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Vastelaovend
weer van start
Het duurt nog even tot het maart is en de vastelaovend écht van start gaat, maar het officiële startsein voor het carnavalsseizoen werd zondag de 11e van de 11e al
gegeven in het centrum van Venray. Vastelaovesvereniging De Piëlhaas opende het seizoen om 11.11 uur met 11 kanonschoten. Daar bleef het die dag niet bij, want ook de
nieuwe vorst van De Piëlhaas, Leon Aarts, werd gepresenteerd en hield receptie. ‘s Middags ging het feest in Venray gewoon door, want het gloednieuwe evenement
‘Enkeltje Venray’ stond op het programma. In een bomvolle Schouwburg organiseerde Proeflokaal Goesting, Café Hulsman en De Artiest een ‘eigen’ elfde van de elfde-feest,
zodat de carnavalsvierders uit Venray geen retourtje Maastricht hoefden te nemen, maar gewoon thuis konden genieten van artiesten als Lex Uiting en Bjorn en Mieke.

SPOVenray houdt plan B achter de hand
Of basisschool De Lier wel naar het sportpark in Merselo kan verhuizen, is volgens scholenkoepel SPOVenray
nog maar de vraag. Vanwege een financieel tekort in het plan, wil bestuursvoorzitter Marcel Reulen pas in
januari de knoop doorhakken over het wel of niet aanvragen van de verhuizing van de basisschool. Plan B is een
verbouwing van het oude pand.
De aanvraag voor de verhuizing
van basisschool De Lier naar het sportpark in Merselo moet voor 1 februari
2019 bij de gemeente zijn ingediend.
Dan kan het plan worden meegenomen in de voorjaarsnota en de begroting van 2020.
Op 2 oktober bracht het College
van B&W een bezoek aan de dorpsraad van Merselo. “Het college heeft
het plan omarmd”, zegt dorpsraadvoorzitter John van Dijck. “We kregen
ook de toezegging van een versnelde
behandeling op het gemeentehuis.
Het mag geen drie jaar meer duren.”
De uitbreiding van verenigingsgebouw

D’n Hoek voor de komst van de school
vergt een investering van ruim 2 miljoen euro. De bouwkosten lopen snel
op en het plan kampte een halfjaar
geleden al met een financieel gat van
vier ton.

Beslissen in januari
Het plan omvat twee delen. In
het kader van ‘Schoon door de poort’
wordt verenigingsgebouw D’n Hoek,
zoals alle andere gemeenschapsaccommodaties, verzelfstandigd en overgedragen aan het dorp. Schoolbestuur
SPOVenray dient de huisvestingsaanvraag in voor de nieuwe school.

Bestuursvoorzitter Marcel Reulen
meldt pas in januari de knoop door te
hakken. “Het moet eerst helder zijn
dat dit ook het plaatje wordt. Er is een
financieel tekort. Er moet nog wel wat
gebeuren voordat het rond is”, houdt
Reulen een slag om de arm. De voorkeur van SPOVenray gaat uit naar verplaatsing naar het sportpark.
“Voor de leefbaarheid van Merselo
is het beter dat de school onderdeel
wordt van de nieuwe multifunctionele accommodatie. Het onderwijs wil
graag aanhaken, maar daarvoor moet
wel een perspectief zijn. Dat is er nu
nog steeds niet. Er wordt al vier jaar

over gesproken.”
Marcel Reulen dringt aan op duidelijkheid. “Het huidige schoolgebouw
verkeert in slechte staat. Het loopt al
zo lang en we willen niet steeds blijven opschuiven. Ook ten opzichte van
de ouders niet. Als het verhuisplan

afketst, dan hebben we plan B achter
de hand. Dit betekent deels sloop en
vernieuwbouw van De Lier op de huidige locatie.”
Lees meer over de het plan van
de verhuizing van de school naar
het sportpark op pagina 04
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Dialoogaward voor Asmaa Darkaoui

Asmaa: ‘Ga met elkaar in gesprek’
De Dialoogaward 2018 is dit jaar
gegaan naar de Venrayse Asmaa
Darkaoui. In haar project waarin ze
kinderen begeleidt die van groep 8
naar de brugklas gaan, staat
dialoog centraal. “We praten met
elkaar en leren van elkaar. Over hoe
je omgaat met groepsdruk, maar
ook over hoe je het beste woordjes
kunt leren”, vertelt ze.
Maandag 5 november kreeg ze de
award uitgereikt van de buurt
bemiddelaars van Synthese, die
vorig jaar de award in ontvangst
mochten nemen.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Els
Hekkenberg, Kim Jacobs,
Anne Jakobs, Anne Jeuken en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

“Ik was in shock”, lacht Asmaa.
“Het was zó’n verrassing. Ik wist niet
dat mijn project al zo bekend was bij
andere mensen.” De Dialoogaward is
een initiatief van Venray in Dialoog,
een organisatie die de dialoog wil
stimuleren. Doel is om nieuwe verbindingen te maken en bruggen te slaan
tussen mensen en organisaties door
het voeren van gesprekken met elkaar.
Tijdens de Week van de Dialoog wordt
ieder jaar de award uitgereikt.

Eerste groepje op
Krokodaris
Gaby Hustedt, teamleider
Synthese Venray, lichtte toe waarom
Asmaa de award verdient: “Ze weet
mensen te verbinden. Met haar werk
inspireert zij mensen zich persoonlijk
te ontwikkelen, het beste uit zichzelf
te halen, en de ander te leren kennen.
Veelal werkt Asmaa met kinderen.
Kinderen die zij uitdaagt en inspireert
te dromen. Kinderen die zij een veilige
omgeving biedt waarin zij vrij met

elkaar in dialoog kunnen.”
De Venrayse Asmaa is
maatschappelijk betrokken en zet zich
al jaren in als vrijwilliger, onder andere
in haar eigen wijk Brukske. Onlangs
startte ze haar eigen coachingsbureau
iBloom en begon ze met een project
om kinderen uit groep 8 beter
te begeleiden naar de brugklas.
Gemeente Venray, scholenkoepel
SPOV en basisschool Krokodaris
in Brukske waren enthousiast en
ondersteunden haar met de plannen.
Haar eerste coachingsgroepje ging
voor de zomervakantie van start
op Krokodaris met zes kinderen.
“Twee jongens en vier meisjes deden
mee”, vertelt Asmaa. “We zijn voor
de zomervakantie één keer bij elkaar
gekomen en toen ze eenmaal in de
brugklas zaten, hadden we om de
twee weken een bijeenkomst.” Dit jaar
konden de deelnemers gratis meedoen
omdat het een pilot was. “Hoe dat in
de toekomst is, is even afwachten.
Ik wil graag dat alle kinderen de kans
krijgen om mee te doen, ook als ze het

niet zo breed hebben.”
In de bijeenkomsten praat Asmaa
met leerlingen over allerlei onderwerpen. “Ik vraag altijd hoe het met
hen gaat. Waar lopen ze tegenaan?
Daarnaast hebben we het gehad over
talenten, zelfvertrouwen en groepsdruk. Hoe maak je je eigen keuzes?
Wat als je niet mee wilt gaan met de
massa? Maar er komen ook praktische zaken aan bod: we praten over
huiswerk maken, hoe je het beste
kunt leren en hoe je om moet gaan
met stress. Ik probeer zoveel mogelijk interactie te krijgen in de groep.
Zo ontwikkelen de jongeren zichzelf
het beste.”

‘Iedereen is
verschillend’
De bijeenkomsten van de eerste
zes leerlingen zitten er inmiddels
op. “Dat vonden ze heel jammer.
We hebben afgesproken in februari
weer bij elkaar te komen om bij te
praten.” Het liefst wil ze haar project

nog verder uitbreiden en ook op
andere basisscholen aanbieden.
“Daarover ga ik nog in gesprek met de
gemeente en SPOV.”
Dialoog is voor Asmaa heel
belangrijk, niet alleen in haar
brugklasproject, maar ook daarbuiten.
“Door met elkaar in gesprek te
gaan en te luisteren naar elkaar,
kun je verbindingen leggen en tot
mooie dingen komen.” Venray kan
volgens haar nog wel wat meer
dialoog gebruiken. “Ik ben zelf van
Marokkaanse afkomst en als dame
met een hoofddoek merk ik dat er
nog vaak vooroordelen zijn over
mensen met een andere achtergrond.
Mijn eigen wijk Brukske is heel
multicultureel, daar speelt dat wat
minder. Maar daarbuiten merk je dat
er wat meer afstand en onbegrip is.”
De oplossing? “In gesprek gaan met
elkaar. Dan kom je er snel achter dat
iedereen verschillend is, maar dat
mensen ook heel veel met elkaar
gemeen hebben, welke achtergrond
ze ook hebben.”

Leegstand voorkomen

Gemeente wil Toverbal anti-kraak inzetten
Gemeente Venray gaat kijken of toekomstige gebruikers van de voormalige basisschool De Toverbal in Venray er anti-kraak kunnen verblijven.
De basisschool komt per 1 januari in handen van de gemeente, omdat het gebouw niet meer noodzakelijk is voor onderwijs.
Daardoor ontstaat de vraag
wat de gemeente met het gebouw
kan doen. Omdat ze verplicht is het
gebouw over te nemen, moet er
worden gekeken hoe het pand het
best kan worden gebruikt. Leegstand
wil de gemeente in ieder geval
voorkomen, om illegale bewoning,
verpaupering van het gebouw en het
aantrekken van ongedierte tegen te
gaan. Het College van B&W is bovendien van mening dat het gebouw
nog niet gesloopt hoeft te worden.
Er zijn nog geen concrete toekomstplannen en het kan dus nog enkele

jaren duren voor de gemeente de
grond nodig heeft. Wel is het terrein
meegenomen in een locatieonderzoek
voor een nieuwe vestiging van de
Aldi in Venray, maar daarvoor zou het
gebouw ook gesloopt moeten worden.
Het college vindt het niet erg
om de huidige gebruikers van
De Toverbal, JouTou, Go4It en
kringloopwinkel De Ontmoeting,
het pand te laten gebruiken. Dit zou
het best gerealiseerd kunnen
worden door middel van een antikraakregeling. Anti-kraak wil zeggen
dat een organisatie die hierin is

gespecialiseerd het beheer overneemt
van de gemeente. Deze organisatie
zorgt ervoor dat er gebruikers in het
gebouw komen. De gebruikers weten
dat zij op korte termijn het pand
moeten verlaten. Dit wordt vastgelegd
in een overeenkomst tussen de
gebruikers en de organisatie.
De organisatie heeft de verplichting
om het pand leeg aan de gemeente
op te leveren en de opzegtermijn
bedraagt één maand.
Door zo’n anti-kraakregeling
zouden de huidige gebruikers in het
pand kunnen blijven, mits ze een

anti-kraakovereenkomst sluiten
met de betreffende organisatie.
De gemeente heeft de gebruikers
van De Toverbal hier al van op de
hoogte gesteld. Het enige risico dat
het college schetst bij de anti-kraakregeling, is dat het in theorie mogelijk is dat de gebruikers het pand
weigeren te verlaten op het moment
dat dat moet.
In de raadsvergadering van
december wordt besloten wat er met
De Toverbal gebeurt en of er daadwerkelijk een anti-kraakregeling
komt voor het gebouw.
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Nationale Duitse dodenherdenking in Ysselsteyn

Wat gebeurde op de Venrayse heide
Op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn worden zondag 18 november, op Volkstrauertag, de duizenden Duitse slachtoffers herdacht die vielen in de Tweede Wereldoorlog. Onder hen bevinden zich achttien
militairen die omkwamen tijdens een oefening in de Venrayse Peel op 13 november 1940. Historicus
Harrie Bloemen uit Venray vertelt wat er die dag op de heide gebeurde.

Verkeerde plek voor
afweergeschut

Harrie Bloemen met een oude foto
van de begraafplaats op de Grebbeberg.
Bewoners van de Jodenpeel
bij het Brabantse De Rips zagen op
13 november 1940, een half jaar
na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, plotseling tientallen
Duitse militaire auto’s, Rode Kruiswagens en gewone ziekenauto’s
af- en aanrijden. Ze reden allemaal
richting Venray. Ondertussen waren
alle wegen in de Jodenpeel door
Duitse militaire wachtposten afgezet en niemand mocht het gebied in
of verlaten. Even later kwamen de
auto’s terug, sommigen met bloed
besmeurd. Daarna bleef het stil, zon-

der dat iemand in de omgeving wist
wat er op de Venrayse heide, nabij de
Brabantse grens met het dorp De Rips,
was gebeurd.

Uittesten van nieuwe
granaat
De in Overloon geboren en in
Venray woonachtige Harrie Bloemen
(89) kent het verhaal. Zijn collegahistoricus Bernard Ploegmakers van
heemkundekring D’n Blikken Emmer
uit De Rips deed het hele verhaal
uit de doeken. “Het verhaal maakte

enorme indruk op me en het is de
moeite waard om in een voetlicht
geplaatst te worden”, vertelt Harrie.
“Er zijn namelijk veel onwaarheden
over verteld en geschreven. Het zou
een sabotage-actie zijn geweest
om soldaten te straffen. Het zou om
SS’ers gaan of officieren uit de Eerste
Wereldoorlog. Allemaal sagen en
mythen. Omdat aanstaande zondag
de Duitse nationale herdenkingsdag
is, vind ik het belangrijk om wat in
mijn ogen de waarheid is, aandacht
te geven. Mijn generatie is de laatste groep mensen die de oorlog heeft

Gewoon Beejzonder

‘Herkenning en erkenning bieden aan ouders’
Gewoon Beejzonder is een Venrays initiatief dat is ontstaan voor ouders van ‘gewoon bijzondere kinderen’.
Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met ADHD, maar ook ouders van hooggevoelige of eenzame kinderen zijn
welkom. Op woensdag 7 november vond de eerste inloopavond plaats, waar ouders herkenning en erkenning
konden vinden voor de uiteenlopende problematieken van hun kinderen.
Gewoon Beejzonder ontstond
nadat gemeente Venray Hanneke
Rongen en Maud Derix benaderde.
“In veel dorpen bestaan er al soortgelijke initiatieven en de gemeente heeft
ons gevraagd om te kijken of we
zoiets ook in Venray op kunnen
zetten”, vertelt Maud. Ze voegt toe:
“We zijn zelf ook moeders van bijzondere kinderen en krijgen daarvoor
hulp van de gemeente. Zo zijn ze bij
ons terechtgekomen.” ‘Gewoon bijzondere kinderen’ kunnen kinderen zijn
met ADHD of autisme, maar ook
kinderen die slaapproblemen of
allergieën hebben of gevoelig, sociaal
onhandig of eenzaam zijn. Dat er niet
voor één doelgroep is gekozen, is een
bewuste keuze geweest. “Veel ouders
zijn op zoek naar herkenning of
erkenning en daarom hebben we de

meegemaakt en erover kan vertellen.”
De vele ziekenwagens die mensen
in de Jodenpeel zagen, waren opgeroepen vanwege een ernstig ongeluk op de Peelgrens van Vredepeel en
De Rips. Een groep Duitse militairen
was in het gebied om een nieuw type
granaat uit te testen op een betonnen veldversterking, ook wel kazemat genoemd. De Peel was destijds
een ongerept stuk natuur dat nauwelijks bewoond werd en was daarom
geschikt voor militaire oefeningen,
stellen Bernard en Harrie. In het
gebied tussen het geschut en het doel,
de kazemat, werden een grote ronde
en een kleinere tent opgezet waar
zo’n driehonderd militairen zich installeerden. “De granaatbaan zou over
deze tenten gaan, waardoor de waarnemers, op een veilige afstand van
ongeveer 800 meter van het doel, met
hun kijkers een goede indruk konden
krijgen van het effect van de granaat”,
schreef Bernard.

