lokale verhalen uit de oorlog konden
helpen. Zo kreeg ik het dagboek van
Piet Clephas in handen.” In eerste
instantie betekende dat voor Peggy
maanden van onderzoek. “Het enige
dat ik wist, was dat de schrijver van
het dagboek P. Clephas heette. Alle
andere namen waren afgekort met
letters, er stond geen adres in en ik
had dus geen idee wie deze man was
en waar hij vandaan kwam.” Peggy
bracht alle gebeurtenissen die Piet
in zijn dagboek beschreef in kaart en
kon zo achterhalen dat zijn familie een
mouterij in de Paterstraat in Venray
bezat. “Daarna kon ik het verhaal
vorm gaan geven.”

Leven in de kelders
Het dagboek beschrijft hoe Piet en
zijn familie in het begin een betrekkelijk veilig leven konden leiden tijdens
de oorlog. Toen de bombardementen
te heftig werden, moesten ze echter in

de kelders gaan leven. “Daar woonde
de familie uiteindelijk samen met
zo’n zestig mensen, omdat ze veel
kelderruimte hadden. Een dag of vijf
voor de bevrijding werd het leven in
die kelders verschrikkelijk. Er stond
geen huis meer rechtop, dus de mensen moesten zichzelf uitgraven, om
daarna de lijken van buurtbewoners
weg te brengen”, vertelt Peggy. “Piet
schrijft dan op een gegeven moment
ook dat die hele bevrijding van hem
niet meer hoeft, zo slecht voelt hij
zich.” Dan breekt 18 oktober aan, na
dagen van enorme bombardementen.
“Piet beschrijft dat hij buiten komt en
daar wat Duitsers tegenkomt. ‘Mooie
bevrijders hebben jullie’, zegt één van
de Duitsers, omdat het de Engelsen
zijn die de schade aanrichten met hun
bombardementen, al konden ze moeilijk anders. Piet denkt daar even over
na, als hij zich realiseert dat de andere
soldaten die hij ziet geen Duitse
pakken aan hebben. Het blijken de
Engelsen te zijn, die Venray nu officieel bevrijd hebben. Dat lezen is heel
aangrijpend.”

Piet Clephas bij zijn limonadekar
De voordracht wordt muzikaal begeleid en op een beamer worden foto’s
getoond. “Foto’s van Venray, maar ook
foto’s die Piet Clephas gemaakt heeft.
Zo hopen we dat we de aandacht van
de bezoekers vast kunnen houden.”

Muziek en foto’s

Expositie bij Cultura
Venray

Om van het verhaal een behapbaar stuk te maken, bracht Peggy alles
terug naar een stuk van vijftien minuten. “Maar dat is nog erg lang, zeker
als je alleen kunt luisteren”, zegt ze.
Daar bedacht de organisatie wat op.

Na donderdag 18 oktober wordt
het dagboek, dat is afgedrukt op
A1-formaat, geëxposeerd door Cultura
Venray. “We willen het verhaal van
Piet het komende jaar onder de aandacht blijven brengen, in de aan-

loop naar 75 jaar bevrijding in 2019”,
vertelt Peggy. “In 2019 worden veel
evenementen georganiseerd die worden gestroomlijnd door de commissie
Venray 75 jaar bevrijd. In de oorlog
was er geen vrijheid, mensen konden
zich niet uiten, ook niet in de vorm
van kunst en cultuur. Dat wat er aan
cultureel programma werd aangeboden door de Duitsers, was pure Hitlerpropaganda. Voor veel mensen in
werkkampen waren kunst en cultuur
echter hun enige houvast. Zij hadden
daar orkestjes en toneelgroepjes en
voelden zich daardoor nog mens.” Ze
voegt toe: “We willen ervoor zorgen

dat mensen erbij stilstaan dat de vrijheid die we hebben om ons te uiten
niet vanzelfsprekend is.”
Het Cultuurcafé van donderdag
18 oktober start om 19.30 uur bij
de Schouwburg, waarna de bezoekers naar het Stadspark wandelen,
onder leiding van voertuigen van
de Herdenkingstocht Veulen. Daar
wordt de voordracht van het dagboek gegeven en neemt één van de
dochters van Piet Clephas het woord.
Daarna gaat de stoet terug naar de
Schouwburg, waar enkele sprekers aan
het woord komen. De avond duurt tot
ongeveer 22.00 uur.

Nieuwe plannen ijsbaan gepresenteerd
Het bestuur van Stichting Winterpret Venray presenteerde op zondag 14 oktober haar plannen voor de ijsbaan
in het centrum van Venray deze winter. Met meer aandacht voor de jongste schaatsers, een horecapaviljoen en
het Venrays kampioenschap Icebyken hoopt de stichting tegemoet te komen aan wensen van bezoekers.

Koninklijke Nederlandse Schaatsbond,
die jaarlijks vijftig ijsbanen ondersteunen. De secretaris van de Stichting
Winterpret Venray, Bernie van Lierop.
Is verheugd dat het gelukt is om de
ijsbaan voor te dragen om hierbij te
worden opgenomen. IJstijd is bedoeld

plaats op zondagmiddag 6 januari.
Het ijsfietsen is voor jong en oud. Op
speciaal geprepareerde fietsen kunnen deelnemers een kampioenschap
verrijden.

Veiligheid vergroot
Door nog maar één ingang te
hebben voor de ijsbaan, is er meer
controle op eigendommen van schaatsers. Vorig jaar werden in de eerste
week van de ijsbaan tassen en andere
spullen van schaatsers ontvreemd.
Schaatsers gaan via de uitgiftetent
rechtstreeks naar de baan, wat ook
hun veiligheid vergroot.
Buiten de bijzondere evenementen
kan er dagelijks worden geschaatst
van 10.00 uur tot 22.00 uur.
Op www.winterpretvenray.nl is
het volledige programma te zien.
Neem voor meer informatie contact op
met info@winterpretvenray.nl

BARBECUE & BUFFET

Schaatsers tijdens de ijsbaan-editie van vorig jaar
Het bestuur gaf aan te hebben
geluisterd naar de opmerkingen die de
afgelopen drie jaren werden gemaakt.
Zij heeft hierop vernieuwingen doorgevoerd in het programma.
De Venrayse ijsbaan sluit zich dit
jaar aan bij het project IJstijd van de

Dit jaar wordt ook voor het eerst
een horecagelegenheid georganiseerd. In een schaatshut, die wordt
opgezet in samenspraak met stichting
Horeca-evenementen Venray, kunnen
ouders en opa’s en oma’s uitkijken
over de schaatspiste. Ook kunnen er
kinderfeestjes georganiseerd worden.
Op vrijdag 14 december wordt
de ijsbaan officieel geopend met een
openingsact. Aan de invulling hiervan
wordt nog gewerkt. Van vrijdag 21
tot zondag 23 december staat er een
kerstmarkt op het Schouwburgplein.
Ook wordt er een podium geplaatst,
waar muziek- en zangverenigingen
hun talenten kunnen laten horen. Er
wordt curling georganiseerd en een
nieuw element: moonlight skating,
sfeervol schaatsen in een romantische
sfeer en met een bekende dj.
Ook nieuw is het eerste Venrays
kampioenschap Icebyken. Dat vindt

om kinderen op jonge leeftijd met
kennis te laten maken met de
schaatssport. Dit jaar wordt daarom
ook peuterschaatsen georganiseerd
op zondagochtenden en is er ruimte
voor schoolschaatsen voor basisschoolklassen.

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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Huifkartocht om vrijheid te zien en
te voelen
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat gemeente Venray bevrijd werd
van de Duitsers en de Tweede Wereldoorlog. Om dit te vieren vinden er
diverse activiteiten plaats in de gemeente, waaronder een herbelevingstocht in Veulen. Tijdens de huifkartocht onder de naam ‘Toew ’t Väöle
schröwde’, komen bijzondere oorlogsverhalen uit Veulen weer tot leven.
“Het idee ontstond 25 jaar geleden eigenlijk al toen ik tijdens de
50-jarige herdenking in Veulen verschillende oorlogsverhalen hier uit
het dorp te horen kreeg”, vertelt Kees
de Weert, voorzitter van Veulens
Historie Herleeft, de stichting die de
tocht organiseert. Uiteindelijk werden
deze verhalen gebundeld door Gerrit
Reintjes in het boek ‘Toew ’t Väöle
schröwde’, waar de naam van de tocht
ook aan ontleend is. “In totaal zijn dit
tien verhalen, waarbij Gerrit ook één
van de verhalen heeft meegemaakt.
Aan de hand van de verhalen uit dit
boek is de tocht opgezet.”
De tocht gaat naar diverse plekken
in Veulen, waarbij op ieder locatie zich
een verhaal afspeelt of iets uit het verhaal te zien is. “Hiervoor werken we
samen met acteurs die ieder verhaal
in alle heftigheid laten zien. Er doen
ook Duitsers aan mee. We zetten hen
opzettelijk niet als verschrikkelijke
onmens neer, maar we willen ook een
andere kant laten zien. Uiteindelijk
waren het ook maar mensen en hadden ze weinig keus: óf in het leger
óf een kogel door het hoofd”, aldus
De Weert.
Er doet ook jeugd mee aan de

herbelevingstocht, in de leeftijd van
4,5 maand tot 25 jaar. “Die leeftijden
willen we ook graag bereiken met de
tocht, omdat het belangrijk is dat deze
verhalen doorverteld worden. Iedere
generatie raakt steeds verwijderd van
de Tweede Wereldoorlog. We willen
als dorp Veulen teruggaan in de eigen
historie en de oorlogsverhalen laten
herbeleven, om daarmee het besef
van onze vrijheid te laten zien en voelen.”
Eén van die verhalen, waar de
tocht mee begint, is het verhaal dat
zich afspeelde in boerderij Eykenhof.
Daar woonde de familie Van Staveren,
die gecrashte geallieerde piloten hulp
bood om weer op krachten te komen.
“In 1943 kwam de eerste piloot binnen. Cornelis van Staveren en zijn
familie zochten de schuilkelder op;
ze hadden hem in de verte al zien
aankomen. Het was een gevaarlijke
tijd en het kon van alles zijn. De situatie bleek anders te liggen en zo werd
de piloot opgevangen door de familie
en kon hij daar blijven om te herstellen.” Aangezien dit allemaal goed
verliep, werd er onder de geallieerden
doorverteld dat Eykenhof een veilige
haven was, waarna ze vervolgens

Print & Sign in Venray

meerdere gecrashte piloten ontvingen. “Ook toen bij de bevriende boer
derij Zwarte Plak in America achttien
piloten weg moesten wegens dreiging vanuit de Duitsers, konden ze
bij Eykenhof terecht. Dat moest dan
allemaal in de nacht, omdat het overal
stikte van de Duitsers en verraad”,
vertelt De Weert. Spannend werd het
als de Duitsers bijvoorbeeld langskwamen voor melk of eieren. Maar
de familie Van Staveren liet zich niet
kennen, volgens De Weert. “Als de
Duitsers te nieuwsgierig werden, dan

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67

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

werden ze door de familie brutaal naar
buiten gewerkt. De oorlog was op het
platteland heel anders vergeleken met
in de stad. Op het platteland hadden ze
minder te maken met Duitsers, die concentreerden zich meer op de steden.
Ook hebben ze er geen hongerwinter meegemaakt, omdat ze veelal zelf
voorzagen in de voeding.” De familie
Van Staveren is uiteindelijk voor deze
pilotenhulp meermaals bedankt met
Amerikaanse onderscheidingen.
Wanneer de herbelevingstocht
precies plaatsvindt, is nog onbekend.

“De bedoeling is in ieder geval september 2019, en de tocht zal ongeveer 3 tot 3,5 uur duren. Dus het zal
ook overdag moeten plaatsvinden.
Maar we zitten met de vraag hoeveel belangstelling er voor de tocht is.
Idee is dan ook om volgend jaar maart
met de voorverkoop van de kaartjes te
beginnen, zodat we die belangstelling
beter kunnen peilen en daar omheen
kunnen plannen.”
Kijk voor meer informatie over de
herbelevingstocht op www.veulens
historieherleeft.nl/bevrijding.htm

Ambtenaren aan de slag
met subsidiebeleid
Het proces voor een verbeterd subsidiebeleid in de gemeente Venray is
in een nieuwe fase beland. Na gesprekken met tientallen subsidieontvangers over de uitgangspunten, gaan de ambtenaren de komende maanden
aan de slag met het opstellen van een nieuw subsidiebeleid.
Gemeente Venray verstrekt elk jaar
voor ongeveer zes miljoen euro subsidie aan uiteenlopende organisaties.
Daarbij horen grote professionele organisaties, zoals de bibliotheek en de
schouwburg, maar ook kleine verenigingen, zoals zangkoren of sportclubs.
De manier waarop die subsidiepot
wordt verdeeld, is al jaren onderwerp
van gesprek. Komt al dat geld wel
goed terecht? En draagt de subsidie
wel bij aan de doelen die de gemeente
wil bereiken? Twee jaar geleden gaf
de gemeenteraad opdracht om samen
met alle verenigingen en stichtingen

te komen tot een betere verdeling.
De raad gaf vier uitgangspunten mee:
voor wat hoort wat, subsidie als stimulans, kwalitatieve ontwikkeling en
samenwerking. De afgelopen maanden hebben subsidieontvangers deze
uitgangspunten tijdens dialogen en
discussies verder aangevuld en uitgediept. Op basis daarvan gaan de
ambtenaren nu aan de slag om een
voorstel voor een werkbaar beleid op
te stellen. In de loop van volgend jaar
krijgt de gemeenteraad een voorstel
voor het nieuwe beleid en de daarbij
horende regels.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Gezinsuitbreiding?
Laat het goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

www.hallo-venray.nl

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

Bestuurder vlucht bij
politiecontrole
Politie Venray-Gennep zag in de nacht van zondag 14 naar maandag
15 oktober rond 03.00 uur een busje rijden met aanhanger en daarop een
jetski. Toen ze een controle wilden uitvoeren, ging de bestuurder er vandoor.
De politie spotte de combinatie op de Wanssumseweg richting
Oostrum. “Dit vonden wij opvallend
op dit tijdstip en besloten te keren
om de combinatie te controleren”,
aldus de politie. Toen de politie het

voertuig wilde aanhouden, ging de
bestuurder er vandoor en liet zijn
voertuig achter. De politie is op zoek
naar de eigenaar van de waterscooter en de aanhanger. “Ook zijn wij op
zoek naar getuigen.”
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Over de grens Maud Classens
Een periode meedraaien op een High School, een jaar werken als au-pair, een buitenlandstage van een paar
maanden of een half jaar studeren buiten Nederland. Steeds meer jongeren kiezen ervoor om vóór, tijdens of na
hun studie een tijdje naar het buitenland te gaan. In de serie ‘Over de grens’ vertellen jongeren uit de gemeente
Venray over hun ervaringen buiten de Nederlandse grenzen. Deze week Maud Classens (18) uit Oirlo, die afgelopen jaar zo’n vijf maanden High School deed in Bakersfield, Californië, Amerika.

Maud met een groep schoolvrienden tijdens
een footballwedstrijd op school op vrijdagavond

Maud op Venice Beach in Los Angeles
Toen Maud klaar was met haar
middelbare school, wilde ze niet
meteen gaan studeren. Een tussenjaar nemen om naar het buitenland
te gaan, leek haar een beter plan.
“Reizen leek me leuk en ik wilde
mezelf iets meer ontwikkelen. Ik wist
toen nog niet of ik High School wilde
gaan doen, of gewoon zelfstandig
reizen. Mijn ouders vonden me nog
te jong voor een wereldreis. Toen
werd het dus High School. Een vriendin van me had dat ook gedaan, in
Ecuador. Dat vonden mijn ouders een
leuk idee, maar daar moet je Spaans
leren. Ik wilde naar een Engelstalig

land. Zo kwam ik bij Amerika.”
Maud kwam terecht in Bakersfield, in
het midden van de staat Californië.
Ze woonde daar in een gastgezin.
“Bij een heel lieve, alleenstaande
vrouw, haar kinderen waren al uit
huis. In mijn laatste maand daar zat
er ook nog een meisje uit Noorwegen
bij ons in huis.”

Heimwee
Ze vertrok in juli en het was
de bedoeling dat Maud een volledig schooljaar mee zou draaien op
de High School. Eind december, net
voor kerst, besloot ze echter terug

Fietslampjes
voor
scholieren
Basisschoolleerlingen uit het werkgebied Ooijen-Wanssum krijgen de komende
periode fietslampjes van Mooder Maas, de
ontwikkelaar achter de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Mooder Maas werkt
aan de aanleg van bruggen, dijken, een
rondweg en hoogwatergeulen rondom
Wanssum. Ze vindt het belangrijk dat
fietsers in het gebied goed zichtbaar zijn
en deelt daarom fietslampjes uit op de
basisscholen in het gebied en op het
fietspad in Wanssum. Zij wil daarmee de
zichtbaarheid van fietsers, ook voor het
vele werkverkeer, bevorderen.

naar huis te gaan. “De belangrijkste reden was dat ik heimwee had.
Vanaf oktober werd het steeds erger.
Ik voelde me een beetje eenzaam en
als ik uit school kwam was er vaak
niet veel te doen. Dan ging ik maar
sporten, maar vier keer in de week
vond ik wel genoeg. Ook in de avonden was er daar niet zo veel, alleen
soms op vrijdagavond, als er sportwedstrijden waren op school”, vertelt ze. “Ik voelde me gewoon niet
helemaal thuis in de ‘lifestyle’ die
ik daar had. Ik miste mijn vrienden,
vriend en familie. De leuke dingen als
hockeyen en uitgaan had ik daar ook

niet, terwijl ik wist dat ik ze thuis wel
zou hebben. Dat zijn dingen die me
gelukkig maken en die ik daar echt
miste.”
Maud hakte de knoop door en
maakte de keuze om terug naar Oirlo
te gaan. Dat zorgde voor een dubbel
gevoel. “Het voelde een beetje alsof
mijn High-Schooljaar mislukt was,
maar ik wist ook dat het een goede
beslissing was. Op het moment dat
ik het besluit had genomen om naar
huis te gaan, viel er een last van
me af. Bovendien had ik voor mijn
eigen gevoel al genoeg bereikt.”
Haar omgeving reageerde gelukkig
goed op haar beslissing. “Ik denk dat
iedereen die dichtbij me staat wel
wist dat het de juiste keuze was, dus
dat ze blij voor me waren dat ik naar
huis kwam. Mijn gastmoeder had het
er wel moeilijk mee en haar achterlaten was voor mij ook het moeilijkst
om te doen. We hadden in de tijd
dat ik bij haar woonde een leuke en
goede band met elkaar opgebouwd.
Gelukkig hebben we nog regelmatig
contact en weet ik dat ik nog steeds
altijd welkom ben om haar te bezoeken.”
Ondanks haar vervroegde vertrek, kijkt Maud met een goed
gevoel terug op haar periode in
Amerika. “Er zijn heel veel hoogte-

punten in mijn tijd daar. Je doet zo
veel leuke en speciale dingen die je
thuis nooit zou kunnen doen”, vertelt
ze. “Ook ontmoet je mensen die je
anders nooit ontmoet had en maak je
vrienden over de hele wereld. Sinds
ik terug ben, heb ik nog met wat
mensen afgesproken die ik daar heb
ontmoet. Als we op vakantie gaan
naar Italië, dan gaan we ook bij een
vriendin daar op bezoek.” Behalve de
leuke dingen, was het voor Maud ook
een leerzame periode. “Mijn Engels is
natuurlijk enorm verbeterd, maar ik
ben ook minder verlegen en opener
geworden. Wanneer je aankomt, ken
je eigenlijk helemaal niemand, waardoor je echt uit je vertrouwde cirkel
wordt getrokken.”

Minder verlegen
geworden
Spijt van haar keuze om naar
Amerika te gaan heeft Maud dan
ook niet. “Ik kijk terug op een superleerzame periode in mijn leven en ik
denk niet dat ik het op een andere
manier had kunnen doen. Ik ben
heel blij met alle mensen die ik daar
heb leren kennen en heb heel mooie
plaatsen bezocht. Daar ben ik heel
dankbaar voor. Ik ben echt een ervaring rijker.”
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Meerjarenproject

Openbare ruimte Blitterswijck aangepakt
In Blitterswijck wordt de komende tijd hard gewerkt aan de openbare ruimte. Er vindt groot onderhoud
plaats aan de wegen en het riool, groenvakken worden vernieuwd en de openbare verlichting wordt vervangen.
De voorbereiding start dit jaar nog en de uitvoering staat gepland voor 2019.

Langs de Oude Heerweg en de Ooijenseweg wordt het
voetpad doorgetrokken tot Het Roekenbosch
In Blitterswijck moet de riolering
worden aangepakt. Dat wil gemeente
Venray combineren met de uitvoering van nog meer werkzaamheden

aan de openbare ruimte in het dorp.
Het project omvat een groot deel
van Blitterswijck. Daarom kiest de
gemeente ervoor om de uitvoering

van de werkzaamheden in verschillende fases te laten plaatsvinden.
Op die manier hoopt zij op zo min
mogelijk overlast voor de dorps

bewoners. De uitvoering duurt meerdere jaren. Omdat bij het werken aan
de riolering wegen of stoepen opengebroken moeten worden, probeert
gemeente Venray dit altijd te combineren met nog meer werkzaamheden
die tegelijkertijd uitgevoerd kunnen
worden. Zij wil hierbij ook de wensen
en behoeften van de dorpsbewoners
inventariseren.
Het riool wordt deels vernieuwd,
omdat Blitterswijck de afgelopen
jaren last heeft gehad van wateroverlast. Er komt een nieuw hemelwaterriool met een overstort in een
nieuw aan te leggen wadi. Straat- en
trottoirkolken moeten worden afgekoppeld van het bestaande riool en
aangesloten worden op het nieuwe
infiltratieriool. Daarnaast worden
tegelijkertijd ook de wegen aangepakt. Stoepen worden vervangen
en er komen nieuwe rijbanen met
gebakken straatstenen. Er worden
verder bomen herplant en straten
worden na de openbreking voor het
riool weer verfraaid met nieuw groen.
Sommige bomen in het dorp moeten voor de werkzaamheden worden gekapt. Gemeente Venray gaat
met de bewoners van Blitterswijck
in gesprek over de nieuwe groen- en
boominrichting. Tot slot wordt ook de

verouderde openbare verlichting in
het dorp vervangen door duurzamere
verlichting.

Onderzoek rondweg
Gemeente Venray voert op korte
termijn een onderzoek uit of een rondweg rond Blitterswijck mogelijk is.
Afhankelijk van de uitkomst hiervan
blijft de Oude Heerweg ingericht als
wijkontsluitingsweg waar 50 kilometer
per uur gereden mag worden of als erftoegangsweg, waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden.
Dit onderzoek moet in het voorjaar
van 2019 afgerond zijn. Langs de Oude
Heerweg en de Ooijseweg wordt het
voetpad doorgetrokken tot de ingang
van Het Roekenbosch.

Hinder en overlast
De werkzaamheden kunnen
voor hinder en overlast zorgen
in Blitterswijck. Als de verschillende fases van werkzaamheden
achter elkaar worden uitgevoerd,
duurt dit naar verwachting 2,5 tot
3,5 jaar. Aanwonenden worden per
fase betrokken bij het plan, stelt
gemeente Venray. De uitvoering zou
duren tot ongeveer 2022. In totaal
gaat het plan de gemeente bijna
4 miljoen euro kosten.
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GEPLUKT Hay Gooren
het trainen geven, maar bleef actief
bij BVV, waar hij samen met Chèr het
kantinebeheer deed. “Ons oorspronkelijke plan was om samen zelf en horecagelegenheid te beginnen, maar daar
zit een groot financieel risico aan verbonden. Toen we deze kans kregen,
hebben we hem gegrepen en hebben
we er dertien jaar lang een fantastische tijd gehad.”
In 1981 vond Hay nog een nieuwe
passie, nadat hij gestopt was met
zijn bezigheden als voetbaltrainer.
Hij werd lid van het St. Antonius Abt
Gilde. “Ik had me er eerst helemaal
in verdiept en vond de geschiedenis
ontzettend interessant.” Geschiedenis
is sowieso iets waar Hay zich voor
interesseert. Hij archiveert zo ongeveer alles wat met het Gilde van
Blitterswijck te maken heeft en heeft
ook klappers vol over schutterijen en
Noord- en Midden-Limburg. Ook voor
de voetbalclub heeft hij plakboeken.
“En afgelopen jaar ben ik ook nog
begonnen met een archiefje van het
eerste hockeyelftal van Venray, waar
mijn kleinzoon in keept. Dat houd ik
voor hem bij.”