doelgroep zo breed mogelijk gemaakt.
Uit de reacties van de eerste bijeenkomst is gebleken dat we dat kunnen
bieden aan ouders.”
Er ging een tijdje overheen
en in die periode werkten Maud
en Hanneke een concept uit voor
Gewoon Beejzonder. Ze kwamen met
het idee om inloopavonden en workshops te gaan organiseren. Op woensdag 7 november vond de eerste
inloopavond plaats en de twee kijken
er erg tevreden op terug. “Er waren
15 moeders en het was heel leuk,
iedereen was open en de bezoekers reageerden erg enthousiast.”
Voor Maud en Hanneke is nu de volgende stap om de reacties te gaan
bundelen. “We gaan kijken waar de
vraag ligt en op basis daarvan verdere
invulling geven aan de workshops,

die we een keer per kwartaal willen
organiseren. De inloopavonden blijven
ook, die zijn voortaan iedere eerste
woensdag van de oneven maand.”
Ze gaat verder: “Het gaat er bij deze
avonden om dat het een samenzijn is
voor ouders met bijzondere kinderen.
Voor hen kan zo’n avond dienen als
een luisterend oor of een hart onder de
riem. Er worden tips uitgewisseld en de
bezoekers kunnen echt zichzelf zijn.”
De volgende bijeenkomst van
Gewoon Beejzonder is niet zoals
normaal op de eerste, maar op de
tweede woensdag van januari. Dit in
verband met de kerstvakantie. De bijeenkomst vindt plaats in Venray
aan de Paterstraat 29 van 20.00
tot 21.30 uur. Meer informatie over
Gewoon Beejzonder is te vinden op de
Facebook-pagina van het initiatief.

Het ging mis. Eén van de eerste
granaten die werden afgevuurd, sloeg
in bij de grote tent en ontplofte. Die
doodde achttien Duitse soldaten en er
raakten er evenzoveel zwaargewond.
De doden waren jonge mannen, geboren tussen 1911 en 1918. De jongste
22, de oudste 29 jaar. Allemaal leden

van de Wehrmacht, het Duitse leger,
volgens Harrie. “Onder de doden waren
zeven officieren, acht onderofficieren
en drie manschappen. Hoogopgeleide,
normale mannen die op dat ongelukkige moment op die plek waren.
Want dat moet het zijn geweest, een
ongeluk. Het had die maand veel geregend, de bodem was drassig en zacht.
Geen handige plek om afweergeschut
neer te zetten. Ik denk dat een wiel
verzakte en de granaat daardoor in de
verkeerde richting werd geschoten.
Met alle gevolgen van dien.”
De soldaten werden begraven
op het Duitse Wehrmacht-deel van
de militaire begraafplaats op de
Grebbeberg bij het Utrechtse Rhenen.
Later werden ze herbegraven op de
militaire begraafplaats in Ysselsteyn.
“Duitse militairen die waren omgekomen door eigen vuur. Dat moet een
blamage zijn geweest voor Hitler”,
aldus Harrie. “Ik denk dat de soldaten
daarom niet naar Duitsland werden
overgebracht, maar in Nederland werden begraven. Bij al die andere slachtoffers die in de oorlog vielen en hier
een laatste rustplaats kregen.”
De Volkstrauertag-herdenking
begint zondag 18 november om
13.30 uur op de begraafplaats in
Ysselsteyn.
Bron: ‘Artillerie incident Hazenhutsche PeelJodenpeel’ uit Nieuwsbrief 18B (2017),
heemkundekring D’n Blikken Emmer, De Rips
Noord-Brabant.

OM wil hogere straf
voor Wanssumse
jihadiste
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep 30 maanden
gevangenisstraf geëist tegen de inmiddels 19-jarige Wanssumse Aïsha.
Zij wordt ervan verdacht zich aan te hebben willen sluiten bij IS in Syrië.
Het OM maakte de nieuwe eis maandag 12 november bekend.
De vrouw wordt er door het OM
ook van verdacht te hebben geprobeerd een terroristische aanslag te
plegen in Nederland. Ook wil het OM
dat de verdachte bijzondere voorwaarden krijgt opgelegd met een
proeftijd van drie jaar, inclusief het
dragen van een enkelband.
De Wanssumse werd op
19 december vorig jaar door
de rechtbank in Roermond
veroordeeld tot negen maanden
jeugddetentie, waarvan een
groot deel voorwaardelijk. De
rechtbank achtte alleen bewezen
dat verdachte voorbereidingen had
getroffen om zich aan te sluiten
bij een terroristische organisatie.
Het OM ging tegen die uitspraak
in hoger beroep, om de straf
van 30 maanden, waarvan 24
voorwaardelijk, alsnog voor elkaar
te krijgen. De zaak diende maandag
12 november voor het gerechtshof in
Den Bosch.
Volgens het OM heeft Aïsha in
juni 2016 te kennen gegeven uit te
willen reizen naar Syrië om zich aan
te sluiten bij IS. Dat is door de AIVD

voorkomen. De toen nog 17-jarige
Wanssumse werd twee dagen voor
haar vertrek aangehouden. Ze kreeg
beperkingen opgelegd, maar heeft
tegen de regels in toch contact
gehad met een man uit Zuid-Afrika.
Volgens het OM waren de twee
samen van plan een terroristische
aanslag te plegen in Nederland.
De rechtbank was het hier vorig jaar
niet mee eens: zij sprak Aïsha hier
van vrij. Het OM bepleitte in hoger
beroep nogmaals waarom zij vindt
dat de vrouw wel schuldig is. Ook wil
zij dat de vrouw niet volgens het
jeugdstrafrecht, maar het normale
strafrecht veroordeeld zou moeten
worden. De advocaat-generaal laat
weten: “We hebben hier te maken
met een serieuze en inmiddels
volwassen vrouw, die geheel
toerekeningsvatbaar is. Daarnaast is
zij bereid (geweest) deel te nemen
aan de gewapende strijd en wilde
zij willens en wetens een aanslag
plegen en als martelaar sterven.”
Het gerechtshof in Den Bosch
doet op maandag 26 november uitspraak over het hoger beroep.
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Besluit locatie nieuwe Aldi uitgesteld

Tijdelijke Aldi D’n Herk mag nog
één jaar blijven
De tijdelijke vestiging van Aldi aan D’n Herk in de Venrayse wijk Brukske mag nog tot januari 2020 blijven.
Dat maakte wethouder Jan Loonen deze week bekend. Reden is de vertraagde bouw van het nieuwe winkelcentrum in die wijk en het opnieuw uitstellen van het besluit over de definitieve vestiging van Aldi in Venray.
Oorspronkelijk zou de tijdelijke
vestiging van Aldi aan D’n Herk verdwijnen als het nieuw te bouwen winkelcentrum in de wijk klaar zou zijn.
De vergunning liep echter af in januari 2018 en gemeente Venray besloot
in eerste instantie deze vergunning
niet te verlengen. In afwachting van
de keuze voor een nieuwe locatie van
een grotere Aldi in Venray, mocht de
tijdelijke vestiging in Brukske toch nog
even blijven. In eerste instantie tot
mei 2018, maar wethouder Jan Loonen
heeft daar nu nog meer dan een jaar
bij op geteld. De nieuwe vergunning
loop in januari 2020 af.

Reden voor deze verlenging is
ten eerste dat het winkelcentrum in
Brukske, waar een Jumbo en Lidl moeten komen, nog steeds niet gebouwd
is. Wethouder Jan Loonen verwacht
dat de laatste rechterlijke procedures
dit jaar nog afgerond worden en dat
Jumbo snel kan gaan bouwen.

Monumentale status
Dr. Poelsschool
Daarnaast speelt ook het besluit
over de locatie van de nieuwe,
grotere, Aldi in Venray mee.
Dat besluit zou dit jaar nog genomen

worden, werd in oktober gesteld.
Daar komt wethouder Loonen nu op
terug. “We stellen het uit tot begin
volgend jaar”, geeft hij aan. Reden is
onder andere het onderzoek naar
één van de twee mogelijke opties:
de dr. Poelsschool. Door Stichting
Venray Monumentaal is een verzoek
ingediend om de voormalige school
aan te merken als gemeentelijk
monument. De gemeente wil eerst
goed gaan onderzoeken of dit pand
een gemeentelijk monument moet
worden of niet, voordat zij besluit over
de definitieve locatie voor de Aldi.
Dat onderzoek gaat naar verwachting

twee tot drie maanden in beslag
nemen. Mocht de Dr. Poelsschool
als gemeentelijk monument worden
bestempeld, maakt dat de keuze voor
een locatie voor de nieuwe Aldi een
stuk eenvoudiger, aldus wethouder
Loonen.

Tweede Plus
De tweede mogelijke locatie voor
de nieuwe Aldi is op het terrein van de
voormalige basisschool De Toverbal.
Samen met Aldi is de gemeente al
een tijdje bezig met de locatiestudie
naar beide locaties. Er zijn inmiddels
verkeersonderzoeken uitgevoerd en er
zijn twee informatieavonden geweest
met bewoners. Op dit moment vinden
nog gesprekken plaats over de financiële kant van de locatiekeuze.

Mocht de Aldi toch naar de locatie van de Dr. Poelsschool gaan, wil
dat niet zeggen dat er helemaal geen
supermarkt gevestigd kan worden bij
De Toverbal. Een andere supermarkt
op die locatie sluit wethouder Loonen
niet uit. “Plus van Dijck in Landweert
wil graag een tweede winkel openen.”
De Plus diende een verzoek in om een
tweede locatie in de wijk Brabander
te openen, maar daar is volgens de
gemeente te weinig behoefte aan nog
een supermarkt. Loonen: “De locatie Toverbal voor een tweede Plus
zou ook een optie kunnen zijn, als
de Aldi daar niet gevestigd wordt.”
Twee supermarkten op die locatie, een
discounter en een full service-winkel,
lijkt de wethouder wat te veel van het
goede.

Vervolg voorpagina

Mix van woningen op schoollocatie
De Lier Merselo
De inwoners van Merselo vinden woningbouw de beste invulling voor de straks mogelijk vrijkomende schoollocatie tussen Kleindorp en Coppelenberg. Dat bleek tijdens de bijeenkomst op woensdag 7 november in zaal ’t
Anker. Als de verhuizing van basisschool De Lier naar het sportpark doorgaat, ontstaat er ruimte voor 17 tot 23
woningen.

parkeergelegenheid komt, zodat er
minder parkeerruimte nodig is in het
bouwplan. Het jeugdhuis, op de hoek
Grootdorp/Kleindorp,

Parkeerplaatsen bij
de kerk
is eigendom van het kerkbestuur
en valt net buiten het plangebied.
Er is momenteel een kringloopwin-

kel in gehuisvest. Een deel van de
bezoekers pleitte voor behoud van het
markante gebouw. Woonstudio’s voor
jong en oud kan een goede invulling
zijn, luidde de mening. Terwijl een
ander deel juist sloop een betere optie
vindt. Om zo de plek van het jeugdhuis te betrekken bij de bouwlocatie.
“We komen hier de komende tijd nog
vaker over te spreken”, zegde John van
Dijck toe.

Uitgangspunten bepaald

Huisvestings
beleid arbeids
migranten
Met de mogelijke verplaatsing
van de basisschool naar verenigingsgebouw D’n Hoek op het sportpark
kan op zijn vroegst in 2020 worden
gestart. Toch wil de dorpsraad nu al
nadenken over het vrijkomende terrein. Dat omvat naast het schoolgebouw de speelplaats, het dorpsplein,
een parkeerterrein en jeu-de-boulesbanen. Gemeente Venray is eigendom van de beoogde bouwlocatie
van 5.100 vierkante meter in het
hartje van Merselo tegenover de kerk.
“Het gaat vanavond om een eerste
ideevorming”, zei dorpsraadvoorzitter
John van Dijck. “We moeten vooruitkijken. Dat geeft ons straks een voorsprong. Als we pas na de verhuizing
van de school beginnen met nadenken
over de invulling, dan zijn we te laat.”
Voordat de veertig bezoekers in

groepjes aan de slag gingen, wees
gespreksleider Gert van der Steen op
de prominente plek midden in het
dorp. “Het is een eenmalige kans om
de schoollocatie een nieuwe bestemming te geven voor de komende
vijftig jaar.” Hij wees erop dat het
inwoneraantal van Merselo stabiliseert. “Maar de samenstelling van de
bevolking verandert wel. Er komen
steeds meer ouderen. Dat heeft consequenties voor het type woningen en
de voorzieningen in het dorp.”