Hart klopt sneller
van het Gilde

Toen Hay lid werd van het Gilde,
was het nog een ‘slapend Gilde’, dat
één keer per jaar een feestavond had
en jaarlijks het ‘Bierkruien’ organiHij is geboren en getogen in Blitterswijck en is altijd erg betrokken geweest bij ‘zijn’ dorp. Bij de voetbalclub en het Gilde is hij geen onbekend
seerde. Daar wilde Hay graag verangezicht en ook met carnaval is hij ieder jaar fanatiek op de been. Deze week wordt Hay Gooren (71) geplukt.
dering in brengen. “Op mijn eerste
“Ik was aan het kelneren op een feest in Blitterswijck opgetreden.” In 1976
ledenvergadering heb ik samen met
Hay werd geboren in Blitterswijck, Blitta Gevelsystemen gewerkt, en na
van Blitta in Blitterswijck. Een vrienwerd de vereniging opgeheven. “Maar twee anderen het voorstel gedaan om
anderhalf jaar ben ik begonnen aan
waar hij een fijne jeugd had en
din van Chèr werkte daar ook, dus ze
met een groepje van tien personen
een opleiding tot schilder, waarbij ik
de vereniging weer te uniformeren.
opgroeide in een groot gezin.
was samen met Chèr op het feest.”
komen we nog altijd één keer per
In eerste instantie kregen we van de
“We waren met elf kinderen, acht jon- één dag in de week naar school ging
Hays oog viel al snel op Chèr, maar hij jaar samen”, vertelt hij. “Daar is de
en de rest werkte.” Hij haalde zijn
andere leden de wind van voren, maar
gens en drie meisjes”, vertelt hij. Hay
diploma en ging fulltime aan het werk moest nog even wachten. “Ik was aan VCB, Vriendenclub Blitterswijck, uit
de vergadering daarna stond iedereen
ging naar de basisschool en volgde
het werk en toen ik klaar was, was ze
ontstaan. Ieder jaar bezoeken we de
als schilder, iets waar hij veel plezier
er achter.” Daarna ging het bergopdaarna een opleiding aan de LTS.
jongste en de oudste inwoner van
in had. Hay is een familieman. Met zijn al weg.” Een week later raakten de
waarts met de vereniging. “Iedereen
“Dat heb ik maar één jaar gedaan”,
twee op een dansavond alsnog aan de Blitterswijck, nog altijd in tenue.”
vrouw Chèr is hij al 48 jaar getrouwd.
kreeg er steeds meer zin. We wonnen
lacht hij. “Daarna heb ik nog even bij
praat en sloeg de vonk over. Inmiddels
Verder is Hay carnavalsvierder in
veel prijzen en het ledenaantal groeide.
hebben ze samen twee kinderen en
hart en nieren. De liefde voor carnaval We hebben een tijdje meer dan zeventwee kleinkinderen. Regelmatig gaan
werd bij de familie Gooren al met de
tig leden gehad. Nu zitten we rond
de twee samen op vakantie. “Vroeger paplepel ingegoten. “Ik loop al sinds
de zestig.” Hays hart gaat nog steeds
deden we dat nooit, maar tegenwoor- mijn dertiende ieder jaar mee in de
sneller kloppen voor het Gilde. Hij is
dig gaan we vaak naar Oostenrijk of
optocht. Soms in een groep, maar de
bestuurslid geweest, commandant en
Duitsland. We houden van de muziek
laatste jaren veel als Einzelgänger.
was ook in de overkoepelende instivan daar.”
Ook zijn we boerenbruidspaar
tuten van de Gildes actief. “Maar het
geweest, ben ik prins geweest en heb- uitrukken in uniform, dat is waar je het
ben we elf jaar lang aan de revue mee voor doet. Het is geweldig om je ergens
Ook met zijn broers en zussen heeft gehad, waar we het ook geweldig leuk te presenteren. Laatst hebben we nog
gehad hebben.”
meegelopen in een historische optocht
hij een goede band. “Afgelopen jaar
in Roermond, voor zo’n 30.000 mensen.
hebben we afscheid genomen van mijn
Dat is echt fantastisch.”
oudste broer. Hij was sinds zijn derPlaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
Hay hoopt nog lang op deze voet
tigste schizofreen en ik heb veel voor
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Ook voetbal was van jongs af aan
door te kunnen blijven gaan met al
hem gezorgd. Hij woonde twee huizen al een grote passie van Hay. “Toen
zijn activiteiten. “Echt dromen om dinverderop. Het afgelopen jaar ging zijn
kon je pas op je twaalfde beginnen”,
Kijk voor de oplossing
7
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4
5
2
gen te doen heb ik niet meer. Als we
gezondheid steeds verder achteruit
legt hij uit. “Dus zodra ik mocht, werd
volgende week
2
6
8
maar gezond blijven.”
en uiteindelijk is hij in juli overleden.
ik ook daar lid van.” Tot zijn vijftigste
in de HALLO.
Dat was wel moeilijk”, vertelt Hay.
was hij actief voetballer en daarna
8
4
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Naast voor zijn familie, is Hay
trainde hij ook nog regelmatig, maar
altijd erg actief geweest in het
op zijn 57e moest hij wegens een
TUHMAN
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Blitterswijckse verenigingsleven.
blessure stoppen. Binnen het voetbalOplossing vorige week:
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Rond zijn veertiende ging Hay bij
len was hij ook jaren lang jeugdtrainer.
Voor al uw dakwerkzaamheden
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Ook hadden we begin jaren 70 iedere
om hetVoor
niet teal
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We hebben heel bekende groepen
de scheidsrechters kon ik er af en toe
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gehad, onder andere Focus heeft nog
dingen uitflappen.” Hij stopte met
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Sudoku

Een echte familieman

‘Soms té fanatiek’

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

T 0478 533702 • M 06 54366249
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winkel&bedrijf

Tien jaar Wauw
speciaal voor jou
Wauw speciaal voor jou bestaat in oktober tien jaar. De organisatie,
die zich inzet voor kinderen en jongeren met een beperking, viert dit
jubileum met een open dag op zaterdag 20 oktober.
Wauw speciaal voor jou begon
in 2008 als een idee, maar is inmiddels uitgegroeid tot een professionele
organisatie, die zich inzet voor kinderen en jongeren met een beperking. “Kinderen met een beperking
lopen vaak tegen drempels aan op het
gebied van vrijetijdsbesteding. Daarom
organiseert Wauw speciaal voor jou
activiteiten, waarbij deze kinderen
niet anders zijn dan andere kinderen
en waarbij ze gewoon zichzelf kunnen
zijn. Deze activiteiten dragen bij aan de
persoonlijke ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind en vergroten
zo de kans dat ze zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.”
Ook jongeren vanaf 18 jaar kunnen bij
de organisatie terecht voor dagbesteding. “De werkzaamheden leveren een
positieve bijdrage aan de ontwikkeling
van de jongeren en zorgen dat ze deel-

nemen aan de maatschappij en indien
mogelijk kunnen doorgroeien naar een
reguliere baan”, aldus de organisatie.
Wauw speciaal voor jou geeft aan
trots te zijn met wat ze de komende
tien jaar bereikt heeft. Anke Hurkmans,
bedenker en directrice: “Ik had nooit
gedacht dat het zo’n groot succes
zou worden. Ik ben dan ook heel erg
dankbaar dat ik me al tien jaar voor
al deze kinderen heb mogen inzetten.
Ook de komende jaren wil ik samen
met mijn team zoveel mogelijk kinderen en jongeren blijven ondersteunen
in hun persoonlijke ontwikkeling en ze
laten voelen dat ze helemaal mogen
zijn zoals ze zijn.” Wauw speciaal voor
jou viert het jubileum op zaterdag
20 oktober op de nieuwe locatie op het
voormalig Schuttersveld in Venray, aan
de Bergweg 2. De open dag duurt van
11.00 tot 16.00 uur.
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Bizznip

Nieuw netwerkconcept
in Venray
Bizznip is een nieuw netwerkconcept in Venray. Het is een informele bijeenkomst waar ondernemers bij
elkaar komen. De eerste editie vindt plaats op vrijdag 26 oktober om 17.00 uur in De Perdstal in Venray.
Bizznip is een ondernemersborrel
in nieuwe stijl. Deelnemers krijgen
een welkomstdrankje, verschillende
hapjes en kunnen luisteren naar sprekers. Op de achtergrond zorgt een dj
voor muziek. Het concept bestaat al
in Venlo en Roermond. Hier worden

de bijeenkomsten iedere twee à drie
maanden gehouden op wisselende
locaties.
Bizznip wordt officieel geopend
door wethouder Jan Loonen.
De gastspreker van deze avond is
Peter Teeuwen. Deze netwerkborrel

is een initiatief van Bizznip, Rob
Presenteert en Full Account Adviseurs
en Accountants en wordt dan ook
voor deze eerste keer aangeboden
door bovenstaande partijen.
De presentatie is in handen van
Rob van Lieshout.

Venray Bloeit markeert
mooiste fotoplekjes
Venray Bloeit heeft vrijdag 12 oktober de mooiste plekjes in het centrum van Venray gemarkeerd met hun
eigen nieuwe logo, gemaakt van tijdelijke krijtverf graffiti. Dit zijn de perfecte fotolocaties in Venray.
Mensen kunnen op het logo gaan
staan en door middel van een pijl
weten ze in welke richting ze de foto
moeten nemen. Via social media kunnen mensen hun mooiste foto’s delen.
De drie deelnemers met de mooiste
foto’s winnen een prijs. De fotolocaties
bevinden zich bij: het oude gemeen-

schapshuis, de kerk, de schouwburg, het oude postkantoor, het
Henseniusbeeld, de waterpomp op de
Grote Markt, de Borggraaf, de Engelse
tuin en ’t Freulekeshuus.
“Met het nieuwe logo laten we
nog meer de unieke identiteit van
Venray zien. In Venray is veel te

beleven en dat mag nog meer worden uitgedragen”, zegt André Tonen,
voorzitter van stichting Venray Bloeit.
‘Beleef het dichtbij’ is het vernieuwde concept van Venray Bloeit.
Venray Bloeit is opgericht om mensen
en organisaties te helpen bij de promotie van activiteiten in Venray.

Oh, zit dat zo!
Haal de boodschappen
VVGi reikt Theod’Oor uit vóór 1 januari!
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Eén van de meest controversiële onderdelen van het Belastingplan
2019 is de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 procent naar 9 procent.
Controversieel omdat het lage tarief van toepassing is op eerste levensbehoeften, zoals voedingsmiddelen en geneesmiddelen.

Liesbeth van Aarssen, maatschappelijk werkster binnen Vincent van
Gogh voor geestelijke gezondheid in Venray, ontving op zondag
14 oktober de Theod’Oor 2018. De prijs is een waardering voor iemand die
zich inzet voor de mantelzorgers van cliënten, het familiebeleid uitdraagt
of een positieve bijdrage levert aan het belang en de rol van familie in
behandeling binnen Vincent van Gogh.
Van Aarssen kreeg de prijs uit handen van Guus van Loenen, de familievertrouwenspersoon. De uitreiking van
de Theod’Oor vond voor de vijfde keer
plaats tijdens de jaarlijkse high tea voor
mantelzorgers van cliënten die voor een
langere periode binnen de ggz-instelling wonen. In zijn toespraak noemde

Guus van Loenen, Liesbeth van Aarssen
een kartrekker van het familiebeleid.
De prijs werd in 2014 ontworpen door
Anne Haeyen, beeldend kunstenares uit
Venray. Theo staat voor Theo van Gogh,
de broer die altijd betrokken bleef bij
Vincent, ook tijdens de moeilijke periode in het leven van de schilder.

Crist Coppens
Wij zijn op zoek naar een spontane

medewerk(st)er
voor 20-25 uur per week.

Ervaring? Alles is te leren. Leeftijd is onbelangrijk.
Bel 06 53 13 36 47 of mail naar info@coppens.keurslager.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

BTW is een belasting die grotendeels voortvloeit uit Europese wetgeving. Nederland heeft daarop maar
beperkte invloed. Wat we wel deels
zelf kunnen beslissen, is de hoogte
van de tarieven en of er al dan niet
verschil wordt gemaakt in een hoog
en laag tarief.
De BTW is een (relatief) eenvoudige belasting, met een robuuste
opbrengst, consumeren doen we
immers allemaal. Je zou zelfs nog
kunnen zeggen dat het een min of
meer eerlijke belasting is, hoe meer
je te besteden hebt, hoe meer je
waarschijnlijk consumeert en dus
aan BTW betaalt.
Het gebeurt nog wel eens dat

werk wordt uitgevoerd zonder BTW,
maar omdat de ondernemer ook graag
de BTW terug wil op zijn inkopen, is
de mogelijkheid om de belasting te
ontwijken beperkt. Grenseffecten zijn
er natuurlijk wel, zeker waar Duitsland
maar een paar kilometer rijden is.
Op het de totale opbrengst heeft dat
relatief weinig effect.
Logisch dus dat de BTW zo
stilletjes aan flink wordt verhoogd
om de belasting op arbeid te kunnen
verlagen. Wellicht weet u nog dat het
hoge BTW-tarief in 2012 van 19 procent naar 21 procent ging (eerder was
het tarief nog 17,5 procent geweest).
Nu is dus het lage BTW-tarief aan de
beurt.
Het liefst had men het lage tarief helemaal afgeschaft, zoals bijvoorbeeld in Denemarken (tarief 25 procent!). De afbakening tussen hoog
en laag tarief is niet altijd logisch.
Konijnenvoer (laag)/caviavoer (hoog),
bloemen (laag)/planten (hoog),

fysieke boeken (laag)/e-boeken
(hoog) en bijvoorbeeld kookcursussen (hoog) en onder professionele
begeleiding koken en opeten (laag).
Het helemaal afschaffen van
het lage tarief was voor dit moment
echter nog een brug te ver. Daarom
wordt het lage tarief als eerste stap
verhoogd naar 9 procent en betaalt
u na 1 januari voor een winkelwagen boodschappen van 100,00 euro
circa 3,00 euro meer.

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

Bespreking poll week 40

Bij gevoelige onderwerpen mag de gemeente best een stapje extra zetten
Een ruime meerderheid van 83 procent van de stemmers op onze poll
van vorige week vindt dat de gemeente bij gevoelige onderwerpen best een
stapje extra mag zetten. Slechts 17 procent vindt dit overbodig.
Aanleiding voor deze poll was een raadsvergadering die door een aantal
fracties was afgedwongen om te praten over de mogelijke huisvesting van
arbeidsmigranten op een bedrijventerrein in Oostrum.
Wettelijk gezien mag het College van B&W zelfstandig beslissen over de

komst van de chalets. Toch wilden een aantal partijen graag hun mening
delen, voordat het college een besluit nam. Een groot deel van de stemmers
op de poll kan zich er wel in vinden dat er naast de wettelijk verplichte
stappen nog wat extra’s gedaan wordt om inwoners te informeren of
informatie in te winnen, voordat er een besluit genomen wordt. Slechts een
klein deel van de stemmers vindt het overbodig en stelt dat de wettelijke
beslissing bij het college ligt en dat we het daar best bij kunnen laten.

Eindelijk een cultuurprijs in Venray
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

“In Venray heb je de ondernemersprijs, de prijs voor Starter van het
Kwartaal, de sportman van het jaar en de Pluum: maar op het gebied van
cultuur was er nog niets. En wij vonden met meerdere partijen dat hier
verandering in moest komen”, aldus Marloes Kempkens van Cultura Venray.
Eind dit jaar wordt daarom de eerste Cultuurprijs uitgereikt.
De bibliotheek van Venray, gemeente Venray, Odapark, Schouwburg Venray
en Cultura Venray reiken op zaterdag 29 december voor het eerst de Cultuurprijs
uit. Met de prijs willen de organisaties cultuurinitiatieven in het zonnetje zetten.
Eindelijk een cultuurprijs! Het is belangrijk dat cultuurinitiatieven ondersteund

blijven worden en zo’n prijs kan misschien net een zetje zijn om door te blijven
gaan óf om ook te beginnen. Het licht mensen uit die goed bezig zijn en die
inspireren daarmee wellicht weer anderen. Daarentegen kun je zo’n prijs ook
onzin vinden. Wie van cultuur houdt, graag muziek of theater maakt of een
passie heeft voor schilderen of poëzie, zal zich echt niet inhouden omdat er
geen prijs te winnen valt. Cultuur is in veel gevallen een hobby of liefhebberij
en daar zal een prijs niks aan bijdragen. Daarnaast zijn er al honderden soorten
cultuurprijzen in Nederland, dus die van Venray is niet perse nodig.
Eindelijk een cultuurprijs in Venray, wat vindt u?

BEZORGERS
GEZOCHT!
Garçon is per direct op
zoek naar bezorgers voor
verschillende routes in Venray
en omliggende dorpen.
Een baan met leuke bijverdiensten!

Klikgebit en Kunstgebit
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

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
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Voor de
leeuwen
Het is best wel een ding:
de huisvesting van arbeids
migranten. Ga jij je daar echt
aan wagen, Roy? Iedereen
heeft er een mening over en
ondertussen is het een verhit
onderwerp, waarbij de
gemoederen hoog op lopen.
En jij gaat je daar aan wagen?
Als laatste column? Ja, ik gooi
mezelf voor de leeuwen.
Overal worden gigantische
loodsen en kassen uit de grond
gestampt, om vervolgens pas de
vraag te stellen: wie gaat al dat
werk doen? Blijkbaar is de
noodzaak zo hoog voor deze
werkkrachten, dat totaal over het
hoofd gezien wordt waar deze
mensen vandaan moeten komen
en waar ze naar toe moeten.
De vraag is groter dan het aanbod. En wie is er verantwoordelijk? De werkgever? Die vindt in
arbeidsmigranten gemakkelijk
personeel. Werknemers die er de
hand niet voor omdraaien om
‘simpel’ werk te doen.
De gemeente? Die ziet maar al te
graag de economie groeien.
En wie zorgt er dat die economie
kan groeien? De consument,
de inwoners, omwonenden.
We bestellen veel online en doen
onze boodschappen steeds meer
bij grote supermarktketens.
Alles wordt massaler en grootser,
waardoor de loodsen en magazijnen en kassen ook groter worden
en we zodoende dus meer
arbeidskrachten nodig hebben.
Veel meer lopende bandwerk,
dozen schuiven, veel fysiek
werk. Voelen wij ons in
Nederland te goed voor dit soort
werkzaamheden? Het is een
retorische vraag, het antwoord
weten we natuurlijk allemaal:
we worden in Nederland tot over
onze oren verwend en vertroeteld. Ondertussen staan de
buitenlandse arbeidskrachten
met bussen klaar om naar
Nederland te mogen komen en
dit werk te doen. Mijn oplossing
als je het daar niet mee eens
bent? Shop kleiner, shop plaatselijk, shop offline. Gaat ook meteen de leegstand in de
winkelstraten tegen, waar nu de
arbeidsmigranten gehuisvest
kunnen worden.
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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.

Ik ben tegen: houding en gedrag
Je kunt geen krant openslaan. Of het nu De Limburger, de HALLO of de
Peel en Maas is, je wordt getriggerd door artikelen die gaan over: Ik ben
tegen.
Of het nu om een mogelijke huisvestingsplek voor arbeidsmigranten op De Hulst I gaat, het creëren
van een nieuwe woonwijk in een
dorp, het tijdelijk verplaatsen van
een trimtuin of de mogelijke aanleg van een zonneweide in Smakt:

bijna altijd staan, figuurlijk gesproken,
de hakken meteen in het zand en is de
toon gezet.
Jammer is dat. Waarom is de houding niet: oké, nu we weten dat dit
er wellicht aan zit te komen, welke
mogelijkheden creëert dat voor de

samenleving, de buurt of het dorp
om in samenspraak met de initiatienemer en de gemeente te bekijken
welke extra mogelijkheden dit biedt?
Met andere woorden, als de ontwikkeling toch komt, wat kun je er dan
meer uithalen? Blij verrast was ik
dan ook met de brief van stichting
Wijkraad St. Anthoniusveld, die inderdaad aangaf zorgen te hebben over
de mogelijke huisvesting van arbeids-

migranten maar daar tegenover ook
aangaf welke zaken, die al jaren wensen waren, wellicht dan meegenomen
konden worden.
Mijn overtuiging is dat je met
samenwerking meer bereikt dan met
tegenwerking. En dat alles begint bij
het begin. Dus houding en gedrag.
Guus Reintjes,
gemeenteraadslid CDA Venray

Zooitje (on)geregeld!
Op 21 september was het Keep it Clean Day in Venray. Een heel mooi
initiatief maar eigenlijk is het toch de omgekeerde wereld? Dan denk ik:
Moeten de schoolkinderen de troep van anderen opruimen?
Zelf woon ik in het Brukske,
dagelijks stoor ik me aan de bergen
afval die worden gedumpt bij de
afvalcontainers, langs de weg en in
het groen. (Her)opvoeden van de
mensen is blijkbaar geen oplossing
want dan zou een dag zoals Keep it
Clean Day overbodig zijn.
Het is asociaal, smerig, trekt

(on)gedierte aan en demotiveert
anderen hun afval te scheiden.
Wat is nou de oorzaak van deze
rommel? Gemak? Onduidelijkheid?
Onkunde? Of heeft het slechts financiële redenen?
Persoonlijk spreek ik mensen er
ook op aan, maar dat wordt niet altijd
in dank af genomen. Wonen Limburg

heeft een buurtbus voor de wijk het
Brukske beschikbaar gesteld, deze
kun je tegen een kleine vergoeding
huren om afval naar het milieustation
(vaak gratis) te brengen. Op 11 juli
werd bekend dat er camera’s zullen worden ingezet bij de afval
verzamelpunten. Maar verplaatst dit
niet het probleem buiten het zicht
van de camera? Stevig handhaven en
de vervuiler aanspreken zou, wat ons
betreft, de beste en meest gerechtvaardigde oplossing zijn, zodat ‘de

vervuiler betaalt’.
Afgelopen jaar ben ik in Valencia
geweest. Tijdens een wandeling door
de stad viel mij op hoe schoon deze
stad is, geen vuiltje, peuk of afval op
straat te bekennen. Het kan dus wel!
VENRAY Lokaal kijkt uit naar de
herziening van het afvalbeleid, hopelijk verandert hierdoor ook de ‘drang’
tot dumpen.
Elly Sanders-Peeters,
commissielid Leven VENRAY Lokaal

Sormac produceert geavanceerde machines voor de
groenteverwerkende industrie. Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die
aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.

Om aan de stijgende vraag naar onze machines te voldoen, zijn we op
zoek naar ambitieuze medewerkers. Ben je op zoek naar een interessante
uitdaging binnen een groeiende organisatie?

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol
machines en processen, die het mogelijk maken hygiënisch en veilig
voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.

Sormac biedt een prettige werkomgeving en mogelijkheden om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.

■

■

LEAD ENGINEER
Heb jij jouw roots liggen op de afdeling Mechanical Engineering? Dan
zijn wij op zoek naar jou.

■

PROJECTLEIDER
Ben jij daadkrachtig, zelfstandig en wil jij graag de onmisbare schakel
zijn tussen de interne afdelingen en de klant?

■

HARDWARE ENGINEER
Heb jij ervaring met het beschrijven van lijnbesturingen en het maken
van elektrische schema’s?

■

SOFTWARE ENGINEER
Wil je samenwerken met een team dat trots is op Sormac en de
besturingsfilosofie hiervan ontwikkelt en bewaakt?

TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER
Ben jij service gericht en wil jij onze klanten wereldwijd
ondersteuning bieden?

Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor vragen contact op met Hugo Kamps op 06 - 42 907 310.
We horen graag van je.
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aan
Gaby Pluijm

Cultuurshock
Tijdens mijn voorbereidingen om naar Engeland te
gaan, werd me al verteld dat
er cultuurshocks zouden zijn.
Op dat moment geloofde ik
het niet echt. Nu merk ik dat
er daadwerkelijk wel dingen
zijn waar je aan moet wennen, maar waar je wellicht
niet aan zou denken als je op
vakantie gaat. Omdat ik nog
niet zo ver weg ben, valt het
voor mij nog enigszins mee
want als je kijkt naar sommigen van mijn klasgenoten
mag ik zeker niet klagen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Gaby Pluijm
18 jaar
Venray
Gilde Opleidingen

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou nog heel graag een keer door
heel Azië willen reizen. De cultuur
vind ik erg interessant.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Ik ben heel simpel. Twee dingen die
ik nog graag een keer zou willen
doen zijn: een wereldreis maken en
bungeejumpen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Het is niet echt advies, maar het heeft
mij wel erg veel geholpen. Mijn beste
vriendin zei, nadat ik door wat
moeilijkheden ging, dat ik nog ik was.
En dat was iets wat ik op dat moment
echt moest horen.
Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?
Iets waardoor je superveel kan eten,
maar nooit dik kan worden.
Wat zou je nooit weggooien?
De ringen van mijn oma en opa die ik
nooit gekend heb. Het betekent veel
voor mijn moeder en dus ook veel
voor mij.
Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?

‘Een grapje, zeker?’
Waar ben je verslaafd aan?
Mijn telefoon…
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is
waarschijnlijk dat ik erg zorgzaam
ben. Mijn slechtste eigenschap is dat
ik nogal prikkelbaar en triggered kan
zijn.
Wat is je favoriete game?
Lap game. Het is een heel leuk spel
om met vrienden te doen. Je gaat in
een cirkel zitten en er worden vragen
gesteld. Als je antwoord daarop
ja is, moet je doorschuiven, als je
antwoord nee is dan blijf je zitten. Zo

EEN voordelig dagje
UIT!
voor
• 2x entree kind
0
• 2x kinderpannenkoek 25,0
• 2x pannenkoek groot naar keuze
voorwaarden: actie is geldig van november 2018 t/m maart 2019.
Alleen geldig met een reservering en vermelding van de actie.
Niet geldig in combinatie met andere acties en arrangementen.

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

krijg je uiteindelijk vijf mensen op je
schoot.
Wat zou je nooit meer overdoen?
De musical van groep acht. Het is dat
ik hier niet mag schelden, maar het
was niet zo leuk om te doen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Alles met mensen die mij wel
interessant vinden, als je snapt wat
ik bedoel. Ik ben daar niet handig in.
Basically alles wat met mensen te
maken heeft, vooral die ik niet ken
en om me heen staan. Veel mensen
in een kleine ruimte maken mij erg
zenuwachtig.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik ben panseksueel (iemand die zich
aangetrokken voelt tot alle geslachten
en genderidentiteiten, red.).
Optimist, pessimist of realist?
Realist, soms een beetje te veel.
Ik wil heel veel, maar weet van
mijzelf dat het niet gaat gebeuren. In
andere woorden: ik ben mijn eigen
partypooper.
Introvert of extravert?
Introvert. Ik denk veel, maar zeg niks.
Ik observeer veel liever dan dat ik
meedoe. Drukte kost veel energie.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De knipoog ;) Vooral omdat ik veel
kleine grapjes maak en mensen wil
laten weten dat ik niet serieus ben.

Een paar van de grootste
dingen waar wij Nederlanders
moeite mee zouden kunnen
hebben, is de manier waarop
mensen hier naar clubs gaan,
bepaalde woorden die mensen
gebruiken waar we nog nooit
van hebben gehoord en dat
alles gebeurt in rijen. Ik weet
niet of je de serie Geordie Shore
vaak bekeken hebt, maar het is
een nogal heftig programma
waar ze eigenlijk constant aan
het drinken zijn. Nu valt het
stereotype ‘Engelsen drinken
super veel’ nog wel mee.
Maar de veel te weinig kleding
die je daar ziet, komen echt
terug in het nachtleven. De eerste keer keken we met alle
internationale studenten onze
ogen uit.
Maar ook het maken van
rijen, is een big deal hier. Als je
niet in rijen gaat staan bij alles
wat je doet, voornamelijk in het
openbaar vervoer, dan kunnen
ze je wel wat aan doen. Echt
een grote no go. Misschien
moeten we dus maar iets beter
opletten als we op vakantie
gaan en meegaan met de
cultuur. Maar laat je kleren aan.
Anne Jacobs
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Rotaryclub Venray

Mantelzorgbrunch in Venray
Rotaryclub Venray organiseert tijdens de dag van de mantelzorg op woensdag 10 november een mantelzorgbrunch bij Dans & Partycentrum Anno’54 in Venray. De brunch duurt van 12.00 tot 14.15 uur.

Zoeken naar paddenstoelen
IVN Geijsteren-Venray houdt op zondag 21 oktober een wandeling op Landgoed Geijsteren, waarbij op zoek
wordt gegaan naar paddenstoelen. Paddenstoelenkenner Gerard Compiet en enkele IVN-gidsen nemen de
deelnemers mee door het landgoed dat bekendstaat om de rijkdom aan paddenstoelen.
De herfst is volgens het IVN de
beste tijd om paddenstoelen te bekijken. “Paddenstoelen hebben altijd tot
de verbeelding gesproken”, laat de
natuurvereniging weten. “Omdat men
vroeger de herkomst ervan niet kon
verklaren, werd er al gauw gedacht aan
heksen, duivels en tovenaars. Dit vind

je nog steeds terug in namen als heksenboleet, heksenkring en duivelsei.”
Sommige paddenstoelensoorten leven
samen met bomen en struiken, andere
soorten breken organisch materiaal
af en spelen een rol bij de recycling
van voedingsstoffen. Tijdens de tocht
wordt er informatie gegeven over de

verschillende soorten. De wandeling
start om 10.00 uur bij de parkeerplaats
van de voormalige voetbalvelden van
Geijsteren. De deelname is gratis. Het
IVN raadt belangstellenden aan een
spiegeltje en een loep mee te brengen, zodat de paddenstoelen tijdens de
tocht beter bekeken kunnen worden.

Sint Maarten-optocht door Veltum
Door de straten van Veltum in Venray vindt op vrijdag 9 november een Sint Maarten-optocht plaats,
georganiseerd door Jong Nederland Venray. Tussen 18.00 en 18.15 uur worden de deelnemers verwacht met
hun zelfgemaakte lampionnen bij de Blokhut van Jong Nederland. Van daaruit start om 18.30 uur de optocht.
De deelnemers lopen een route
vanaf de Blokhut door de Kempweg,
Weg in den Berg, Haammakersstraat,
Veltumse Kleffen, Blauwververstraat,
Vollenbergstraat, Rochusstraat,
Engelenstraat, Monikesstraat,
Gratenstraat, Dakdekkersstraat,
Haammakersstraat, Vogezenlaan en
de Oerallaan om vervolgens via de

Kempweg weer terug te komen bij
de Blokhut. De optocht vindt plaats
met Sint Maarten te paard voorop,
onder begeleiding van volgauto’s en
verkeersregelaars. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd van
joekskapel Göt Net. Eenmaal teruggekomen bij de Blokhut is er een
groot kampvuur met warme choco-

mel of ranja en een versnapering
voor iedere deelnemer. Ook worden
ook de prijzen bekendgemaakt voor
de mooiste lampionnen.
De avond is rond 20.00 uur
afgelopen en bij slecht weer gaat het
niet door. De entree is gratis en
iedereen mag deelnemen aan de
optocht.

“Er zijn vier miljoen mantelzorgers
in Nederland, daarvan helpen 610.000
mensen langer dan drie maanden
gedurende meer dan acht uur per
week”, stelt Rotaryclub Venray. De
meeste mantelzorgers hebben betaald
werk, de helft is tussen de 45 en 65
jaar. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur
per dag, kunnen hier niet zomaar mee
stoppen, maar zij vervangen niet de
reguliere zorg. De mantelzorgers
binnen de gemeente Venray kunnen
voor hulp en informatie terecht bij het
Steunpunt Mantelzorg en op de website
van Mezzo.nl is veel te lezen over dit
onderwerp. In de gemeente Venray zijn
ongeveer 4.300 mantelzorgers, zij doen
hun werk vaak gedurende langere tijd
in stilte. “Daarom is het goed dat er in
de Week van de Mantelzorger aandacht
wordt besteed aan deze groep vrijwilligers”, aldus de Rotaryclub.
Elk jaar is de dag van de mantelzorg op 10 november. Op en rond
die dag worden er in heel Nederland
activiteiten georganiseerd waarbij de
mantelzorger in het zonnetje wordt
gezet. Zo ook in Venray. Op zaterdag
10 november biedt Rotary Venray
aan de mantelzorgers van gemeente
Venray een brunch aan bij Anno’54 in

Venray. “Tijdens deze welverdiende
brunch, met muzikale omlijsting, is er
gelegenheid om ‘op adem te komen’,
te genieten van het programma en om
ervaringen uit te wisselen. Beschouw
deze bijeenkomst vol verrassingen als
een pluim op de hoed en een welverdiende attentie”, aldus de Rotaryclub.

Hobbykoks
Rotary Venray is een serviceclub
die zich dienstbaar wil inzetten voor de
gemeenschap en het liefst met projecten in eigen omgeving. Zij willen door
fundraising geld bij elkaar brengen om
deze projecten uit te kunnen voeren.
Daarnaast willen zij zich ook persoonlijk
inspannen om projecten te verwezenlijken. Deze brunch is zo’n project: hobbykoks van de Rotary staan in de keuken.
Andere leden zorgen voor de bediening in samenwerking met Synthese.
Het thema van de dag van de mantelzorger is Verras de mantelzorger. Deze
dag wordt de mantelzorger verzorgd in
plaats van dat hij zorgt.
Deelnemers kunnen zich opgeven
tot vrijdag 2 november bij Steunpunt
Mantelzorg Venray via mantelzorg@
venray.nl of via het zorgloket van
gemeente Venray via 0478 52 33 33.

Projectbureau Ooijen-Wanssum

Wandeling over
droogte en natuurontwikkeling
Ooijen-Wanssum doet mee met Week van Ons Water, van 17 tot en
met 24 oktober. Zij organiseert op zaterdag 20 oktober een rondleiding
langs de moerassen, broekbossen en beken in de Oude Maasarm.
De wandeling duurt van 10.00 tot 12.00 uur.
“Bij Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum denken mensen
eerder aan hoogwater dan aan
extreme droogte. Toch is er bij het
ontwerp van de gebiedsontwikkeling ook rekening gehouden met
aanhoudende perioden van hitte
en droogte, zoals afgelopen zomer
het geval was”, aldus het projectbureau.
Tijdens de Week van Ons Water
organiseert Projectbureau OoijenWanssum een wandeling met

uitleg over de inrichting van het
gebied. Tijdens de tocht wordt uitgelegd waarom natuurontwikkeling en het bestrijden van droogte
uitstekend hand in hand gaan.
John Lucassen, die zich onder meer
bezig houdt met het watersysteem
van de hoogwatergeulen en de
Oude Maasarm, leidt geïnteresseerden rond.
Deelname is gratis, aanmelden
kan bij het projectbureau via
info@ooijen-wanssum.nl

Wijkcentrum Den Hoender

Voedselkaravaan trekt door Venray Open dag hobbyclub
De Houtsnippers
Het netwerk Voedsel Anders gaat in 2018 de stad in en de boer op met een Voedselkaravaan die door geheel
Nederland trekt. Op zaterdag 27 oktober trekt de karavaan door Venray en maakt zij een stop in Veulen.