Inwoneraantal
stabiliseert
De Merselonaren geven de voorkeur aan een mix van woningen,
zowel koop als huur, voor alle doelgroepen. Jongeren moeten de kans

krijgen in het dorp te blijven wonen.
Dat geldt ook voor ouderen die kleiner
willen gaan wonen. De voorkeur gaat
uit naar laagbouw om zo het dorpskarakter te behouden. De woningbouw
moet in fases plaatsvinden, zodat naar
de behoefte van de dorpsbewoners
gebouwd wordt. De nieuwe woonwijk
moet een goede ontsluiting krijgen.
Op het terrein is genoeg ruimte voor
groen, parkeren, speelvoorzieningen
en een ontmoetingsplek.
“Ik zie veel overeenkomsten tussen de ideeën. Vooral over de variëteit
aan woningen”, concludeerde Van der
Steen. Over het parkeren van kerkbezoekers, wel of geen bomen en de
toekomst van het voormalige jeugdhuis waren de meningen verdeeld.
Enkele bewoners spraken de wens uit
dat op het terrein van de kerk zelf een

Omdat de nieuwe visie van gemeente Venray op de huisvesting van
arbeidsmigranten nog niet klaar is, komt zij nu alvast met een lijstje
met tijdelijke uitgangspunten. Op die manier kan er afscheid genomen
worden van het beleid uit 2013, dat volgens de gemeente “weinig
ruimte bood tot flexibiliteit”.
Het huidige beleid uit 2013 is te
zwart-wit opgesteld en biedt nauwelijks flexibiliteit, stelt gemeente
Venray. Door dit beleid te vervangen
door een lijst tijdelijke uitgangspunten, in afwachting van een nieuwe
beleidsvisie, denkt zij dat goede huisvesting van arbeidsmigranten een
betere kans van slagen heeft. In 2017
werd al besloten het beleid te actualiseren, maar mede doordat het
gemeentelijk beleid aan moet sluiten
aan het nog op te stellen provinciaal
beleid, loopt dat enige vertraging op.
De oplossing? Een tijdelijke lijst
met uitgangspunten voor short stay
van arbeidsmigranten, waardoor

nieuwe initiatieven meer ruimte
krijgen. “Bij de keuze voor locaties
spelen de omgeving en de beheersbaarheid een belangrijke rol”, stelt
de gemeente. “Bij voorkeur kernrandzones of randen van bedrijventerreinen. Grootschalige initiatieven
in woonwijken zijn niet wenselijk.”
Daarnaast wordt bij grotere ontwikkelingen van vijftig bedden of meer
de raad geraadpleegd. In de uitgangspunten staat daarnaast onder
andere dat parkeren op eigen terrein
dient te gebeuren, een huisreglement om overlast te voorkomen verplicht is en moet er overlegd worden
met de omgeving.
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Leven met de tbs-kliniek

Amsterdamse filmstudenten maken
documentaire over Oostrum
Drie studenten van de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam zijn bezig met een documentaire over
Oostrum. Onderwerp: hoe gaat het kleine dorp om met de tbs-kliniek in hun achtertuin? “Dat kan blijkbaar ook
op een menselijke en mooie manier merkten we hier meteen”, aldus de drie studenten.

een meisje in Oostrum werd verkracht
door een tbs’er van De Rooyse Wissel
die dan op verlof was. Sam: “In het
artikel kwam de invalshoek van de
bewoners van het dorp naar voren.
Dat vonden we heel interessant. Daar
wilden we meer mee doen.”

Andere kant van
het verhaal
Voor hun opleiding moeten
de drie een 15 minuten durende
documentaire maken over een
onderwerp naar keuze. De studenten
verdiepten zich al snel in het dorp
Oostrum en de manier waarop zij
omgaan met de tbs-kliniek in hun
dorp. Dobber: “Voor buitenstaanders
klinkt het heel heftig: tbs’ers die
iedere dag door het dorp fietsen. Maar
hier is het heel normaal. Het dorp is
er best oké mee, maar natuurlijk is er
ook altijd die spanning. Want het gaat
ook af en toe mis.” Sam gaat verder:
“We willen de andere kant van het
verhaal laten zien: de menselijke en
mooie manier waarop de inwoners
van Oostrum om kunnen gaan met de
tbs’ers in hun dorp.”
Sam van Galen en Dobber Bolhuis
Het grote artikel uit de Volkskrant
‘Wonen naast een tbs-kliniek: Hoe een
verkrachting het dorpje Oostrum

Genuanceerd beeld
opschudde’ uit augustus trok de
aandacht van de drie filmstudenten
Pien Maat, Sam van Galen en Dobber

Bolhuis (alle drie 24). In het stuk
worden de gevolgen geschreven van
een ernstig incident in 2016 waarbij

Ritprijzen kermis Venray
worden duurder
Wie volgend jaar naar de kermis in Venray gaat, kan duurdere ritprijzen verwachten bij de attracties.
Gemeente Venray wijzigt op verzoek van de kermisbonden de maximumprijzen voor ritjes naar 2,50 euro voor
grotere attracties en 2 euro voor kindervermaak.

De studenten gaan van 24 tot en
met 29 november de documentaire
opnemen in Oostrum, maar zijn

al flink bezig met research en
voorbereidingen. Voor de film
interviewen ze verschillende
inwoners van het dorp die op de
een of andere manier te maken
hebben met tbs’ers. “Zo praten we
met de pastoor, die een tbs’er in
dienst heeft in de groenploeg en met
een bestuurslid van de plaatselijke
visvereniging, die zijn mening over
tbs’ers positief bij moest stellen toen
hij met een groepje ging werken bij
de visclub.” Aan de ander kant komt
er ook een vader uit Oostrum aan
het woord, die zijn vrouw verloor
en zijn zoon in zijn eentje opvoedt.
Sam: “Hij is erg bezorgd en bang
dat zijn zoon iets overkomt. Maar
eigenlijk komt hij nooit in aanraking
met tbs’ers. Zo willen we een
genuanceerd beeld laten zien.”

Vertoning in Oostrum
Dinsdag 13 november hielden
de studenten een informatieavond
voor de dorpsbewoners. En ook als de
documentaire af is, waarschijnlijk rond
maart, komen ze terug naar Oostrum
om hem hier aan iedereen te laten
zien. Dobber: “De documentaire wordt
puur voor onze opleiding gemaakt,
maar misschien, als hij goed genoeg
is, wordt hij wel op een festival
vertoond. Daar hopen we natuurlijk
heel erg op.”

‘Brug naar werk’
wordt structureel
De pilot ‘Brug naar werk’ van gemeente uit 2017 is zo goed geëvalueerd, dat het initiatief voortaan structureel wordt aangeboden door
de gemeente. In de proef gingen tien personen met een afstand in tot
de arbeidsmarkt aan de slag in het groenbeheer om zo een mbodiploma te halen en in te stromen in de arbeidsmarkt.
De pilot, gericht op groenbeheer, ging op 8 mei vorig jaar van
start en is een samenwerking tussen gemeente Venray, het Citaverde
College, Monsdal Buitenbeheer en
De Combinatie. Tien deelnemers kregen een opleidingstraject, een stageplaats en een leerwerkovereenkomst
bij de uitvoerders van het werk in de
openbare ruimte. De gemeente bood
werkzaamheden in de openbare
ruimte bij deze bedrijven aan, zodat
dit werk als opleidingstraject voor de
deelnemers kan dienen, zonder dat
hiermee verdringing op de arbeids-

markt optrad. In het groenbeheer is
momenteel voldoende werk, stelt de
gemeente.
Negen van de tien deelnemers
hebben inmiddels een betaalde
baan. Ook hebben negen
deelnemers hun mbo-kwalificatie
niveau 1 behaald en gaan zes
personen door naar mbo niveau 2.
“De resultaten zijn positief”, stelt de
gemeente. Daarom is besloten het
initiatief structureel toe te voegen
aan het aanbod van de gemeente
aan middelen om mensen weer aan
het werk te krijgen.

BARBECUE & BUFFET
Gemeente Venray heeft dit jaar de
verhuurvoorwaarden van de kermis in
Venray geactualiseerd. De laatste keer
dat dit gebeurde was in 2013. Het was
noodzakelijk om wat aanpassingen te
maken, waaronder het verhogen van

de maximumprijs voor ritjes in attracties, stelt gemeente Venray. “De kermisbonden hebben aangegeven dat
het huidige ritprijzenstelsel voor de
exploitanten niet reëel is ten opzichte
van het onkostenplaatje.” Ritjes in

een attractie voor kinderen mogen
nu maximaal 2,00 euro kosten, in
plaats van 1,50 euro. Grotere attracties
mogen de entreeprijzen verhogen van
maximaal 2,30 euro naar maximaal
2,50 euro.

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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Roep om impuls De Bleek en Gouden
Leeuwplein
De Bleek en Gouden Leeuwplein zijn de twee zorgenkindjes in het winkelcentrum van Venray. Beide hebben
dringend een betere uitstraling nodig. Bewoners, ondernemers en pandeigenaren pleitten maandag 12 november tijdens de dialoogavond in het gemeentehuis voor een grondige opknapbeurt.

balustrades, donkeren hoeken, lelijke
fietsenstallingen, te veel leegstand
en een slechte verbinding met het
winkelcentrum. Een sportcentrum zou
daarnaast een manier kunnen zijn om
meer bezoekers in de avonduren te
trekken.

Gouden Leeuwplein

De Bleek kan wel wat meer groen gebruiken
De bijeenkomst, in het kader van
het nieuwe omgevingsplan, draaide
om drie locaties in het centrum van
Venray: Grote Markt, De Bleek en
Gouden Leeuwplein. In zes groepjes praatten de ruim vijftig bezoekers over verbeterpunten, ideeën en
oplossingen. De Grote Markt voldoet
met zijn terrassen als de ‘huiskamer
van Venray’. Wel klonk de waarschuwing dat het plein niet geschikt is
voor grote evenementen, zoals het
Oktoberfest. Grootschalige activiteiten

passen beter op het Schouwburgplein
en Henseniusplein, luidde de mening.
Het Oktoberfest zorgde voor veel
geluidsoverlast, winkels waren slecht
bereikbaar en er was hinder tijdens de
opbouw en afbraak.

De Bleek
In winkelgebied De Bleek moet
detailhandel plaatsmaken voor andere
functies, zoals zorg en wonen. Dat
staat in de centrumvisie van 2016.
De transformatie verloopt niet voor-

spoedig. De nieuwe supermarkt van
Jumbo is de grote blikvanger. De looproute vanaf het parkeerterrein bij
Jumbo naar De Bleek is niet uitnodigend, luidde de conclusie van de
aanwezigen. “Het plein kan groener
en moet meer uitstraling krijgen”, zei
woordvoerder Sonja van Griethuysen,
planoloog stedelijk gebied van de
gemeente, namens haar groep die zich
tijdens de dialoogavond over De Bleek
gebogen had. Andere opmerkingen
over De Bleek gingen over lelijke

Oirlo en Castenray

‘Waar nodig krachten
verder bundelen’
De dorpen Oirlo en Castenray willen hun krachten de komende tijd nog meer gaan bundelen. Maar niet op
alle gebieden. Daar waar ze wel afzonderlijk sterk staan, denk aan carnaval, kermis en dorpsfeesten, blijven ze
het gewoon lekker zelf doen. Dat werd duidelijk tijdens de gezamenlijke denktank ‘Droom van een dorp’ van
woensdag 7 november.
Sinds het voorjaar zijn Oirlo en
Castenray bezig met het maken van
een dorpsontwikkelingsplan met een
toekomstvisie. De twee dorpen trekken op verschillende punten al veel
samen op: er is één basisschool, één
voetbal-, korfbal- en tennisvereniging
en ook de dorpsraden vergaderen een
paar keer per jaar samen. Een gezamenlijk dorpsontwikkelingsplan leek
een logische keuze. Anita Emonts
van dorpsraad Oirlo: “In april hadden
we een avond over leefbaarheid in
de dorpen. Daaruit kwam naar voren
dat we best wat meer met elkaar op
konden trekken. Natuurlijk wel op zo’n
manier dat ieder dorp zijn eigen identiteit houdt.”
Er werd verder vergaderd en
gebrainstormd en woensdagavond
was er een denktankavond voor de
inwoners van de dorpen over de toekomst van beide dorpen en de manier
waarop samengewerkt zou kunnen

worden. Emonts: “We vroegen mensen: hoe kijk jij naar je dorp? Waar liggen verbeterpunten? Welke dromen
heb jij voor je dorp? Het mooie was
dat zowel de mensen uit Castenray als
die uit Oirlo met dezelfde conclusie
kwamen. Waar we onze krachten kunnen bundelen, moeten we dat zeker
doen. Maar de gebieden waarop we
wel afzonderlijk sterk staan, moeten we ook apart houden. Carnaval,
kermis en dorpsfeesten willen we
bijvoorbeeld echt in eigen dorp organiseren om ook een eigen identiteit te
houden.”
Op het gebied van (sport-) verenigingen kan nog meer samengewerkt
worden, denken de inwoners. “We
moeten onze oogkleppen afzetten
en bij elkaar een kijkje in de keuken
nemen”, aldus Emonts. “Misschien zijn
er jeugdclubs die meer samen kunnen
werken of kunnen we overkoepelingen maken zodat er minder afzonder-

lijke besturen hoeven te zijn. En waar
het niet genoeg is om met Oirlo en
Castenray samen te werken, moeten
we ook niet bang zijn om nog verder
te kijken naar bijvoorbeeld Leunen of
Oostrum.” Een goede balans tussen
de twee dorpen, vinden de dorpsraden belangrijk. “Niet dat straks alles
óf in Oirlo óf in Castenray gevestigd is.
Dat willen we goed gaan verdelen.”
Onderwerpen als meer starters- en
seniorenwoningen, betere verlichting
in het buitengebied, beter openbaar
vervoer en nieuwkomers in het dorp
beter betrekken bijvoorbeeld bij verenigingen. In januari organiseren de
gezamenlijke dorpsraden bijeenkomsten voor de stichtingen, verenigingen
en horeca. Ook met hen gaan zij ‘dromen’ over de toekomst van beide dorpen. “Deze dromen willen we samen
met de verenigingen omzetten in
plannen, want dromen zonder plannen
blijven wensen”, aldus Emonts.

Het Gouden Leeuwplein ligt er wat
verloren bij. “Met veel straattegels en
wat ielig groen”, verwoordde Suzanne
van der Beele namens haar groep.
Ze pleitte voor meer beleving op het
plein. Een idee is een glazen huis voor
kunstenaars en vloggers. “We willen
meer cultuur, evenementen en horeca
op het plein. Ook een openbaar toilet
en een EHBO-post zouden er goed
passen.” De looproute naar het winkelcentrum is niet duidelijk. “Het oude
pand van Albert Heijn kan gebruikt
worden voor een betere doorgang.
Met meer licht en kunst. Het Gouden
Leeuwpad is nu een schimmig hoekje
waar het niet fris ruikt”, zei Van
der Beele. De parkeergarage in de
Gouden Leeuw wordt weinig gebruikt.
Door een betere bewegwijzering en
entree kan de parkeerkelder aantrekkelijker worden. “Daardoor neemt ook
de parkeerdruk in de buurt rond de
Henseniusstraat af”, zei Van der Beele.
De uitkomsten van de dialoog-

avond worden gebruikt voor het
nieuwe omgevingsplan van het centrum van Venray. Het omgevingsplan
omvat meer dan het huidige bestemmingsplan. De APV (algemene plaatselijke verordening), terrassen en
evenementen maken straks deel uit
van het omgevingsplan. Ruud Louwes
van Rho Adviseurs vertelde dat er
meer aandacht komt voor gezondheid
en duurzaamheid. “Groen, bomen en
water zijn nieuwe thema’s.” Op maandag 26 november is hierover een
tweede dialoogavond.

‘Niet iedereen
tevreden stellen’
In het voorjaar van 2019 is het
ontwerpplan klaar en wordt het ter
inzage gelegd voor reacties. In het
najaar van 2019 stelt de gemeenteraad het nieuwe omgevingsplan vast.
“De meerwaarde is dat we in overleg
zijn met elkaar”, verwoordde wethouder Jan Loonen (CDA). Toch temperde hij de verwachtingen. “Er zijn
veel meningen en vaak tegengestelde
belangen. We moeten niet in de valkuil trappen iedereen tevreden te
willen stellen. We hebben een route
uitgezet naar een compacter winkelcentrum. Aan die lijn houden we vast
en zo nodig sturen we bij.”

Emma Palmen
achtste op
provinciale CDA-lijst
Emma Palmen uit Oostrum staat als achtste op de voorlopige kieslijst van het CDA voor de provinciale verkiezingen van 20 maart 2019.
De definitieve lijst wordt vastgesteld tijdens de ledenvergadering in
Roermond op maandag 26 november.
Het Venrayse raadslid Selçuk Ipek
bezet de veertiende plaats. In de
provincie Limburg zijn 47 statenzetels te verdelen. Het CDA, momenteel de grootste partij met elf zetels,
neemt met twee verschillende
lijsten aan de verkiezingen deel.
Een voor Noord- en Midden-Limburg

en een lijst voor Zuid-Limburg.
Gedeputeerde Ger Koopmans is bij
beide de lijsttrekker. Emma Palmen
stond op 21 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen als negende op
de CDA-lijst, maar ze wist geen zetel
te bemachtigen. Selçuk Ipek kwam
toen wel in de gemeenteraad.

Nieuwe aanpak
belastingvoordeel
zonnepanelen
Gemeente Venray gaat niet zoals eerder voorgesteld de onroerendezaakbelasting (OZB) verlagen voor mensen die zonnepanelen op hun
dak hebben. Dat vond externe belastingsadviseur van de gemeente
niet zo’n goed idee. Er komt nu een subsidieregeling met hetzelfde
resultaat: financieel voordeel voor Venraynaren met zonnepanelen.
Het geven van een korting op
de OZB bleek erg veel onbedoelde
juridische bijeffecten te hebben.
Hierdoor is het beter om een
stimuleringsmaatregel in de vorm
van subsidie in te stellen, stelt de
gemeente nu. Het effect van de
twee maatregelen is hetzelfde, stelt

wethouder Martijn van der Putten.
De OZB-belasting in Venray stijgt
nu voor iedereen met 1 procent.
Via een subsidieregeling kunnen
particulieren en bedrijven die
investeren in maatregelen om
duurzame energie op te wekken geld
terug krijgen.
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Deken Smeets ereburger
van Venray
Tijdens zijn afscheid van Venray, zondag 11 november, werd deken Harrie Smeets benoemd tot ereburger van
Venray. Smeets wordt de nieuwe bisschop van Roermond en gaat Venray daarom verlaten. Hij is de tweede
persoon ooit die tot ereburger van Venray wordt benoemd. In 1972 werd vertrekkend gemeentesecretaris Henk
Vorst ereburger.
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Geluidsmeters bij
evenementen
centrum Venray
Gemeente Venray wil geluidsmeters in gaan zetten bij grotere
evenementen in het centrum van Venray, zodat het geluid permanent
gemeten kan worden. Proeven met deze maatregel tijdens de kermis
van 2017 en 2018 wezen uit dat de maatregel succesvol was.
De gemeente wil het organiseren
van evenementen stimuleren, maar
benadrukt daarnaast ook dat er
spelregels zijn, vastgelegd in het
evenementenbeleid. Onder andere
over het geluidsniveau bij evenementen zijn regels opgenomen.
Om dit niveau beter te kunnen
meten, wil gemeente Venray nu
geluidsmeters in gaan zetten om bij
grotere evenementen als carnaval en
de kermis het geluidsniveau beter te
kunnen meten. Zo hoopt zij overlast
tegen te gaan.
Met deze geluidsmeters is
tijdens de kermis van 2017 en 2018
al geëxperimenteerd. Geluidsmeters
geleend van een andere gemeente
uit de regio werden ingezet om zo
weinig mogelijk overlast te creëren.

Harrie Smeets kreeg van de
gemeenteraad de gouden Gemeente
lijke Erepenning, met daaraan het
Ereburgerschap verbonden. Deze
erepenning is bedoeld als blijk van
erkenning voor zéér uitzonderlijke
diensten voor gemeente Venray en de
Venrayse gemeenschap. Volgens de
Venrayse gemeenteraad voldoet
Harrie Smeets aan de criteria vanwege
zijn zeer grote betekenis voor het
maatschappelijke leven, organisaties
en instellingen, maar ook vanwege
zijn warme persoonlijke bijdrage in
het leven van veel mensen in Venray
en omstreken. Harrie Smeets is sinds
2004 pastoor in Venray en deken
van het dekenaat Venray-Gennep.
In november verlaat hij Venray om
op 8 december te worden gewijd als
bisschop van Roermond.
Burgemeester Hans Gilissen
reikte de erepenning uit tijdens
een speciale bijeenkomst van de
gemeenteraad van Venray. Hij sprak

deken Smeets toe: “Er zijn in het
leven drie soorten tranen. Tranen van
verdriet, tranen van ontroering en
tranen van dankbaarheid. Ik heb ze
alle drie zien vloeien de afgelopen
weken.” Tranen van verdriet
omdat iedereen het betreurt dat
Smeets niet meer als herder in
de gemeenschap blijft wonen en
dat hij niet meer midden tussen
de mensen kan staan in Venray.
Gilissen: “En tranen van ontroering,
want het is niet zomaar iets dat
jij, een mens die hier tussen de
andere mensen, leeft, werkt, praat
en huilt, bisschop van Roermond
wordt.” Dankbaar is de burgemeester
samen met de hele gemeenschap
voor al het goede werk dat Smeets
heeft verricht. “Geïnspireerd door je
gewijde priesterschap, maar ook als
mens. ”Als ereburger blijft Smeets
altijd een beetje Venrayenaar, stelt
burgemeester Gilissen. “Dat was
je sowieso misschien al, maar nu

ontkom je er echt niet meer aan.”

Er komen acht vrijstaande woningen op het voormalige busstation
op de hoek van de Julianasingel en de Prins Bernhardstraat in Venray.
Dat heeft de eigenaar van het terrein bekendgemaakt.

De nieuwe ereburger voelt
zich vereerd door de benoeming.
“En ik dank u allen heel, heel
hartelijk”, reageert hij tijdens de
raadsbijeenkomst. “Ik kan alleen maar
zeggen: fijn dat ik hier deze jaren van
mijn leven mocht zijn. Dank voor alle
goedheid die aan mij en aan de kerk is
toegevallen. Ik hoop hier als ereburger
af en toe nog eens te mogen
verschijnen.” Tegen de gemeenteraad
zegt hij: “Dat onze wegen als kerk en
staat gescheiden zijn, is zeker waar.
Maar we zijn er deels voor dezelfde
mensen. Dus ik hoop dat we elkaar
af en toe de hand kunnen reiken om
te kijken hoe we er voor die mensen
kunnen zijn. Samen, maar ieder op zijn
manier.”

Vijf van de acht woningen komen
aan een hofje met aansluiting op de
Julianasingel te liggen. De overige
drie huizen zijn te bereiken via de
Prins Bernhardstraat. Eerder verbouwde de eigenaar van het terrein
al de loods achter het busstation tot
een stalling en hobbyruimte voor
oldtimers. Ook deze loods hoort
bij het terrein waar de woningen
komen.
De initiatiefnemer heeft in het
plan rekening gehouden met de
verbetering van de uitstraling van
het gebied ten opzichte van het
huidige terrein en de aansluiting
bij de bestaand woningen aan de
Julianasingel, stelt de gemeente.
Ook is er aandacht voor duurzaamheid in het ontwerp, onder andere
door toepassing van warmtepompen
zonder geluidsoverlast en zonnepanelen en zonnecollectoren.

(Foto: Foto Hoedemaeker)

Gemeente Venray wil overstappen op elektrische auto’s voor het team Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) en de weginspectie. Er moeten vijf elektrische auto’s en één hybride voertuig komen. Dat gaat
de gemeente ieder jaar zo’n 9.000 euro extra kosten.
er nog niet zoveel oplaadpunten
waren voor elektrische voertuigen,
waardoor deze geen lange afstanden
konden rijden. Tegenwoordig is dat
geen belemmering meer, stelt de
gemeente. Elektrische voertuigen
kosten de gemeente ieder jaar zo’n
9.000 euro meer dan de huidige
auto’s. De meerkosten worden voor
2019 nog verhaald op het potje
voor onvoorziene kosten en worden

Acht woningen bij
busstation Venray

‘Fijn dat ik hier mocht
zijn’

Gemeente stapt over op
elektrisch rijden
De huidige zes benzineauto’s
van VTH en de dieselauto van de
weginspectie zijn vanwege hun
leeftijd economisch afgeschreven.
Vanuit de voorbeeldfunctie van
de gemeente, vindt zij het van
belang dat deze duurzaam worden
vervangen door elektrische auto’s
en niet door auto’s met fossiele
brandstof. Voorheen werd gekozen
voor deze laatste optie, omdat

“De ervaringen zijn positief”, stelt
de gemeente. “Ook ondernemers
of evenementenorganisaties
kunnen toegang krijgen tot de
meetgegevens en kunnen op
basis hiervan hun geluidsniveau
bijstellen. Toezichthouders kunnen
ook live het geluidsniveau zien en
waar nodig bijsturen of in actie
komen. Daarnaast kunnen de
resultaten van de geluidsmeters
eventueel ingezet worden bij
juridische procedures.” Daarnaast
kunnen de geluidsmeters ingezet
worden bij andere klachten van
geluidsoverlast, bijvoorbeeld in
woonwijken.
De geluidsmeters kosten ruim
20.000 euro om aan te schaffen en
structureel zo’n 6.000 euro per jaar.

daarna structureel opgenomen in
de begroting van de gemeente.
Ook wil gemeente gelijktijdig meer
oplaadpunten in de gemeente
realiseren. In totaal gaat het om
minimaal acht oplaadpunten.
Deze locaties kunnen binnen de
hekken van het gemeentehuis
komen, maar bijvoorbeeld ook op het
parkeerterrein van het Raadhuisplein
of in de parkeergarage Gouden Leeuw.

De bushalte van Arriva op het
busstationterrein moet wordt verplaatst. Dat kan, omdat de bussen
hier sinds de nieuwe dienstregeling
niet meer hoeven te keren. Er komt
een nieuwe bushalte aan de zijde
van het centrum. De bushalte aan
de zijde van het plantsoen blijft
bestaan.

Bushalte verplaatst
Het College van B&W gaat
akkoord met de bestemmingsplanwijziging voor het terrein. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt
van vrijdag 16 november tot en met
vrijdag 27 december ter inzage bij de
gemeente. Op dinsdag 27 november
wordt er een informatieavond georganiseerd, waar iedereen de plannen kan bekijken. Die avond wordt
gehouden in het gemeentehuis en
duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

ERKEND OPLEIDER
ERKEND OPLEIDER
ERKEND OPLEIDER
OPLEIDER
ERKEND
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Afvaldump tegengaan

Pilot afvalcamera’s gestart
De pilot met camerabewaking bij afvalinzamelpunten is van start gegaan. Vanaf nu moeten camera’s ervoor zorgen dat er minder illegaal afval
gedumpt gaat worden bij de inzamelpunten. Daar blijft het niet bij, want het hele afvalinzamelsysteem in Venray gaat mogelijk op de schop. Daar gaat
wethouder Carla Brugman zich komende tijd over buigen.

Het is een zooitje bij de meeste
afvalinzamelpunten in Venray, constateren omwonenden. “Complete huisraden worden gedumpt, matrassen,
kasten, alles”, meldde een bewoner
van de wijk Brukske onlangs. Het is de
omwonenden een doorn in het oog,
waar al jaren over geklaagd wordt.

Drie roulerende
camera’s
Het afvalsysteem in Venray is op
sommige plekken een rommeltje, dat
constateert ook verantwoordelijk wethouder Carla Brugman nu. “Ik erger
me er ook aan. Er moet iets gebeuren,
dus we gaan het hele systeem ter discussie stellen.” Hier geeft ze zichzelf
een jaar de tijd voor. “En we houden

alle opties open.”
Om nu alvast iets te kunnen
doen tegen de illegale dumping van
afval bij de inzamelpunten, zijn drie
camera’s opgehangen. In eerste
instantie komen deze bij de Jumbo in
Brukske, de Jumbo en Aldi in Veltum
en de Plus in Landweert te hangen.
Daarna rouleren ze en komen ook de
Action op het Gouden Leeuwplein
in Venray, de Jan Linders aan de
Raadhuisstraat, de Albert Heijn aan
de Langeweg en de Jumbo aan
Blekersveld in Venray aan de beurt.
In Wanssum komt een camera te
hangen bij de Jumbo en in Ysselsteyn
op het Lovinckplein.
De gemeente werkt aan een
convenant met de politie voor camerabewaking, maar omdat dit langer

duurt dan gedacht is nu eerst gekozen voor privaat cameratoezicht met
camera’s van het Venrayse bedrijf Eye
Watch Security. Deze camera’s kunnen
overdag en ‘s nachts waarnemen als
er iets naast de afvalcontainers wordt

geplaatst. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Venray
kunnen live meekijken met de beelden en krijgen een push-bericht als er
afval wordt gedumpt. Zo kunnen ze zo
snel mogelijk de overtreder opsporen.

Een boete voor illegaal afval dumpen
kost 95 euro.

Evaluatie
Zorgen om schending van de
privacy maakt de wethouder zich
niet. “Huizen die op de beelden te
zien zijn, worden afgeschermd. En de
mensen die in de buurt wonen van
de camera’s hebben allemaal een
brief gekregen. We hebben daar
geen klachten over ontvangen.”
De camera’s zijn zo geavanceerd dat
ze zelfs overtreders op kunnen slaan
in een database, maar die technologie
is op verzoek van de gemeente
nu nog niet ingeschakeld. “Als we
merken dat we te weinig mensen
kunnen beboeten, dan kan dat altijd
nog”, aldus een woordvoerder van
de gemeente. Over een half jaar
wordt de proef geëvalueerd om te
kijken of de camerabewaking effect
heeft gehad. Wethouder Brugman:
“We hopen overtreders zo beter te
kunnen beboeten en er gaat ook een
preventieve werking uit van camera’s.
Natuurlijk begrijpen we ook dat het
kan leiden tot meer afvaldumping op
plaatsen waar geen camera’s hangen.
We zullen nooit alle overtreders
kunnen pakken.”