De Voedselkaravaan is een initiatief
van het Netwerk Voedsel Anders en richt
zich op burgers en consumenten, ondernemers in de voedselketen, maatschappelijke organisaties en de overheid. In de
Peelregio staat de Voedselkaravaan stil
bij het onderlinge begrip tussen boer en
burger en het verder verduurzamen van
de gangbare landbouw. Met praktijk
verhalen informeert de karavaan boeren
en consumenten over huidige ontwik-

kelingen en mogelijkheden tot transitie.
Op 27 oktober trekt de Voedselkaravaan
langs verschillende boeren in de
Peelregio en vinden diverse workshops
plaats met als centrale thema: een transitie naar een duurzamere landbouw.
Ook het bedrijf van gebroeders Janssen
uit Veulen wordt aangedaan tijdens
de karavaan. Zij hebben zorgboerderij De Haam met vrije uitloopstallen
voor legkippen. Pluimveehouder David

Janssen is sinds 2013 producent van het
Gijs-ei. Daarbij krijgen de kippen alleen
regionaal geteeld veevoer in plaats van
geïmporteerde soja. De Voedselkaravaan
vertrekt op zaterdag 27 oktober in Venlo.
Aanmelden kan tot 19 oktober via
www.voedselanders.nl
Omdat er beperkte plaatsen zijn voor
een aantal excursies en workshops krijgen degenen die zich het eerste aanmelden voorrang.

In wijkcentrum Den Hoender in Venray vindt op zondag 21 oktober
een open dag plaats van hobbyclub de Houtsnippers. Openingstijd is
van 11.00 tot 16.00 uur en entree is gratis.
In verband met het vijftienjarig
bestaan van deze club wordt er een
open dag georganiseerd waarin de
leden laten zien waaruit hun hobby
bestaat. Naast de leden worden ook
een aantal hobby’s van en door de
echtgenotes gepresenteerd.

Zo is niet alleen houtsnijkunst te
bewonderen, maar ook het werken met glas in lood, glas graveren,
handgemaakte kaarten, figuurzagen
(elektrisch) en een van de leden
geeft een kijkje hoe het was in de
tijd van de Romeinen.
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Sociale Alliantie

Historisch Platform Venray

Tentoonstelling en werkavond
over burgerinitiatieven

Venrays Verleden 7
komt terug

Wethouder Martijn van der Putten van gemeente Venray opent op vrijdag 19 oktober om 16.00 uur een
tentoonstelling over burgerinitiatieven in de bibliotheek van Venray. De tentoonstelling is een initiatief van de
Sociale Alliantie.

Sinds 2003 breng het Historisch Platform Venray (HPV) iedere twee
jaar een reeks boeken met artikelen over de Venrayse cultuurhistorie en
de het culture erfgoed uit. Omdat deel zeven niet meer te krijgen was
twee jaar na de uitgave, maar er wel veel vraag naar was, heeft het
HPV-bestuur besloten dat er een herdruk komt van honderd exemplaren.

“Steeds meer burgers slaan de
handen ineen om de leefbaarheid
in hun buurt of dorp te vergroten en
de bestaanszekerheid veilig te stellen. Met negen goede voorbeelden
van burgerinitiatieven uit heel het
land is daarover een tentoonstelling
gemaakt”, geeft de werkgroep van
de Sociale Alliantie aan, die verantwoordelijk is voor de tentoonstelling.
De Sociale Alliantie is een landelijke
organisatie die zich inzet voor een
samenleving zonder armoede. De ten-

toonstelling is van 19 oktober tot
9 november te zien in de bibliotheek
van Venray.

Werkbijeenkomst
In het kader van deze tentoonstelling wordt op donderdag 1 november
van 19.30 tot 21.30 uur een werkbijeenkomst gehouden over de vraag
hoe de financiering van burgerinitiatieven rond bestaanszekerheid geregeld moet worden. Moeten ze een
eigen verdienmodel ontwikkelen?

Of mogen ze rekenen op subsidie van
de overheid? Of is er een derde mogelijkheid die beter past bij de aard van
de activiteiten die deze burgerinitiatieven ontplooien? Onder leiding van
juriste Nicole Estejé worden antwoorden gezocht op deze vragen. De bijeenkomst wordt geopend door wethouder
Anne Thielen. Deze bijeenkomst vindt
plaats in de bibliotheek van Venray.
Om 19.30 uur start de bijeenkomst.
Toegang is gratis. Aanmelden kan via
raf@cooperatievevakschool.nl

Excursie en wandeling

Activiteiten herfstvakantie
Ooijen-Wanssum
Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert tijdens de herfstvakantie twee activiteiten: een excursie voor
kinderen op vrijdag 19 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur en een wandeling in het kader van de Week van Ons
Water op zaterdag 20 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur.
Op vrijdag 19 oktober kunnen kinderen samen met een ervaren gids
het gebied in. Daar krijgen ze uitleg
over het bijzondere landschap en de
werkzaamheden die in het gebied
plaatsvinden. Kinderen van 4 tot 8 jaar
kunnen de excursie volgen tussen
10.00 en 11.00 uur, waarbij per kind

één ouder mee mag. Kinderen van
8 tot 13 jaar kunnen de excursie volgen
tussen 14.00 en 16.00 uur. Op zaterdag 20 oktober vindt er een wandeling
plaats in het kader van de Week van
Ons Water. Onder leiding van excursieleider John Lucassen worden geïnteresseerden van 10.00 tot 12.00 uur

geleidt langs moerassen, broekbossen en beken in de Oude Maasarm.
Daarbij zoomt hij in op de wijze waarop
rekening wordt gehouden met aanhoudende perioden van hitte en droogte,
zoals afgelopen zomer het geval was.
Aanmelden voor beide activiteiten kan via info@ooijen-wanssum.nl

De reeks was een succes en de
eerste twee delen waren in korte
tijd uitverkocht, stelt het HPV.

Deel 9 in 2020
Vervolgens werd ongeveer elke
twee jaar een volgend deel van
Venrays Verleden uitgebracht en
momenteel werkt de redactie al
weer aan de voorbereiding van deel
9, dat naar alle waarschijnlijkheid in
maart 2020 verschijnt.
Omdat er veel vraag is naar deel

7, dat inmiddels niet meer te verkrijgen is, komt er een herdruk van
honderd exemplaren.
Voor meer informatie hierover,
neem contact op met secretariaat@
historischplatformvenray.nl of
0478 58 68 33. De delen 2 tot en
met 6 en 8 zijn ook nog verkrijgbaar. Deel 1 is in boekvorm niet
meer verkrijgbaar. Omdat hiernaar
nog regelmatig vraag is, zijn de
artikelen uit dit eerste deel
gepubliceerd op RooyNet.

Seniorenservice

Workshop
fotobewerking
Snoezelkamer voor Maikel
De 7-jarige Maikel Janssen uit Venray werd onlangs verrast door de Vriendenloterij. Stichting
Zeldzame Ziekten Fonds deed voor Maikel een aanvraag bij het VriendenFonds van de
VriendenLoterij en daarmee ging een wens in vervulling: een snoezelruimte voor Maikel. Hij heeft
namelijk een combinatie van aandoeningen waaronder een groeistoornis, een spraakstoornis, een
eetstoornis, een motorische achterstand, autisme en ADHD. Maikel is de enige in de wereld die lijdt
aan dit onbekende syndroom. Dankzij deze snoezelruimte heeft hij nu thuis een prikkelloze ruimte
waar hij zich terug kan trekken.

Seniorenservice Venray start maandag 22 oktober met een workshop fotobewerking Elements 9 voor gevorderden en oud-cursisten.
Zij proberen in begrijpelijke jip-en-janneke-taal de gereedschappen uit
te leggen en toe te passen.
Voor cursisten ligt de weg dan
open voor vele toepassingen zoals
het maken van een uitnodiging,
menu of kerstkaart, fotoalbum, presentatie of een fotocollage. De cursus
start bij voldoende aanmeldingen en
wordt gegeven op maandagmorgen

om de 14 dagen bij Seniorservice in
Venray. Het betreft vier lessen van
09.30 tot 12.00 uur.
Bel voor meer informatie of
opgave naar Leo Willems op
06 29 14 68 84 of kijk op
www.seniorservicevenray.org
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Uit in Venlo

SV Venray doet
goede zaken
Het eerste elftal van voetbalvereniging SV Venray won zondag 14
oktober de Noord-Limburgse voetbalderby uit tegen Venlosche Boys
met 1-3 in de eerste klasse D.
Vorig seizoen kon Venray niet
winnen van de Venlonaren. Beide
ontmoetingen eindigden toen in een
remise (1-1 en 0-0). Ditmaal trad
de Venrayse ploeg aan zonder Stef
van Dijck was geschorst na zijn rode
kaart tegen Deurne. Hij werd vervangen door Joy Koenen.

Venrayse trainer
Tegen het einde van de eerste
helft namen de rood-witten met 0-1
de leiding door een treffer van Bram
Vievermans, die al zijn vijfde compe-

Ysselsteyn krijgt te
weinig met remise
Het met enkele invallers aantredende eerste elftal van voetbalvereniging Ysselsteyn speelde zondag 14 oktober thuis met 1-1 gelijk tegen Laar in de derde klasse C. Gezien de vele scoringskansen hadden de Ysselsteyners
moeten winnen.

titiedoelpunt scoorde. Tien minuten
na de pauze verdubbelde Armend
Shala de voorsprong, 0-2. Venlosche
Boys, getraind door de uit Venray
afkomstige Sjoerd van der Coelen,
kon vlak voor tijd de achterstand verkleinen tot 1-2. In de blessuretijd liep
Venray uit naar 1-3 door de tweede
treffer van Armend Shala. Zondag
gaat Venray op bezoek bij koploper
ZSV in Zeilberg. De volgende thuiswedstrijd, tegen Geldrop, is een dag
vervroegd naar zaterdag 27 oktober
om 19.30 uur.

Vijfsetter

Volleydames knokken zich naar winst
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
De dames van het eerste team van ActiveRooy uit Venray begonnen
de herfstvakantie met een spannende wedstrijd tegen TFC Dames 2 uit
Odiliapeel. Ze sleepten de vijfsetter tegen de nummer 5 uit de competitie uiteindelijk toch binnen.
De eerste set was al gelijk een
spannende set waarin beide teams
hard moesten werken. Helaas werd
deze set gewonnen door TFC met
25-22. In de tweede set herpakten
de dames van ActiveRooy zich en
vochten ze zich terug in de wedstrijd.
De set werd met 25-20 gewonnen.

Gelijk op
Ook de derde set begon veelbelovend, maar gaandeweg wisten de
dames van TFC toch een voorsprong
te pakken en deze set met twee
punten verschil te winnen (25-23).
In de vierde set knokte de Venrayse
ploeg voor wat het waard was. Winst

in de vierde set zou immers leiden
tot de beslissende vijfde set. Met een
mooie voorsprong wonnen de dames
met liefst acht punten verschil
(17-25). De vijfde set was zeker spannend en liep de hele tijd gelijk op
in de punten. Met de vereiste twee
punten verschil won ActiveRooy de
vijfde set met 15-13. De Venrayse
dames namen zodoende een 3-2
winst mee terug naar huis.
Met een weekje rust voor
de boeg kunnen de dames zich
opmaken voor de thuiswedstrijd
op 27 oktober tegen het hoger
geplaatste Havoc. De wedstrijd
begint om 18.00 uur.

Vechtpartij

Spelers op vuist bij
America 2 - Venray 5
De voetbalwedstrijd van America 2 tegen Venray 5 is zondag 14
oktober gestaakt bij een 3-1 stand vanwege een vechtpartij op het
veld. Van beide elftallen is een speler met verwondingen naar de
Eerste Hulp gebracht.
De beslissingen van de scheidsrechter vormden de aanleiding voor
de vechtpartij. “De agressie richtte
zich eerst op de arbiter en vervolgens zijn spelers van beide teams
met elkaar op de vuist gegaan.”

Nog geen
aangiftes gedaan
“Er zijn over en weer klappen
gevallen”, zegt de politiewoordvoerder. “Van iemand uit het publiek
kregen we een melding. Het is moei-

lijk te achterhalen wat er precies is
gebeurd. Er zijn diverse lezingen en
er waren veel mensen bij betrokken,
mogelijk ook toeschouwers.”
Toen de politie arriveerde was
de rust teruggekeerd op sportpark
Erica. Er zijn geen aanhoudingen
verricht en er waren maandagmiddag nog geen aangiftes binnengekomen bij de politie. “Als er
aangifte wordt gedaan, dan gaan
we ermee aan de slag en verder
onderzoek doen”, aldus de politiewoordvoerder.