Afvalbeleid onder de loep
De Venrayse burgers produceren te veel restafval (117 kilo per inwoner in 2017). Dat moet beter vindt de
gemeente. Wethouder Carla Brugman gaat zich daarom het komende jaar richten op het verbeteren van dit beleid.
Op dit moment moeten in Venray blik, plastic en drankpakken ingeleverd worden bij ondergrondse containers bij
supermarkten. Papier wordt aan huis opgehaald door verenigingen. Restafval moet in de grijze container en gftafval in de groene container, waarover bij beide afvalstoffenheffing betaald moet worden. Tuinafval kan gratis worden ingeleverd bij het milieustation. Ook grof vuil moet naar het milieustation (niet gratis). Brugman: “We gaan
alles ter discussie stellen. Moeten de ondergrondse containers weg en moet dit afval ook aan huis opgehaald worden? Moeten er groen- of bladkorven komen? Hoe moet het milieustation ingeleverd worden?” Uiteindelijk wil de
gemeente in 2020 van 117 kilo restafval per inwoner naar nog maar 50 kilo per inwoner per jaar.

Gemeente moet pand zo snel mogelijk kopen

Wethouder: ‘AH-pand kan altijd nog
gesloopt worden’
Het College van B&W wil voor 1,225 miljoen euro het appartementsrecht kopen van het oude Albert Heijnpand in het centrum van Venray. Het liefst wil de gemeente dat de bibliotheek hier zich gaat vestigen, maar een
definitieve invulling van het pand is er nog niet. Vanwege een provinciale subsidie is echter haast geboden bij de
koop. “Als we uiteindelijk toch geen invulling vinden voor het gebouw, kunnen we het altijd nog slopen”, aldus
wethouder Jan Loonen.

Ondanks dat BiblioNu aangeeft
geen geld te hebben voor een verhuizing naar het Albert Heijn-pand en dat
de gemeente nog niet heeft besloten
of zij BiblioNu hierin wel financieel wil
ondersteunen, gaat gemeente Venray
het pand in het centrum toch aankopen. Dat moet namelijk dit jaar nog
gebeuren, anders loopt de gemeente
een provinciale bijdrage van 8 ton
mis voor het opknappen van het
centrum. Het liefst ziet de gemeente
dat de bibliotheek verhuist naar het
pand, waardoor het centrum volgens
haar een upgrade krijgt en compacter
wordt. In het overgebleven gebouw
kunnen zich meerdere goede doelen
vestigen. Tegelijkertijd kan het Gouden
Leeuwplein opgewaardeerd worden.
Gemeente Venray moet
1,225 miljoen euro betalen
aan eigenaar AHOLD voor het
appartementsrecht van het gebouw.
Hiermee haalt zij 1.430 vierkante
meter winkelvloeroppervlak uit
de markt en geeft ze een invulling

aan een langdurige leegstaande
locatie. “Het past daardoor in de
door de gemeenteraad vastgestelde
centrumvisie”, aldus de gemeente.

Plan Z
Of BiblioNu kan verhuizen naar het
pand is nog maar de vraag. BiblioNu
zegt er geen geld voor te hebben en
ook gemeente Venray heeft nog niet
toegezegd de bibliotheek financieel
te helpen bij de verhuizing. Een plan
B voor de invulling van het pand
heeft verantwoordelijk wethouder
Jan Loonen nog niet. “Maar wel een
allerlaatste optie, een ‘plan Z’”, geeft
hij aan. “Mochten we echt geen
invulling kunnen vinden, dan kunnen
we het gedeelte waar de supermarkt
inzat slopen en de grond bij de
openbare ruimte betrekken.”
Voordat de aankoop gedaan
kan worden, mag de gemeenteraad
van Venray nog haar wensen en
bedenkingen aangeven over het
voorstel.
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GEPLUKT Roland Heesbeen

Roland Heesbeen (63) uit Venray komt oorspronkelijk uit Nijmegen, maar kwam naar Venray voor zijn werk bij de politie. Hier groeide hij door tot
inspecteur en inmiddels is hij met vervroegd pensioen. Deze gelegenheid gebruikt hij om de geschiedenis van de ‘Heesbenen’ in kaart te brengen, tot
rust te komen aan de waterkant en om mensen op allerlei manieren te helpen. Deze week wordt hij geplukt.
Roland werd geboren en getogen in Nijmegen. Daar ging hij naar
de basisschool en naar de middelbare school, waarna hij eigenlijk bij de
politie wilde. “Daar vonden ze me nog
te jong, ik was toen 17. Daarom heb
ik gesolliciteerd bij de Koninklijke
Marechaussee.” Hij volgde de oplei-

ding in Apeldoorn en kwam toen eerst
als wachtloper in Den Haag terecht.
Daarna werkte hij nog vier jaar in
Groesbeek en begon hij aan een
avondcursus om alsnog bij de politie terecht te komen. “Dat was wat ik
altijd had gewild. Ik werd, en word er
nog steeds enthousiast van om meer

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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te kunnen betekenen voor de mens en
bij de politie kan dat.” In 1977 was hij
klaar met de opleiding en in 1978 kon
hij de overstap van Marechaussee naar
politie ook daadwerkelijk maken.
Hij begon in Venray bij de politie,
op het politiebureau in de Oranjebuurt.
Inmiddels is de dienstwoning van
dit bureau zijn woning geworden en
woont Roland op en aan zijn voormalige werkplaats. “Ik had vrije keuze
en heb tien kleine gemeentes uitgezocht waar ik eventueel zou willen
werken. In Venray kon ik ook meteen
een woning krijgen, dus zo belandde
ik hier.” Roland werkte eerst drie jaar
op straat en maakte daarna de overstap naar de recherche. “Op straat was
leuk, maar bij de recherche heb je veel
meer te doen en kun je echt aan grote
onderzoeken meewerken.” Binnen de
recherche groeide hij nog door en zo
maakte hij bij de politie de ontwikkeling door van agent tot inspecteur.
Inmiddels is Roland sinds mei
gestopt. Hij kan de politie echter
niet helemaal loslaten. “Ik heb vanaf
1994 in ondernemingsraden gezeten”, vertelt hij. “Zo kon ik iets voor
mijn collega’s en voor de organisatie betekenen en proberen een zo’n
goed mogelijke balans te behouden.” Ook is Roland nog altijd lid van
de Nederlandse Politiebond. “In de
vakbond heb ik verschillende functies
gehad. Nu ben ik nog bondsraadslid,
zit in financiële commissies en in de
bezwarencommissie en help ik anderen van de vakbond en binnen vakbond FNV Verband met het invullen

van belastingaangiften. Dat is schitterend werk, ik kom veel met mensen in
contact en kan ze met de kennis die ik
heb ook mogelijkheden geven en blij
maken.” Dat helpen van mensen zit er
een beetje in bij Roland. “Ik help ook
regelmatig mensen met hun computers, ook dat is een hobby van me.”

Bestuur van de
Oranjebuurt
Behalve de organisatorische functies bij de politie en in de vakbond,
zit Roland ook in het bestuur van de
Oranjebuurt. “Zelf ben ik de kartrekker
van het project duurzaamheid. Wat we
doen is de wijk levensbestendig houden en de sociale cohesie proberen zo
goed mogelijk te houden.” Hij voegt

toe: “Een voorbeeld van de cohesie
én de duurzaamheid is bijvoorbeeld
dat wij met onze overburen vijftien
jaar lang met twee gezinnen één auto
hebben gekocht. Ook kopen we met
een groepje uit de buurt gezamenlijk
het gereedschap. Iedereen kan het
dan gebruiken wanneer het nodig is.”
In 1977 trouwde Roland met zijn
vrouw Mieke die anderhalf jaar geleden, na ziek te zijn geweest, overleed.
Samen kreeg het stel drie kinderen,
Charlotte, Carien en Daan. Inmiddels
zijn de kinderen het huis uit, zijn er
zelfs al drie kleinkinderen en is de
vierde op komst. “Na het overlijden
van Mieke heb ik een reis gemaakt
naar Curaçao, naar de oudste vriendin
van Mieke. Daar hebben we samen
herinneringen opgehaald en heb ik
het eiland ontdekt. Het was voor mij
een soort afsluiting.”
Roland is nu bezig met het weer
oppakken van een aantal oude hobby’s. “Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest en genealogie en in de
geschiedenis van mijn familienaam.
Dat is begonnen toen mijn moeder
overleed. Mijn vader zat toen een
beetje in de piepzak, dus ik stuurde
hem langs bij zijn broers en zussen om
de trouwboekjes op te halen. Dat heb
ik allemaal in kaart gebracht.” Dat was
echter nog niet genoeg voor Roland,
het smaakte naar meer. “Ik ging naar
de gemeente Nijmegen en andere
archieven. Inmiddels heb ik zo’n 1.500
‘Heesbenen’ in mijn systeem staan.
Op zolder staan kisten vol en ik wil verder met mijn onderzoek, dat een tijdje
op een wat lager pitje heeft gestaan.”
Verder heeft Roland het doel om in
het voorjaar ook de hengelsport weer
op te pakken. “Als kind viste ik veel.
Het is voor mij echt rustgevend, om
lekker met een boek aan de waterkant te zitten en gewoon te genieten
van de omgeving. Nu heb ik al mijn
spullen weer bij elkaar gezocht en in
het voorjaar wil ik weer beginnen.”
In de toekomst wil hij graag nog een
reis maken. “Ik wil graag een keer
naar Scandinavië”, vertelt Roland.
“De natuur, het machtige aanzicht van
de fjorden en bergen, daar is het nog
puur.” Verder doet hij het rustig aan,
zegt hij. “Ik zie wel. Ik heb schitterende kinderen, kleinkinderen, en fijne
vrienden. Heb het hartstikke leuk zo.
Ben een gelukkig mens.”

Klikgebit en Kunstgebit
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
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Kindcentrum De Groene Wereld geopend
Voormalig kinderdagverblijf De Circustent en buitenschoolse opvang De Boomhut in Venray werden vrijdag
9 november heropend. In bijzijn van kinderen, ouders en medewerkers werd de nieuwe naam onthuld:
kindcentrum De Groene Wereld.

viteiten. Bianka Mulders, manager
kindcentrum, over het nieuwe concept: “De Groene Wereld is een groen
kindcentrum in de brede zin van het
woord. Dat zie je terug in praktische
zaken als het gebruik van led-verlichting, afvalscheiding en het gebruik
van natuurlijke materialen. Verder is
het thema doorvertaald naar de activiteiten. Zo kunnen kinderen in het

voorjaar zelf groenten verbouwen in
de moestuin om er vervolgens in de
keuken mee aan de slag te gaan.”
Ook zijn er andere nieuwe themahoeken. Bianka: “In de theaterruimte
kunnen kinderen zich verkleden,
schminken, dansen en muziek maken.
In het atelier kunnen ze bijvoorbeeld
schilderen, timmeren, zagen en knutselen.”

VieCuri op zesde
plaats AD Top 100
VieCuri Medisch Centrum in Venray en Venlo staat op de zesde
plaats van Topklinische Ziekenhuizen in de AD Top 100 van Beste
Ziekenhuizen van Nederland. De vijftiende editie van deze ranglijst
werd vrijdag 9 november bekendgemaakt.

Kindcentrum De Groene Wereld bevat
allerlei themaruimtes, waaronder een theaterruimte
Kinderdagverblijf De Circustent is
al jaren gevestigd aan de Wilgenstraat
in Venray. Afgelopen jaar heeft
ook buitenschoolse opvang (bso)
De Boomhut zich in het gebouw

gevestigd, waardoor een kindcentrum
voor kinderen van 0 tot 13 jaar is ontstaan. Met de komst van de bso werd
het tijd voor een nieuwe inrichting
en een nieuw concept, vond eigenaar

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Kronos Solar organiseert:
Informatieavond Zonnepark Smakt.
Maandag 19 november, 19:30-21:00,
Het Pelgrimshuis, Smakt.

H OEF

Spring Kinderopvang.
De afgelopen maanden werd
verbouwd. Na de officiële opening
op 9 november konden kinderen
deelnemen aan workshops en acti-

“VieCuri Medisch Centrum heeft
een mooi resultaat geboekt door
op de 6e plaats te eindigen in de
categorie Topklinische Ziekenhuizen.
Zonder ambitieuze medewerkers en
betrokken patiënten hadden we dit
resultaat niet kunnen boeken. Het is
een beloning voor de inspanningen
die gezamenlijk het afgelopen jaar
zijn geleverd. Ook voor het komende
jaar liggen er weer de nodige uitda-

gingen voor onze mensen. Voor nu
zijn we erg trots op deze goede
uitkomst”, aldus bestuursvoorzitter
Ankie van Rossum.
De score is tot stand gekomen
doordat de prestaties van de ziekenhuizen beoordeeld zijn op 36 criteria.
Deze criteria geven een indicatie van
de medische kwaliteit van ziekenhuizen, de organisatie van de zorg en de
uitkomsten van operaties.

Oh, zit dat zo!

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

DSV in Venlo zoekt orderpickers en
packers in 3 ploegen. Salaris: € 10,61
+ toeslagen. Bel: 077 355 27 11.
werving.zuidoost@nl.randstad.com

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

www.hallo-venray.nl

Aftrekposten voortaan
tegen een lager tarief
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Vanaf 2014 wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente
wordt afgetrokken jaarlijks met 0,5 procentpunt verlaagd. De bedoeling was
om zo in 20 jaar tijd het maximale aftrektarief te verminderen van 52 naar
42 procent. Dat is kennelijk zo goed bevallen dat de afbouw de komende
jaren veel sneller gaat én voor veel meer aftrekposten gaat gelden.

Voor de hypotheekrenteaftrek
betekent het dat het maximale
aftrekpercentage vanaf 2020 jaarlijks
met circa 3 procentpunt verlaagt
naar 37,05 procent in 2023, in totaal
dus zo’n 15 procentpunt minder.
Dat is niet niks. Op 10.000 euro
hypotheekrente krijgt u 1.500 euro
minder belasting terug. Mits u in
het hoogste belastingtarief valt
uiteraard.
Vanaf 2020 gaat voor een
flink aantal andere aftrekposten
dezelfde systematiek gelden. Ook de
Ondernemersaftrekken, de MKBwinst en Ter Beschikkingsstellingsvrijstelling, Ziektekosten en Giften en
bijvoorbeeld de aftrek van betaalde

partneralimentatie, gaan naar een
maximale aftrek van 37,05 procent in
2023.
Of dat eerlijk is? Belasting wordt
geheven naar draagkracht, wie het
beter kan betalen, moet meer belasting betalen. Aftrekposten zijn er, in
elk geval in theorie, voor bedoeld om
te corrigeren voor draagkracht verlagende uitgaven, zoals bijvoorbeeld
ziektekosten. Als er twee belastingplichtigen zijn waarvan er één extra
kosten heeft aan bijvoorbeeld ziekte
en deze na aftrek van de ziektekosten
precies evenveel te besteden hebben
dan zouden ze evenveel draagkracht
hebben en dus evenveel belasting
moeten betalen.
Het nieuwe systeem doorkruist
deze systematiek volledig en maakt
daarmee de belastingheffing een
stukje minder eerlijk. Nu zou de
gedachte kunnen zijn dat dit enkel
de beter bedeelden aangaat, je moet

immers in de hoogste belastingschijf
vallen om hier last van te hebben.
Is het erg dat deze meer belasting
gaan betalen? Dat moet ieder maar
voor zich uitmaken. Maar als we
vinden dat beter bedeelde meer
belasting moeten betalen dan
hebben we daarvoor een prima en
eerlijk systeem, namelijk het verhogen van de belastingtarieven.

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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Gratis oliebollen voor gasten en vrijwilligers

Wanssumse bakker
steunt De Zonnebloem
Verdeuzeldonk De Echte Bakker uit Wanssum stelt in de week van De Echte Oliebol tussen maandag 12 en
zaterdag 17 november gratis oliebollen beschikbaar aan gasten en vrijwilligers van De Zonnebloem.
De Wanssumse bakker levert deze aan de Zonnebloemafdelingen Leunen, Veulen, Heide, Maasbloemen
(Wanssum, Blitterswijck, Geijsteren) en Oicastrum (Oirlo, Castenray, Wanssum).

winkel&bedrijf 11
Diverse disciplines

Open dag
Gezondheidsplein
Wanssum
Gezondheidsplein De Postbaan in Wanssum wordt zaterdag
17 november officieel geopend. Wethouders Anne Thielen van
gemeente Venray en Birgit op de Laak van gemeente Horst aan de Maas
geven dan het startsein van het vernieuwde centrum.
De Postbaan is een nieuw centrum aan de Postbaan in Wanssum
waar verschillende soorten diensten
op het gebied van gezondheid worden aangeboden, waaronder fysiotherapie, persoonlijke training, yoga,
kinderyoga, ergotherapie, verloskundige zorg en motorische remedial
teaching. Ook Hét Preventie Team,
dat begeleiding en advies biedt op
het gebied van voeding, beweging,

ontspanning en bewustwording,
is er gevestigd. Het multidisciplinaire Gezondheidsplein De Postbaan
opende op maandag 5 november al
haar deuren, maar dit wordt op zaterdag 17 november officieel gevierd.
Het centrum is van 11.00 tot 14.30 uur
geopend. Om 13.00 uur vindt de officiële openingshandeling plaats, waarbij
wethouders Anne Thielen en Birgit op
de Laak aanwezig zijn.

Publieksprijs voor
Goesting
Proeflokaal Goesting uit Venray is de winnaar van de Misset Horeca
Publieksprijs. De prijs wordt bepaald aan de hand van stemmen van
het publiek. Onder andere via Facebook wist het café genoeg mensen
te bereiken om er met de eerste prijs vandoor te gaan.

De week van De Echte Oliebol
is in het leven geroepen door een
groep bakkers, met als doel om
eens per jaar met een klein gebaar
een glimlach op het gezicht van de
Zonnebloemgasten en vrijwilligers te
toveren. Marc Damen, directeur van
de Zonnebloem, vindt de jaarlijkse
oliebollenactie van de Echte Bakkers
hartverwarmend. “Veel mensen met
een lichamelijke beperking blijven

vaker thuis dan hen lief is. ‘Even’ een
oliebol halen bij een bakker kan het
merendeel niet, terwijl die hoort erbij
in deze tijd van het jaar. Dankzij deze
actie komt de oliebol naar de
mensen toe. Daarmee bewijzen we
als vrijwilligersorganisatie en de
Echte Bakkers dat er meer kan dan we
denken.”
Ook voor de bakkers is de actie
een feest, vertelt bakker Geert

Verdeuzeldonk: “Wij houden er
een goed gevoel aan over om dit
samen met De Zonnebloem te doen.
We krijgen veel positieve reacties van
vrijwilligers en klanten, en merken
ook dat de Zonnebloem deze actie
erg waardeert. Ze vinden het zeker
niet vanzelfsprekend dat wij dit doen.
We merken dat we met een klein
gebaar een groot verschil kunnen
maken.”

Goedzak-actie bij Albert Heijn
Bij de Albert Heijn in Venray kan dit jaar weer speelgoed ingeleverd worden voor de Goedzakactie. Inleveren kan van maandag 26 november tot zaterdag 8 december. De Goedzak-actie zamelt
goed speelgoed in dat nog een tweede leven verdient voor kinderen die niet zoveel speelgoed
hebben op dit moment. Dit speelgoed wordt daarom gedoneerd aan Speelgoedbank Venray die hier
weer veel kinderen blij mee kan maken in het nieuwe jaar. Meer informatie over deze actie is te
vinden op www.speelgoedbankvenray.nl, via de Facebookpagina van Speelgoedbank Venray en bij
de infokraam bij Albert Heijn Venray.

Volgens de organisatie leek
Proeflokaal Goesting lange tijd onbedreigd op de overwinning van de
Café Top 100 Publieksprijs 2018 af te
gaan. “Toch werd het nog even spannend, mede doordat tweevoudig
Publieksprijswinnaar Herberg ’t Plein
een eindspurt inzette. Uiteindelijk
trokken de fanatieke stemmentrekkers uit Noord-Limburg toch aan het
langste eind.”
De prijs trok dit jaar, mede dankzij de inzet van de kandidaten, meer
stemmers dan ooit: ruim 23.000
mensen lieten hun stem gelden.
“In alle tussenstanden ging Goesting

aan kop, in de nek gehijgd door
Central in Venlo en Stadscafé Flow in
Den Helder”, aldus de organisatie.
Jaarlijks maakt Misset Horeca
ook haar Café Top 100 bekend.
Daarin staat proeflokaal Goesting op
plek 48. Het is de enige horecagelegenheid uit de gemeente die voorkomt in de lijst. De Top 100 komt tot
stand na jurybezoeken. Cafés kunnen
zichzelf opgeven om mee te dingen naar de eerste prijs. Vorig jaar
won het proeflokaal ook de Loek
Nelissenprijs 2017, de vakjuryprijs
van het Venrays Ondernemers
Platform.
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opinie
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 44

Stoplichten bij rotondes Oost-/Zuidsingel zijn dé oplossing
Stoplichten bij de rotondes aan de Oost- en Zuidsingel in Venray zijn dé
oplossing voor verkeersproblemen. Deze stelling legden wij u vorige week
voor. Een kleine meerderheid van 52 procent van onze stemmers is het
hiermee eens. De rest, 48 procent, kan zich niet in de stelling vinden.
Er gebeuren nog steeds veel ongelukken bij de drie rotondes vanaf het
Raayland College. Dorien de Mulder uit Venray denkt dat dit komt omdat
automobilisten niet verwachten dat er fietsers van twee kanten komen.
Lokale politieke partij VENRAY Lokaal vindt dat er elektronische oplossingen
moeten komen, zoals stoplichten. Ongeveer de helft van de stemmers op
onze poll denkt dat dit wel eens een oplossing zou kunnen zijn.

Tegenstanders vinden dit overdreven. Automobilisten en fietsers moeten
gewoon beter opletten. Of zij denken dat stoplichten ook geen oplossing
gaan vormen. Chantal Van de Vin uit Venray ziet dat er veel uiteenlopende
meningen de ronde doen over het probleem. Maar, zij stelt: er moet wel iets
veranderen. “De praktijk laat zien dat er in ieder geval iets veranderen moet.
Anders vallen er straks doden.” Of ze denkt dat stoplichten daarvoor de
oplossing zijn, dat geeft ze niet aan.
Ook reageren op de poll? Dat kan via onze poll op Facebook. Heeft u
geen Facebook? Dan mag u uw reactie ook mailen naar
redactie@hallo-venray.nl

Burgemeester moet door het volk
gekozen worden

eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Burgemeesters worden nu nog benoemd door de Kroon (het kabinet en
de koning), dat staat in de grondwet. Deze week werd duidelijk dat er genoeg
meerderheid is voor het voorstel in de Eerste Kamer om dit uit die grondwet te
schrappen. Dat maakt de weg vrij voor misschien wel een door het volk gekozen burgemeester in de toekomst.
Hoe de burgemeester dan wel benoemd gaat worden, is nog niet duidelijk.
Veel mensen pleiten ervoor om de burgemeester, net als de gemeenteraad, te
laten kiezen door het volk. Bijvoorbeeld door een burgemeesterreferendum. De
burgemeester staat aan het hoofd van een gemeente, dan zouden de bewoners
van die gemeente daar ook wat over te zeggen mogen hebben. Dat is democratischer. Zo’n door het volk gekozen burgemeester kan dan misschien ook

op meer steun van het volk rekenen, omdat ze hem of haar zelf gekozen hebben. Nederland zou niet het eerste land zijn om dit zo te regelen: in Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland en Italië doen ze het bijvoorbeeld ook zo.
Aan de andere kant: in praktijk wordt de burgemeester nu gekozen door
de gemeenteraad. Zij stelt een profielschets op en een commissie uit die raad
geeft een uiteindelijke voorkeur door aan de minister van Buitenlandse Zaken,
die deze keuze vrijwel altijd overneemt. Andere belangrijke kwesties in een
gemeente worden ook overgelaten aan de gemeenteraad, dus waarom de
keuze voor een burgemeester niet? Tegenstanders van een door het volk gekozen burgemeester zijn bijvoorbeeld bang dat bijvoorbeeld prins carnaval aan de
macht komt.

Boeken
Er komen wekelijks heel
wat gebruikte boeken binnen
in het leescafé. Mensen schonen hun boekenkasten op,
een oudtante is overleden,
verhuizingen, noem maar op.
Velen weten ons gelukkig te
vinden en voorkomen daarmee dat vaak nog prachtige
boeken bij het oud papier
belanden.
Soms komt er natuurlijk ook
lectuur binnen waar we niets
meer mee kunnen, die bijvoorbeeld jarenlang in een vochtige
kelder heeft gelegen en waar
de groene haren op staan.
Zo ook een aantal weken geleden, toen er een doos boeken
voor de deur stond waarvan het
leek dat ze in een gierkelder
gevallen waren en er weer
uitgevist werden om weer te
worden opgedroogd. Die zijn
dus uiteraard het leescafé niet
binnengekomen maar werden
apart gezet als oud papier.
Een paar dagen later werd ik
nogal discreet benaderd door
een wat oudere heer, keurig in
het pak. Ik kende hem niet en
hij bevestigde ook dat hij voor
de eerste keer kwam kijken.
Hij bewonderde het leescafé en
het grandioze aanbod dat hij
aantrof. Hij ontbood me op een
rustig gedeelte van de gang,
keek eerst naar links, bedachtzaam naar rechts, en toen hij er
gewis van was dat er zich
niemand anders in de buurt
begaf vroeg hij me fluisterend:
“Heeft u misschien ook ‘vieze’
boekjes?” In een split second
dacht ik aan de doos die ik
eerder die week buiten in de
schuur had gezet en antwoordde hem dat ik wel iets
interessants voor hem had
liggen. Ik zag er de humor wel
van in, maar ik heb hem sindsdien niet meer gezien.
Maarten
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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.

Gemeentebegroting 2019
De jaarlijkse klus om de gemeentebegroting al dan niet goed te
keuren zit er weer op. Elke fractievoorzitter kreeg zeven minuten om de
algemene beschouwing te doen en amendementen en moties aan te
kondigen. Nadat de balans was opgemaakt, kwamen er 25 moties en
1 amendement op tafel. De toelichting en het debat hierover namen veel
tijd in beslag.
Elke fractie neemt zijn tijd om
andere fracties te overtuigen de
motie te steunen. Via moties kan het
college namelijk gemaand worden
om op politiek belangrijke onderdelen in 2019 een stap extra te zetten.

Uiteindelijk werden tien moties zelfs
unaniem aangenomen. De begroting
2019 is het eerste koersbestek van de
nieuwe coalitie en mede gebaseerd
op het coalitieakkoord en collegeprogramma van CDA, VENRAY Lokaal en

D66. In deze begroting komt goed tot
uitdrukking dat de politieke panelen
na de gemeenteraadsverkiezingen zijn
verschoven. VENRAY Lokaal heeft vier
moties ingediend, in het verlengde
van ons verkiezingsprogramma. Onder
andere om regionale financiële ondersteuning voor Logeerhuis Kapstok te
krijgen. Ook is het college opgedragen
de haalbaarheid van een openbaar
toilet in het centrum te onderzoeken. De wethouder is ook de opdracht
gegeven om met het bestuur van

VieCuri in contact te blijven om het
ziekenhuis in Venray te behouden.
De motie Talentencampus hebben wij
aangehouden, omdat de wethouder
heeft toegezegd ons in december bij te
praten over de stand van zaken van dit
lang slepende onderwijsproject.
Acht uur aaneengesloten vergaderd, maar voor VENRAY Lokaal was
het de moeite waard. De begroting
2019 is unaniem goedgekeurd.
Tino Zandbergen,
fractievoorzitter VENRAY Lokaal

Werkgroep integratie
Bij de behandeling van de begroting heeft het CDA een motie ingediend om te komen tot een werkgroep die de integratie van de arbeidsmigrant gaat bevorderen. Deze motie werd raadsbreed gesteund.
Helaas zien we in toenemende
mate huizen bewoond worden door
arbeidsmigranten die verder
geen binding hebben met de
omgeving en ook niet actief deelnemen aan de samenleving.
Dit komt de leefbaarheid niet
ten goede. Dit is niet alleen een taak

van de gemeente, maar wij willen ook
nadrukkelijk het bedrijfsleven hierin
betrekken. Door de arbeidsmigrant
al in een vroeg stadium onze leefgewoonte bij te brengen en vooral ook
de Nederlandse taal zet je een eerste
stap. Het bedrijfsleven kan hierin bij
uitstek een rol vervullen. Ook dorps-

en wijkraden kunnen hun steentje bijdragen door migranten te benaderen
om zitting te nemen in een dorps- of
wijkraad: dan geef je deze lokaal ook
een gezicht. Het belangrijkste is dat
ook de arbeidsmigranten zelf in deze
werkgroep vertegenwoordigd zijn.
Het mag geen werkgroep zijn die van
alles bedenkt voor de arbeidsmigrant,
zonder te weten wat zij daadwerkelijk
willen. Bovendien kunnen zij goede
ambassadeurs zijn om de boodschap

over te brengen. Zij kennen hun achterban. Regionaal worden er al diverse
activiteiten georganiseerd, maar door
het juist lokaal op te pakken ben ik
ervan overtuigd dat je meer arbeidsmigranten bereikt, maar ook de
gewone burger zal eerder bereid zijn
om zijn steentje bij te dragen aan het
integratieproces. Integreren doe je
samen.
Leo Philipsen,
CDA-raadslid

unaniem is aangenomen waardoor de
bibliotheek op dit moment aan haar
taken kan blijven voldoen en het college erop toeziet dat dit ook mogelijk
blijft.
Het is jammer met het oog op een
inclusieve samenleving dat ons voorstel om toegang tot minimaregelingen
mogelijk te maken voor inwoners met
een inkomen tot 130 procent van bijstandsniveau het niet heeft gehaald.
Maar wij werken dit nu verder uit
want het is allang bekend dat ook
steeds meer ‘werkende armen’ onder-

steuning nodig hebben en ProVenray
hoopt een verdere armoedeval voor
ook hén te voorkomen.
Verder zijn we blij dat ons voorstel ook unaniem is aangenomen
om te onderzoeken of de kosten van
bewindvoering kunnen worden verlaagd, de kwaliteit ervan kan worden
verbeterd én of dit beter kan worden
ingebed in het geheel van gemeentelijke schuldhulpverlening. De wildgroei
aan veelal malafide bewindvoerders
is ProVenray namelijk een doorn in
het oog; zorgverlening op het gebied