Ysselsteyn-verdediger Wout Gommers (links)
trok in de slotfase mee naar voren.
ring. “De club heeft potentie genoeg.
De straffe zuidenwind blies van
Er moeten spelers gaan opstaan.
doel tot doel op sportpark De Vlies.
Dat moment komt nog wel.”
De thuisploeg begon met de wind in
Tegen Laar liet de Ysselsteynse
de rug. Trainer Ruud Jenneskens moest
ploeg zich van zijn beste kant zien.
improviseren omdat vier spelers
Doelman Mark Swinkels hoefde voor
ontbraken. De talenten Mike Arts en
rust nauwelijks in actie te komen.
Stan Baetsen verschenen in de basis.
Paul Jeurissen trof via de handen van
Ysselsteyn had wat goed te maken na
het 2-0 verlies bij Helden. “Toen waren de keeper de lat. De openingstreffer volgde snel. Boy Geerets strandde
we erg zwak. Zo spelend zijn we een
op de sluitpost waarna Mike Arts,
degradatiekandidaat”, meldde trainer
de vervanger van topscorer Dennis
Jenneskens.
Teunissen, uit de rebound raak
Na het kampioenschap in 2017
schoot, 1-0. Frank Jespers en Mike
en de geslaagde rentree in de derde
Arts hadden Ysselsteyn voor de pauze
klasse in het afgelopen seizoen,
draait Ysselsteyn momenteel stroever. op een grotere voorsprong kunnen
“De drive is weg. Het lijkt of we geen zetten.
Na de thee moesten de wit-zwarcollectief doel meer hebben”, zocht
Ruud Jenneskens, bezig aan zijn zesde ten tegen de wind in tornen. Het speljaar als hoofdtrainer, naar een verkla- beeld veranderde niet. Ysselsteyn

zocht de aanval en werd gevaarlijk via Frank Jespers en de zojuist
ingevallen Sander Spreeuwenberg.
Beide keren hield de sterke Laardoelman zijn ploeg op de been.
Halverwege de tweede helft kwamen de Midden-Limburgers via een
uitval op gelijke hoogte, 1-1. Daarna
gebeurde er een periode weinig.
Beide teams leken vrede te hebben
met de stand. Ysselsteyn zette nog
aan voor het slotoffensief en routinier
Wout Gommers ging mee naar voren.
De 1-1 bleef echter op het scorebord
staan. “We hebben vol overgave
gespeeld. Er stond weer een team op
het veld”, zei Ruud Jenneskens die de
jonge spelers een compliment gaf.
“Die jongens gaan nog meer kansen
krijgen.”

Oranje Wit speelt gelijk
in Middelaar
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit uit Leunen speelde zondag 14 oktober tegen de fusieclub Astrantia/ONA in
Middelaar. Op de ranglijst stond Oranje Wit met één punt voor, een belangrijke wedstrijd dus. Dat de teams aan
elkaar gewaagd waren, bleek uit een eindstand van 7-7.
Beide teams gingen fel van start
en het was de thuisploeg die de score
kon openen middels een doorloopbal.
De daaropvolgende aanval van Oranje
Wit resulteerde echter ook direct in
een doelpunt. Zeker in de eerste helft
leek Oranje Wit sterker te zijn in het
aanvalsspel, echter vielen de doelpunten niet gemakkelijk. Het aanvalstempo van de tegenstander was
wat laag en daardoor kon er goed
verdedigd worden. Toch ging de score
gelijk op en na 30 minuten spelen
stond er een kleine voorsprong in het
voordeel van Oranje Wit op het scorebord: 4-5.

In de tweede helft had Oranje Wit
meer moeite en het lukte dan ook niet
om een gat van twee doelpunten te
slaan. De windvlagen die zo nu en dan
over het veld waaiden, bevorderden
het spel voor beide ploegen niet.

Kantelpunt
Er kwam een kantelpunt waarop
Astrantia/ONA de kleine voorsprong
wist te pakken. In de slotfase van
de wedstrijd leek het er zelfs op dat
Oranje Wit met lege handen zou
komen te staan. Maar er werd niet
opgegeven en in de laatste minuten
wist Oranje Wit de korf nog een keer

te vinden en sleepte zo een gelijkspel
uit de wedstrijd.
Verdiend is er één punt mee
naar Leunen gegaan. Oranje Wit
neemt hiermee een tweede plek in
op de ranglijst in de hoofdklasse.
Doelpunten werden gemaakt door
Aniek Drabbels, Dionne Drabbels
en Kim Hendrix (alledrie één doelpunt) en Janne Gellings en Maureen
Drabbels, die beide twee keer scoorden.
Zondag wordt in Leunen gespeeld
tegen VVO/Klimroos. De wedstrijd
begint om 13.00 uur op sportpark
‘t Klaverblad.
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Nieuw clubhuis Mixed Hockeyclub Venray
wordt officieel geopend
Mixed Hockeyclub Venray heeft een nieuw clubhuis. Dit nieuwe gebouw aan de Leunseweg 16 in Venray
wordt op vrijdag 19 oktober officieel geopend door wethouder Anne Thielen. Volgens de voorzitter van de hockeyclub Anthio Straten was het ook wel tijd. “Absoluut ja”, geeft hij aan, “het oude gebouw was gewoon niet
meer van deze tijd.”

huis aangepast. Dit is nu weer helemaal van deze tijd gemaakt en kijkt
ook weer uit over de hockeyvelden”,
geeft Straten aan.

Vertraging in
de plannen

“Het oude gebouw is 40 jaar
geleden gebouwd uit restantmateriaal van andere gebouwen”, vertelt Straten. “. De verwarmingsketel

functioneerde niet meer naar behoren, de douches en het sanitair waren
ook niet meer in orde.” Een ander
punt was dat het clubhuis niet meer

uitkeek over de bijbehorende hockeyvelden zoals vroeger, maar over de
voetbalvelden. “Door de jaren heen is
er op het park allesbehalve het club-

In eerste instantie was het de
bedoeling dat het gebouw eind 2017
al klaar zou zijn, maar dit heeft door
omstandigheden vertraging opgelopen. “We hebben een redelijk lange
aanloop gehad met het vastleggen
van de specificaties en wat we precies wilden. Toen we dit klaar hadden, moesten we kijken naar de
financiering, waarbij we afhankelijk
waren van organisaties buiten onze
macht. Dit proces kostte ook meer
tijd dan gedacht.” Toen ze de specificaties en het plaatje rond hadden en
iedereen in de startblokken stond om
te beginnen, trok de bouwmarkt aan,
wat er voor zorgde dat ze moeite
hadden met het vinden van de juiste
aannemer. Straten: “Alles was duurder geworden, waardoor het gestelde
budget niet meer overeenkwam
met de actuele prijzen. Daarnaast
was lokaal ondernemerschap een
pijler, om de lokale betrokkenheid
te vergroten. Hierdoor konden we
niet zomaar gemakkelijk een aan-

nemer uit Rotterdam voor een paar
cent laten komen. Dit allemaal heeft
onverhoopt tot vertraging geleidt.”
Met een bijdrage van de
gemeente Venray, de Business Club
van Mixed Hockeyclub Venray en
een aanpassing van de contributie
is het clubhuis er uiteindelijk dan
toch gekomen. Vanaf 1 september
heeft de hockeyclub het gebouw al
in gebruik en zijn de eerste bezoekers zeer te spreken over het nieuwe
gebouw. “We krijgen al veel complimenten over de faciliteiten en
krijgen vooral te horen dat het een
heel mooi gebouw is geworden.”
Straten geeft hierbij aan dat er wel
nog ruimte is voor de aankleding en
aanvullende dingen als bijvoorbeeld
lampen en andere afwerking. “Net
als met het bouwen van een nieuw
huis, begin je bij de grote dingen die
voorzien in de basisbehoeften. Door
het huis verder in gebruik te nemen,
kom je er achter wat er verder nog
allemaal mist of anders moet. Zo
hebben wij er ook voor gezorgd dat
we voorzien waren in basisbehoeften als kleedkamers, douches en een
bar, zodat we de bezoekende teams
goed kunnen ontvangen. Op zaterdag
20 oktober is iedereen welkom vanaf
14.00 uur om te komen kijken naar
het resultaat.”

TC Rodhe stapt naar Opnieuw vijf punten voor
bezwarencommissie Venrayse volleyheren
Tennisvereniging TC Rhode legt zich niet neer bij de afwijzing van
hun subsidieaanvraag door gemeente Venray. De tennisclub is naar de
gemeentelijke bezwarencommissie gestapt. Het is nog niet bekend
wanneer de zaak wordt behandeld.
TC Oostrum, TC Rodhe en TC
Venray hebben respectievelijk 61.000,
73.000 en 328.000 euro subsidie
aangevraagd voor het renoveren en
vervangen van tennisbanen op hun
accommodaties. TC Venray wil daarnaast ook het clubhuis verduurzamen. Het College van B&W heeft de
subsidieaanvragen afgewezen omdat
het volgens haar niet past binnen het
gemeentelijk beleid. Tennisclubs krijgen alleen subsidie voor het aantal
jeugdleden. Pas als het nieuwe beleid
voor accommodaties, sport en vastgoedbeheer er is, kunnen de tennisverenigingen een nieuwe aanvraag
doen. TC Rhode geeft aan zo lang niet
te kunnen wachten met de renovatie van zes smashcourt-tennisbanen.
CDA-commissielid Jac Derikx zette het
onderwerp donderdag 11 oktober op
de agenda van de commissie Leven.
“Het is te summier om te zeggen dat
er geen beleid voor is”, vond Derikx.
“Het is verontrustend als er dadelijk tennisbanen worden afgekeurd.
We moeten in gesprek gaan met de
verenigingen en bekijken wat noodzakelijk is.” Theo Francken (VENRAY
Lokaal) haalde aan dat in Leunen
de gemeente een paar jaar geleden
wel heeft meebetaald aan de renovatie van de tennisbanen. “Toch een

vreemde gang van zaken”, vond hij.
Wethouder Anne Thielen (CDA) reageerde dat die subsidie niet helemaal
terecht was. “Ik wil met de drie tennisverenigingen een zorgvuldig traject
lopen. Ik ga met ze in gesprek om te
kijken hoe we kunnen ondersteunen”,
zegde ze toe.

Achtergesteld
Bestuurslid Olaf Duisters van
TC Rhode maakte donderdag gebruik
van het spreekrecht. “We begrijpen
niet waarom we worden achtergesteld
op andere verenigingen. Waarom
geldt het accommodatiebeleid niet
voor ons? Dit is niet te verkroppen.”
De tennisvereniging bestrijdt de uitleg
van de gemeente. TC Rhode pleit voor
dezelfde rechten als andere sportverenigingen en denkt goede argumenten te hebben om wel voor subsidie
in aanmerking te komen. In een brief
aan de politiek meldt het bestuur van
TC Rodhe met tegenzin een bezwaarprocedure te zijn gestart. Mogelijk
volgt nog een juridische procedure.
“Onaangenaam en in feite overbodig”,
aldus het bestuur. TC Rhode doet een
beroep op het college om de subsidieafwijzing in te trekken en de aanvraag
‘op basis van redelijkheid en billijkheid’ opnieuw te beoordelen.

Door: volleybalvereniging ActiveRooy
De heren van het eerste team van ActiveRooy uit Venray traden zaterdag 13 oktober in Baarlo aan tegen
Tupos H3. De Venrayse heren namen vijf punten mee naar huis.
De eerste set ging royaal naar
ActiveRooy met een stand van 16-25.
In de tweede set kwamen twee wissels in het veld, te weten Bent en
Jasper. De Venrayse volleyballers kwamen vijf punten achter en dreigden
tegen het tweede verliespunt van het
seizoen aan te lopen. Na de wissel
van Bent met Rik ging de druk op de
tegenstander weer omhoog. De set
werd met 20-25 in Venrays voordeel
beslist.

In de derde set werd het spel van
ActiveRooy weer slordig. Jan kreeg
minder bruikbare ballen van setupper
Ger. Gelukkig maakte Rogier een paar
mooie punten. Verrassend genoeg
speelde Toon de beste wedstrijd van
het seizoen. In deze set werd Henk
gewisseld voor Jasper. De ballen kwamen veel op de driemeterlijn waar
de springveer goed van profiteerde.
De set werd met 21-25 in het voordeel
van Active beslist.