Drie uit vier
De beschouwingen zijn achter de rug en ProVenray heeft daarin iets
weten te bewegen, zowel met de oppositie- als met de coalitiepartijen.
al bij voorbaat gevolg aan gegeven bij
de raadsvergadering. Weliswaar wat
laat, maar we vertrouwen erop dat dit
in de toekomst standaard wordt zoals
toegezegd.
Daarnaast hebben we vanuit de
fractie onze zorgen geuit over de
bibliotheek. Hoewel ons voorstel hierover heel wat teweeg bracht en er wat
aan geschaafd moest worden, hebben
we wél bereikt dat dit voorstel alsnog
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Zo werden wij als fractieleden
tureluurs van de manier waarop
de gemeentelijke begroting werd
weergegeven; veel cijfers en veel
ambtenarentaal. Wij vroegen ons af
of dit niet duidelijker kan en dienden een voorstel in om de begroting
inzichtelijker te maken met infographics, oftewel ‘betekenisvolle plaatjes’. Dit voorstel konden we meteen
intrekken, want het college had hier
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Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl

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.
Warmte - Winter - Welkom - Witveld.
Donderdag 15 november, vrijdag
16 november, zaterdag 17 november.
Zwarte markt Venray, zon.18 nov.
Evenementenhal. 600 kramen van
alles en nog wat. vanaerlebv.nl
Kerstsfeerdagen! Bloemsierkunst
De Kogeldistel 15 &16 nov 9-18
uur, 17 nov 9-17 uur Kogelstraat 62
Hegelsom.
Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Te koop particuliere bouwkavel In
Veulen, rustig gelegen. Perc 525 m2.
Tel. 06 12 23 44 28.
Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.
Warmte - Winter - Welkom - Witveld.
Donderdag 15 november, vrijdag
16 november, zaterdag 17 november.

van financiële ondersteuning is vaak
ondermaats en vergoedingen hiervoor slokken een zeer groot deel van
het gemeentelijk budget op. Er valt
dus met dit voorstel voor meerdere
betrokkenen een win-win situatie
te behalen. ProVenray heeft bij de
beschouwingen dus drie van haar
vier voorstellen -waarvan twee zelfs
unaniem- ‘binnengehaald’ en dat
geeft vertrouwen in de toekomst.
Erica Irene van den Akker,
raadslid ProVenray
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Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor adverteren
rondom carnaval en om de prinsen te feliciteren?
Neem dan contact met ons op via 0478 74 55 05 of
mail naar adverteren@kempen-media.nl
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15 VRAGEN

jongeren 15

aan
Gijs Berkel

Thank you!
Gisteren ben ik naar een
voetbalwedstrijd geweest
tussen Birmingham City en
Hull City. We waren in het
‘stadium van Birmingham’,
wat betekende dat ongeveer
drie kwart van de supporters
voor de thuisclub was.
Een man die een paar rijen
achter me zat, was erg
toegewijd. Hij schold alles als
een gek bij elkaar, telkens
als iets er fout ging (en dat
was nogal veel). Maar na de
wedstrijd bood hij aan
meerdere mensen die om
hem heen zaten zijn excuses
aan.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Gijs Berkel
15 jaar
Oostrum
De Korenaar in
Stevensbeek

Dag of nacht?
Ik kies dan toch voor dag, want in
de nacht slaap je en dan kun je niets
meemaken.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Een voetbal. Die gebruik ik het
meeste, omdat voetbal mijn passie is.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Dan zou ik wel willen ruilen met de
voetballer Hirving Lozano. Die kies
ik, omdat ik hem de beste voetballer vind. Het lijkt me leuk om een dag
van zijn leven mee te maken. Dan
kan ik een keer echt goed voetballen…hahaha!
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Ik denk dat mensen zich zouden

verbazen als ze horen dat ik autisme
heb. Hierdoor heb ik onder andere
moeite met mij te concentreren.
Het liefst doe ik maar één ding
tegelijk. Ik hou van structuur en
overzicht.
Als je een huisdier zou mogen
kiezen, welke zou dit dan zijn?
We hebben twee honden, dus dat is
niet zo moeilijk. Ze heten Messi en
Balou. Messi is een ‘afgekeurde blindegeleidenhond’. Wij hebben hem
in huis gekregen via het Koninklijk
Nederlands Geleidehonden Fonds als
autistengeleidehond.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind respect belangrijk. En elkaar
nemen zoals je bent.
Wat is je droombaan?
Ik ben in de herfstvakantie vier
dagen met een binnenvaartschip

mee geweest. Het lijkt me erg leuk
om schipper te worden. Ik doe dit
jaar mijn eindexamen en daarna
wil ik graag naar een opleiding in
Vlissingen voor matroos. Daarna kan
ik dan doorstromen naar een opleiWelke herinnering bezorgt je
ding om schipper te worden.
kippenvel?
Wat is je favoriete hobby?
Toen PSV overwinterde in de
Dat is een makkelijke vraag: voetChampions League. Dat betekent
bal, voetbal kijken, alles over voetbal
dat ze door waren naar de volgende
lezen en gamen.
ronde in de Champions League, wat
Ben je meestal te vroeg, precies op
plaatsvond in 2016.
tijd of te laat?
Wat zou je nooit weggooien?
Mama zegt te vroeg, maar ik vind dat
Ik heb van de zomer mijn eigen
ik altijd mooi op tijd ben
knakpaleis gemaakt. ‘Gijs’ knak
Welk kinderprogramma vind je
paleis’. Hier verkoop ik broodjes knak
stiekem nog steeds leuk?
mee en dat is iets wat ik nooit weg
Een echt kinderprogramma
zou gooien.
weet ik niet, maar ik kijk graag
Optimist, pessimist of realist?
naar de televisieserie Flodder.
Ik ben een optimist, ik probeer altijd
De nonchalante houding van die
van alles het beste te maken.
mensen vind ik lachwekkend.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat mensen mij zien als een
TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN persoon waar ze mee kunnen lachen
De juiste start voor een geslaagde teelt.
en als een behulpzaam persoon. En
Voor al uw dakwerkzaamheden
Neem tijdig uw grondmonsters.
natuurlijk als ‘die jongen van het
knakpaleis.’
- Bemesting- en aaltjes monsters
- Gedetailleerde bodemkaarten
Wat was het laatste boek dat jij
met en zonder G.P.S.
- Voor de juiste P.H. en Kali
heel erg leuk vond?
T 0478 533702 • M 06 54366249
- Opmeten percelen
– vasteVoor
gift enalvariabele
strooien
uw dakwerkzaamheden
Ik lees niet veel, maar het boek
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
‘Oorlogswinter’ van Jan Terlouw vond
Gedegen advies voor een optimaal teeltrendement.
T 0478 533702 • M 06 54366249
ik mooi. Er zit een mooi verhaal
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl
achter.

Meten = weten

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

T 0478 533702 • M 06 54366249

Nederlanders kunnen nog
wat leren van het Engelse volk,
want wauw, wat zijn de
meesten beleefd. Bij alles wat
ze vragen wordt er ‘please’
gezegd en bij alles wat ze
krijgen wordt ‘thank you’
gezegd, soms wel meerdere
malen. Mensen kunnen de
raarste vragen stellen en
krijgen nog steeds een
fatsoenlijk antwoord. Als iets
niet hun fout is, bieden ze nog
steeds een miljoen keer hun
excuses aan, zoals wanneer je
tegelijk aanloopt waar
eigenlijk geen plek is.
Natuurlijk hebben Engelsen
ook hun mindere kanten, zoals
de gevechten die er soms in
een bar uitbreken zonder
goede reden.
Toch zouden we maar eens
wat socialer moeten zijn en
dankbaar voor wat mensen
voor ons doen. Zeg een keer
vaker dankjewel, houd een
keer vaker de deur open en
laat iemand voor. De wereld
zou dan al een beetje mooier
worden.
Anne Jakobs
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Lezing briefkaarten en
Advies in gezondheid geschiedenis
Bibliotheek Venray

Platform Natuurlijk Gezond Noord-Limburg verzorgt maandelijks
een gratis inloop in de bibliotheek.
Leden van het platform wijzen dan de weg op het gebied van
natuurlijke gezondheid. De eerstvolgende keer is op maandag 19
november van 13.00 tot 17.00 uur in
de bibliotheek in Venray. Bezoekers
kunnen zich laten informeren en
inspireren over de mogelijkheden
om op een natuurlijke wijze de eigen
gezondheid te optimaliseren. “In
de gezondheidszorg ligt de nadruk
steeds meer op preventie, het voorkómen van klachten en ziekten,
zodat we minder zorg nodig hebben en langer gezond blijven”, aldus
Natuurlijk Gezond Noord-Limburg.
Twee leden van Natuurlijk Gezond

Noord-Limburg zijn gedurende de
inloopuren aanwezig om informatie te geven over het aanbod van de
stichting en om belangstellenden
wegwijs te maken in de natuurlijke
weg naar een betere gezondheid.
Ook zijn op maandag 19 november
vrijwilligers van Alzheimer Venray
aanwezig voor het beantwoorden van vragen en verstrekken van
informatie over dementie. BiblioNu
beschikt over een dementheek met
boeken over vroeger, over geheugenproblemen, over de zorg voor
mensen met dementie en boeken met onderwerpen die jeugd
herinneringen oproepen.

Vorstenraodsbal 2018
Vastelaovesvereniging De Piëlhaas uit Venray is gastheer tijdens
het Vorstenraodsbal 2018. Op zaterdag 17 november vindt het jaarlijkse
Vorstenraodsbal plaats. Tijdens de avond kruisen de vorsten van de
gemeente Venray verbaal hun degens en wordt de lokale politiek
humoristisch onder de loep genomen.
Traditiegetrouw wordt ook een
loterij gehouden waarbij de genodigden (de raden van elf, besturen,
trio’s en vorsten van de aangesloten verenigingen) prijzen kunnen
winnen. Speciaal hiervoor is er een
commissie opgericht die dit bal tot
in de puntjes organiseert, maar De
Piëlhaas wil ook wat extra’s doen.
Het Vorstenraodsbal is een bal voor
genodigden, maar omdat toch alle
voorzieningen moesten worden
getroffen, wilde De Piëlhaas ook iets

voor andere groepen organiseren.
Zo is er op vrijdag 16 november
’s middags een seniorenmatinee
en ’s avonds een jongerenfeest.
Daarnaast wordt op zondagmiddag
18 november de Hazepaeper gehouden in de feesttent op de parkeerplaats aan de Raadhuisstraat in
Venray. Kijk voor het hele feest
programma op www.piëlhaas.nl,
de Facebook-pagina van De Piëlhaas
of op het grote evenementenbord bij
het voormalige busstation.

LGOG Kring Venray organiseert op maandag 19 november een lezing over Venrayse prentbriefkaarten en hun
geschiedenis. De lezing wordt gegeven door Will Steeghs.
Will Steeghs is een prentbriefkaartenverzamelaar van Venlo en omgeving. Hij heeft ook onderzoek gedaan
naar regionale uitgevers in Venlo en
heeft daar ook meerdere malen over
gepubliceerd. Hij verzamelt al meer
dan 40 jaar prentbriefkaarten.
De geschiedenis van de prentbriefkaarten in Venray is een nog niet
ontgonnen gebied, stelt het LGOG.
De achtergrondkennis over (uitgevers
en producenten van) prentbriefkaar-

ten kan een hulpmiddel zijn bij het
dateren van opnames. In vogelvlucht
behandelt Steeghs de ontwikkeling
van prentbriefkaarten die vanaf 1 april
1892 officieel werden toegelaten in
Nederland. Tijdens de lezing wordt
‘gezocht’ naar de vermoedelijk oudste prentbriefkaart van Venray en een
aantal omliggende plaatsen.
Voornamelijk aan de hand van
Venrayse prentbriefkaarten worden
ontwikkelingen en informatie op deze

kaarten behandeld met voorbeelden.
Verder wordt een aantal Venrayse
uitgevers onder de loep genomen,
gevolgd door een aantal landelijke
uitgevers. Alles wordt toegelicht met
behulp van Venrayse prentbriefkaarten.
De lezing duurt van 19.30 tot
21.30 uur en vindt plaats in de
Borggraaf, aan het Monseigneur
Goumansplein in Venray. De avond is
ook voor niet-leden toegankelijk.