In de vierde set begonnen de
heren weer met dezelfde opstelling als
in de eerste set. In deze set viel aanvoerder Eric op. Hij maakte met zijn
diagonale ballen veel punten. De set
werd gewonnen met 19-25. Met vijf
punten in de koffer konden de mannen weer huiswaarts .
De volgende wedstrijd spelen
de heren op dinsdag 23 oktober om
19.30 uur in sporthal De Wetteling in
Venray tegen Havoc.

Korfbal

SVOC neemt belangrijke punten
mee naar huis
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Nadat het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray had gezien hoe haar tweede team net tekort kwam
en met één punt verschil verloor, mocht het zelf aan de bak tegen BMC uit Berlicum.
BMC uit is altijd lastig, stelde het
team. De twee voorgaande jaren
stonden ze dan ook met lege handen
na de wedstrijd. Na het verlies van
vorige week stonden alle neuzen weer
dezelfde kant op. Dit resulteerde in
een sterke start voor SVOC’01.
De verdediging veroverde de bal
snel en de aanval wist meteen op de
eerste kans te scoren. Ondanks goed
aanvalsspel en veel goed gecreëerde

kansen lukte het SVOC echter niet
om dit in doelpunten uit te drukken.
De spanning zat er hierdoor goed in en
er werd gerust met een stand van 8-7.
SVOC wist dat ze goed bezig was en
ze moest zichzelf gaan belonen door
te scoren.
Een duidelijke opdracht, maar
dit werd helaas niet uitgevoerd.
De tweede helft wisten beide teams
nog maar twee keer te scoren, door-

dat beide teams veel open kansen
misten. Dit betekent een uitslag van
8-9 in het voordeel van SVOC’01 en
met een glimlach op hun gezicht
reden de dames terug richting Oirlo en
Castenray.
Er werd deze wedstrijd één keer
gescoord door Kelly Wismans en
Maartje Janssen, twee keer door Linda
Claessens en vijf keer door Sofie de
Mulder.
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Seniorenwandeling
Bomen en hun geheimen

Avond van de Lach

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Zwemvierdaagse

U2 Tribute Night: Like U2

Lezing Nelleke Noordervliet

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: zwemvereniging SPIO
Locatie: sportcentrum De Sprank Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Zeven Venray

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Venray
Locatie: Bibliotheek Venray

Winterseriewandeling

Optreden Rogier Pelgrim

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Wandelsportvereniging
De Natuurvrienden
Locatie: start café Den Tommes Merselo

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: concertlokaal Goesting Venray

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren Venray
Locatie: St. Servaasterrein Venray

Cultuurcafé
74 jaar bevrijding van Venray
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Schouwburg Venray
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Voorstelling Bert Visscher
Hij wordt vanzelf moe

Wandeling op zoek naar paddenstoelen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start voormalige voetbalvelden Geijsteren

Kinderexcursie Ooijen-Wanssum

Creatieve hobbyzondag

Tijd: 10.00 en 14.00 uur
Organisatie: projectbureau Ooijen-Wanssum
Locatie: Geijsterseweg Wanssum

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: MFC Brukske Venray

Opening tentoonstelling
burgerinitiatieven

Open dag hobbyclub met Friese
houtsnijkunst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Sociale Alliantie
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: hobbyclub De Houtsnippers
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Zwemvierdaagse

Lezing Isolement: Vloek of zegen?
door Koen Eykhout

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: zwemvereniging SPIO
Locatie: sportcentrum De Sprank Venray
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Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Workshop Energiek je Weekend in

Heimatklänge

Tijd: 19.15-21.15 uur
Locatie: Yogastudio De Clockert Venray

Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: Volksmusik mit Schwung
Locatie: wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke Venray

Wandeling Week van ons Water

Muzikale voorstelling
Kent u deze nog?

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Locatie: Geijsterseweg Wanssum

Hobbybeurs
Tijd: 10.00-16.30 uur
Organisatie: M en H Hobbybeurzen
Locatie: sporthal De Wetteling Venray
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Start workshop-serie
fotobewerking
Tijd: 09.30-12.00 uur
Locatie: Seniorservice Venray

In Venray vindt op zaterdag 27 en zondag 28 oktober het Oktoberfest Venray weer plaats. Dit jaar op een
nieuwe locatie, in een feesttent op de Grote Markt.
optredens al om 13.00 uur. Artiesten
van die dag zijn Schluchtenkracher,
Gert Janssen en dj Leon Arts. Op zondag
is de entree gratis.

Meer informatie over Oktoberfest
Venray en over de kaartverkoop van
het evenement is te vinden op
www.oktoberfestvenray.nl

Lezing over isolement
Koen Eykhout geeft op zondag 21 oktober de lezing Isolement: vloeg of zegen? Deze vindt plaats om
14.00 uur in het Odapark in Venray.
Koen van Eykhout is onder
andere literair criticus van Dagblad
de Limburger. Hij geeft aan dat
eenzaamheid en alleen zijn altijd al
literaire verschijningsvormen hebben
gekend en dat je kunt zeggen dat
ze horen bij de literatuur. Een reeks
kenmerkende boeken uit de

Start cursus Met Lef!
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Herfstconcert
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Massey-Ferguson velddagen

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Preventie van Vincent van Gogh en
Synthese
Locatie: Synthese Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Kamerkoor Venray en koor Bel Canto
Locatie: protestantse kerk Het Zonnelied Venray

Tijd: 10.00-21.00 uur
Locatie: melkveebedrijf Van Bakel Vredepeel

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Muzikale voorstelling
Fernando Otero en Victor Villena
Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Oktoberfest Venray
Op zaterdag treden vanaf 19.00 uur
artiesten op. Rosentaler, Dieter Koblenz
en Zuutjes an verzorgen die avond
een optreden. Op zondag beginnen de
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afgelopen decennia komt aan bod in
de lezing.
Het thema komt niet uit de
lucht vallen, het sluit aan bij de
bezigheden van de Heilige Oda.
Zij liet in de achtste eeuw tot
driemaal toe een cel bouwen om
vanuit afzondering en isolement

iets te betekenen voor de wereld.
Die cellen stonden in Venray, Weert
en Sint-Oedenrode. Ze wilde in
afzondering de wereld rijker maken,
in isolement de wereld zegenen.
Meer informatie over de lezing
is te vinden op www.odapark.nl
Aanmelden kan via pers@odapark.nl

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

Tributenight

Heroes of Rock in
Venray
Café de Uitmarkt en café de Klokkenluider organiseren op vrijdag
26 oktober de Heroes of Rock Tributenight. De rockavond vindt plaats in
de feesttent op de Grote Markt in Venray.
Tijdens de avond worden
tributes gebracht aan grote
rockbands. Back to back brengt
een tribute aan Status Quo, bekend
van hits als Roll over lay down,
Whatever you want and Down
Down. Back in Blackened treedt op
met tributes aan AC/DC, van onder
andere Highway to Hell, Whole lotta
Rosie en Thunderstruck. Back in
Blackened brengt daarnaast ook nog

eerbetoon aan Metallica, rockband
van onder andere de nummers
Nothing else matters, Done en
Whiskey in the Jar.
De avond begint om 20.00 uur
en duurt tot ongeveer 01.00 uur.
Meer informatie en kaarten voor de
tributenight zijn te verkrijgen via
www.oktoberfestvenray.nl
Druk daar op ‘kaartverkoop’ en ga
dan naar Heroes of Rock.
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Cabaret en feest

Fundraiser in Schouwburg
Venray voor goede doelen
Lionsclub Venray Peelparel organiseert op vrijdagavond 26 oktober een fundraiser in Schouwburg Venray.
De Lionsclub gaat met een Funnight geld ophalen voor onder andere Stichting Voedselbank Noord en EVA
Vrouwencentrum Venray. De fundraiser begint om 20.00 uur.

cultuur 19

Avond van de lach
in Ysselsteyn
In Ysselsteyn wordt op zaterdag 20 oktober de Avond van de Lach
georganiseerd. De avond start om 20.00 uur.
Op het podium van de Avond
van de Lach staan verschillende acts
en tonpraters. Onder anderen Andy
Marcelissen, Trio Ongeplok, Hans

Eijkemans, René van den Heuvel, Boy
Jansen, Tadaa en Frans Bevers doen
mee. Gemeenschapshuis De Smelehof
is vanaf 19.00 uur geopend.

Creatieve
hobbyzondag
In multifunctioneel centrum ‘t Brukske in de gelijknamige Venrayse
wijk wordt zondag 21 oktober een creatieve hobbyzondag georganiseerd.
Tijdens de hobbydag kunnen
deelnemers diverse hobby’s beoefenen, zoals 3D-kaarten maken,
borduren, breien, haken, kleuren en
diamond painting. Deelnemers
moeten hun eigen materialen
meenemen. Nieuw dit jaar is dat ook

enkele workshops worden georganiseerd. Deelnemers kunnen een
workshop alcohol-inkt, scrapkaart of
mozaïeken volgen. De hobbyzondag
duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie of aanmelding,
bel Monique op 06 12 85 18 19.

Derde keer
Heimatklänge
Rob Claessens van het radioprogramma Volksmusik mit Schwung
presenteert op zondag 21 oktober de derde editie van Heimatklänge in
Venray. Het evenement vindt plaats in wijkontmoetingscentrum
’t Schöpke in Venray.
Funnight is een avondvullend programma waar cabaret en een feest
gecombineerd worden.
Na vijf succesvolle Ladiesnights
gooien de Peelparels het over een
andere boeg. Ze richten zich niet meer
alleen op vrouwen, maar iedereen
is welkom. “Het wordt een gezellige avond waar je kunt genieten van
cabaret en daarna tot in de kleine
uurtjes kunt feesten in de foyer van
de Venrayse Schouwburg. Een terug

kerend element uit de afgelopen
edities is de loterij. Hier zijn op 26
oktober weer fantastische prijzen te
winnen”, aldus de Lionsclub.
Als cabaret-act zijn de jongens van
Jeroens Clan geboekt. Deze Brabantse
jongensgroep stond begin dit jaar in
de finale van het Leids Cabaret Festival
en wordt bestempeld als aanstormend
talent. “Scherpe en intelligente sketches en liedjes volgen elkaar in rap
tempo op. Tijdens het feest, dat na het

cabaret zal losbarsten, kunt u genieten van de swingende klanken van de
alom bekende band Fezz”, aldus de
organisatie.
Lionsclub Venray Peelparel is
opgericht in 2005 en bestaat uit een
groep vrouwen in de leeftijd 30 tot
75 jaar met uiteenlopende beroepen.
Zij zetten zich in voor het maatschappelijk belang.
Kijk voor meer informatie op
www.lcvenraypeelparel.nl

De zaal opent om 13.30 uur,
waarna de middag om 14.00 uur van
start gaat met muzikale optredens
van Die Tiroler Klammsteiger,
Joekskapel Zuutjes án, Kapela
Pohoda en zangeres Julia Beurskens.
De orkesten trakteren de aanwezi-

gen op volkstümliche muziek en
Böhmische- en Mährische blaasmuziek. Zangeres Julia Beurskens uit
Venlo zal de middag als soliste
afsluiten. Meer informatie over het
evenement is te vinden op
www.volksmusikmitschwung.nl

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

Herfstconcert
Kamerkoor Venray en
Bel Canto
Het Kamerkoor Venray en koor Bel Canto uit Helden geven op woensdag
24 oktober een gezamenlijk herfstconcert. Het optreden vindt plaats in
protestantse kerk Het Zonnelied in Venray en begint om 19.30 uur.

Herfst in aantocht
IVN Geijsteren-Venray organiseerde zondag 14 oktober een herfstwandeling. Het weer deed nog
niet echt herfstig aan, maar de natuur vertoonde toch al wat sporen van het najaar.
HALLO-fotograaf Rob Beckers maakte een sfeerimpressie.

Kamerkoor Venray bestaat sinds
1985 in staat onder leiding van Marca
Kusters. Bel Canto bestaat sinds 1952.
De dirigent van het Heldense koor is
Marcel Kuepers. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Ludmila Seroo.
De koren bieden een avondvullend pro-

gramma met een korte pauze. Ze zingen klassieke en moderne liederen van
bijvoorbeeld Billy Joel, Ralph Vaughan
Williams en Franz Schubert.
Kaarten zijn te reserveren via kamerkoorvenray@gmail.com of telefonisch
via 0478 58 64 31 of 06 55 38 86 80.
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