Voorlichtingsbijeenkomst

‘Goed gevoed ouder worden’
Synthese organiseert op woensdag 21 november in de Kemphaan in Venray een voorlichtingsbijeenkomst
over goed gevoed ouder worden. De voorlichting wordt georganiseerd door diëtist en leefstijlcoach Lydia Jeuken
en begint om 14.15 uur.
“Bij het ouder worden is een
goede voeding, in combinatie met
beweging, belangrijk voor het behoud
van spierkracht en conditie. Dat helpt
om zelfstandig en mobiel te blijven”,
aldus Lydia Jeuken. “Misschien merkt u
dat u minder ver kunt lopen dan voorheen, of dat u meer moeite krijgt met
dagelijkse dingen? Dit kan te maken
hebben met uw voeding. Want als
eten moeilijker wordt, kan dat leiden

tot tekorten en uiteindelijk onder
voeding. Maar wat is nu een goede
voeding bij ouder worden?”
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst Goed Gevoed Ouder Worden
worden deelnemers geïnformeerd
over goede voeding voor ouderen vanaf 70 jaar, het voorkomen
en behandelen van ondervoeding
en hoe iemand goed gevoed kan
blijven. De voorlichting is bedoeld voor

ouderen vanaf 70 jaar en naasten of
mantelzorgers. Ook andere belangstellenden zijn welkom.
De voorlichting wordt
georganiseerd door Synthese en
verzorgd door Lydia Jeuken, diëtist
en leefstijlcoach en werkzaam
als projectleider bij de Stuurgroep
Ondervoeding. Aanmelden kan
nog tot maandag 19 november via
0478 51 73 00 of info@synthese.nl

Energiecoöperatie BeePower

Bijeenkomst Venray over gasloze
toekomst
Energiecoöperatie BeePower uit Venray houdt op woensdag 21 november een bijeenkomst over een gasloze
toekomst. Onder meer de mogelijkheden van waterstof, warmtepompen en de postcoderoos-regeling komen
voorbij tijdens de avond, die in centrum De Kemphaan in Venray plaatsvindt.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Venray

centrum €

7,50 - € 12,00

BeePower is een burgerbeweging
die zich inzet voor het creëren en
vergroten van het draagvlak voor
duurzamere energie. Tijdens de
bijeenkomst doet BeePower uit de
doeken wat de kreet ‘we moeten van
het gas af’ werkelijk betekent voor
burgers en hoe reëel een gasloze
toekomst is. “De warmtepomp doet
zijn intrede als alternatief voor het
aardgas. Maar moet dat dan ook echt

zo duur zijn?”, aldus BeePower. “En
zijn er geen andere alternatieven?
Welke mogelijkheden biedt het alom
geprezen waterstof?”
Er wordt praktische informatie
gegeven en er worden concrete
voorbeelden uit de doeken gedaan
over het gasloos maken van een
huis. Daarnaast zijn er twee sprekers
over warmtepompen en waterstof
en er is een proefopstelling

aanwezig die laat zien hoe waterstof
wordt geproduceerd. BeePower
geeft daarnaast een update over
een aantal initiatieven op het gebied
van duurzame energie waarmee
zij bezig is, zoals een postcoderoosproject.
De bijeenkomst vindt plaats van
19.30 tot 21.30 uur. De toegang is
gratis, maar aanmelden is gewenst.
Dat kan via info@beepowervenray.nl

Intocht vanaf The B

Sinterklaas arriveert ook weer
in Venray
Sinterklaas heeft net als alle Nederlanders dit jaar enorm genoten van de heerlijke warme zomer, maar
hij is maar wat blij dat hij weer naar Nederland terug mag komen. Hij verheugt zich op zijn komst naar
gemeente Venray.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Sinterklaas arriveert op zondag
18 november in Venray. Daar komt
hij samen met zijn pieten en paard
Amerigo weer iedereen begroeten. De
intocht start vanuit jongerencentrum
The B rond 14.00 uur en gaat via
de Sportlaan, Sint Antoniusstraat,
Monseigneur Verrietstraat, Sint
Antoniusstraat, Kruisstraat, Paterslaan,

Patersstraat, Grote Straat naar de
Grote Markt in Venray. Om 13.30 uur
starten de activiteiten op de Grote
Markt, waar al pieten zijn. Ongeveer
om 14.30 uur arriveert Sinterklaas
daar ook. Naast de intocht worden
nog andere activiteiten georganiseerd,
zoals de jaarlijkse koopzondag
met pietenspeurtocht op zondag

25 november met de lichtjestocht.
Ook is Sinterklaas op koopzaterdagen
in het centrum en slaapt hij soms in
zijn speciaal ingerichte Sinterklaashuis
in de Hofstraat. Kijk voor meer
informatie over het programma op
www.sinterklaasinvenray.nl
of op www.facebook.com/
SinterklaasVenray1
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2.500 euro voor
EVA Vrouwencentrum
EVA Vrouwencentrum Venray heeft onlangs een cheque van 2.500 euro ontvangen van Lions Club Venray
Peelparel. Dit bedrag was opgehaald tijdens de Funnight in Schouwburg Venray op 26 oktober.

De Funnight bestond uit een
cabaret en een feest. Tijdens de
avond werd het bedrag voor EVA
Vrouwencentrum Venray opgehaald.
EVA is één van de goede doelen van
Lions Club Venray Peelparel. De club
vindt het doel van EVA naar eigen
zeggen zeer waardevol en heeft dit

vrouwencentrum daarom uitgekozen
om te ondersteunen.
Het doel van EVA Vrouwencentrum
is om vanuit een veilige omgeving,
eigen ontwikkeling, maatschappelijke
participatie en integratie van vrouwen
te bevorderen. Zij doet dit door allerlei
activiteiten en cursussen aan te

bieden, van breien tot Nederlandse en
Spaanse les en computercursussen.
Het bestuur van EVA heeft
aangegeven het geld te gaan
gebruiken om hun lesmateriaal aan te
vullen en een tuinstel aan te schaffen
om met de cursisten buiten te kunnen
zitten.

Symposium: Het andere gezicht
van dementie
Hulp bij Dementie organiseert rondom haar 10-jarig bestaan op donderdag 15 november in de Evenementenhal
Venray een symposium: Het andere gezicht van dementie. Het symposium is bedoeld voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die werken met mensen met dementie.
Het andere gezicht van dementie benadrukt de mogelijkheden en
talenten die mensen met dementie nog hebben. Dagvoorzitter Frans
Pollux geeft op het symposium het
woord aan de bekende sprekers Oliver
Constant van het Expertisecentrum

Dementie Vlaanderen en Irma
Wijsman, maakster van de documentaire ‘Acteur verliest zijn woorden’.
In drie rondes kunnen de deelnemers kiezen uit negen workshops
rondom de thema’s ‘Met mensen met
dementie’, ‘Voor mensen met demen-

tie’ en ‘Over mensen met dementie’.
Het symposium wordt afgesloten met
het uitreiken van de René Smeets
Prijs. Kijk voor meer informatie over
het programma, aanmelden en de
workshops op de website van Hulp bij
Dementie.

verenigingen 17
Prijs fairtradewedstrijd uitgereikt
Silke van Deelen uit Lottum heeft de prijsvraag van Fairtrade
Platform Venray gewonnen. Zij wist de vraag ‘hoeveel fairtrade handjes zijn er in Venray uitgereikt’ het best te beantwoorden. Het antwoord op de vraag was 81.

In Venray zijn inmiddels 81 fairtrade handjes uitgereikt. Silke van
Deelen heeft het fairtrade-pakket
gewonnen. Op de vraag hoeveel
Venrayse ondernemers en organisaties tot nu toe een fairtradesticker
hebben ontvangen, antwoordde
Silke 91. Daarmee zat ze 10 handjes
naast het werkelijke aantal 81. Sinds
het begin van de fairtrade gemeentecampagne in Venray in 2012 laat
het gemeentebestuur via één van
de leden van het College van B&W
zijn waardering blijken aan ondernemers die meedoen aan de fairtrade
gemeentecampagne. Een fairtradesticker wordt op de voordeur geplakt.
De getallen, die voor de prijsvraag
binnengekomen zijn, lagen tussen de

23 en 128, waarvan het merendeel
onder de 65. Silke ontving de prijs
uit handen van Guido van Dijck, die
zelf in 2012 met toenmalig wethouder Twan Jansen de eerste fairtradesticker (voorganger van het handje)
op de voordeur van Plus van Dijck
plakte. “In Venray serveren, in vergelijking met de rest van Nederland,
opvallend veel horecagelegenheden fairtrade koffie en thee”, stelt
Fairtrade Platform Venray. “Bijna
alle grote koffiebranders bieden
momenteel fairtrade koffie en thee
aan. De overstap naar fairtrade
wordt daardoor steeds gemakkelijker
gemaakt. Zo geven we steeds meer
mensen in zuidelijke landen de kans
om op eigen benen te staan.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray
Oostrum
Leunen

Nieuwe vorst Piëlhaan
Carnavalsvereniging De Piëlhaan uit Landweert heeft haar carnavalsseizoen ook op de 11e van de
11e geopend. In wijkcentrum ‘t Stekske in Venray werd vorst Herbert bedankt voor zijn toegewijde
inzet de afgelopen vier jaar. Na een toespraak van voorzitter Patrick van Helden is vorst Herbert
afgetreden en werd zijn opvolger, Tim Litjens, geïnstalleerd. Litjens gaat de komende jaren als vorst
Tim carnaval in Landweert in goede banen leiden.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Inspiratieavond gezonde sportkantines
De Gezondste Sportkantine Horst aan de Maas organiseert op maandag 26 november een inspiratiebijeenkomst voor sportverenigingen uit Venray en Horst aan de Maas, die willen werken aan een gezondere sportkantine. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats op sportpark De Meulebèèk in Wanssum.

deelnemen aan twee van de vier thematafels. Ze kunnen er vragen stellen,
elkaar helpen en ontvangen materialen om binnen hun eigen sportclub
concreet aan de slag te gaan. De thematafels gaan over ‘Starten met een

Gezonde Sportkantine’, ‘Aan de slag bij
de Jeugd’, ‘Meten is Weten’ en ‘Winnen
van Weerstand’. De bijeenkomst is
voor alle geïnteresseerden te bezoeken
na aanmelding via info@vdsterren.com
of 06 13 51 80 65.

Venray door naar
derde bekerronde
SV Venray heeft de derde bekerronde bereikt. De Venrayse eersteklasser won op donderdag 8 november thuis met 3-0 van het Brabantse
Venhorst dat uitkomt in de tweede klasse.

Het thema van de inspiratieavond
is ‘De Gezonde Sportkantine, Aan de
slag bij de Jeugd’. SV United uit Meerlo,
volleybalvereniging HOVOC en tennisclub HTC uit Horst vertellen tijdens de
avond over hun successen en uitdagingen in het opzetten van een gezondere sportkantine. Ze delen hun beste
ervaringen en vragen om tips om
weerstand en lastige kwesties te over-

winnen. JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht)-regisseur Ron Klemann van
gemeente Horst aan de Maas vertelt
hoe sportclubs hun kantine-aanbod
voor jeugdspelers gezonder kunnen
maken zonder dat het veel extra’s kost.
“Kinderen brengen veel tijd door thuis,
op school én op de sportclub. Ze hebben recht op een gezonde omgeving
om in op te groeien”, aldus de organi-

satie. Twelve, aanbieder van kassasystemen, geeft tijdens de bijeenkomst
praktische tips voor penningmeesters
die een gezond verdienmodel willen
voor hun vereniging. De inkoop van
gezonde, verse producten is net wat
lastiger. Wat koop je in op welke dagen
en hoe organiseer je de inkoop voor
een gezonde kantine efficiënt? Aan het
einde van de avond kunnen bezoekers

De rood-witten traden niet in
hun sterkste opstelling aan. Doelman
Frank Decker, Rick Egelmeers,
Armend Shala, Robert Willemse en
Jordy Wismans waren buiten de basis
gelaten. Sam Stiphout verdedigde
het doel en in de defensie keerde
Stef van Dijck terug van een schorsing. Venray had vanaf de aftrap een
overwicht, maar tot tien minuten
voor rust hield Venhorst stand. Totdat
Bram Kersten uit een afgeslagen bal
de 1-0 binnenschoot.
Ook na de pauze duurde het

vrij lang voordat Venray tot scoren
kwam. Met de 1-0 stand op het scorebord bleef Venhorst tot een kwartier voor tijd in de wedstrijd. Venray
kwam eenmaal goed weg toen een
doelpoging van Venhorst op de lat
belandde. Aanvoerder Stijn Brinkman
besliste met een bekeken schot het
bekerduel, 2-0. Vlak voor tijd voerde
Bram Vievermans de stand op naar
3-0. Op woensdagavond 14 november is er geloot voor de derde bekerronde die gepland staat op zondag
23 december.

Esmee Kemmelings
succesvol in Velden
Door: Ruiterclub De Eendracht Castenray
Voor de ruiters van De Eendracht uit Castenray stond er zondag
11 november weer een indoor selectiewedstrijd op het programma.
Deze keer was de wedstrijd voor de ponyruiters en amazones. Esmee
Kemmelings viel in de prijzen.
De organisatie van deze wedstrijd was in handen van PSV
Zeldenrust uit Velden. De wedstrijd werd verreden in manege
De Molendijk in Velden. Ook voor
de ponyruiters en amazones
geldt dat ze zich door het rijden
van deze indoor selectiewedstrijden eventueel kunnen kwalificeren voor de Limburgse Indoor
Kampioenschappen. Gelukkig voor

Esmee ging het deze keer beter
dan de vorige selectiewedstrijd. Ze
zei hier zelf over: “Na ons dipje van
vorige week, hebben we het nu
weer helemaal goed gemaakt. Ik
ben supertrots.” Ze behaalde samen
met haar pony Egano in de klasse
DE L1 een tweede prijs met 209,5
punten. Ruiterclub Eendracht: “Zo
blijkt maar weer, altijd door blijven
gaan en vooral positief blijven.”

Dames met hard
werk naar vijfpunter
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste damesteam van ActiveRooy uit Venray deed zaterdag
10 november goede zaken. De dames werkten hard in een spannende
wedstrijd tegen het in punten gelijkstaande team van Vocala uit
Beugen, Oeffelt en Rijkevoort. Dit werd beloond met een 4-0 winst.
ActiveRooy D1 had een goede
start. De eerste set werd dan ook
makkelijk gewonnen door de thuisploeg met 25-11. In het begin van
de tweede set ging het erg gelijk
op. Toen kwam ActiveRooy op dreef
en liep het team met acht punten
uit. Maar de tegenstander herpakte
zich en het kwam gelijk te staan.
Uiteindelijk is de set met twee
punten verschil gewonnen door de
dames van ActiveRooy, 25-23.
In de derde set bleef het gelijk
op gaan tot 13-13. Toen liepen de

dames van ActiveRooy langzaam en
haalden de derde set met een mooie
uitslag binnen, 25-19. In de vierde
set hebben de dames van Vocala
laten zien wat ze konden en stonden
ze 7-12 voor. ActiveRooy herpakte
zich en het kwam gelijk te staan. Tot
het laatste punt was het spannend,
maar ActiveRooy wist ook de laatste
set binnen te slepen, met 25-21.
De volgende wedstrijd voor
ActiveRooy D1 is tegen de nummer vier, Olsredlem D1. De wedstrijd
begint om 16.30 uur in Melderslo.
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Historische Sinterklaasintocht
Het is weer bijna zover: Sinterklaas komt op zaterdag 17 november aan in Nederland en doet een week later
het centrum van Venray aan. Het is dit jaar voor de 130e keer dat Sinterklaas Venray bezoekt. Twan van Els,
‘huishistoricus’ van Koninklijke Harmonie Euterpe uit Venray, dook een aantal jaren geleden het archief van de
harmonie in en ontdekte dat de eerste Sinterklaasintocht in Nederland, in Venray plaatsvond.

Sint op bezoek bij de pensionaires van Jerusalem 1936
De intocht van Sint Nicolaas in
Venray op 6 december 1888 was de
eerste intocht in ons land. Inmiddels is
de intocht zo ingeburgerd dat landelijke televisie er een hoogtepunt van
maakt en dat elke stad en ieder dorp
zijn eigen welkomstfeest heeft. Deze
traditie vindt zijn oorsprong in Venray,
stelt Twan van Els.
Venray had met de intocht in 1888
een landelijke primeur. In 1888 nam
fanfare Euterpe het initiatief, om de
Sint met muziek binnen te halen en
in optocht door het dorp te trekken.
De eerste intocht in ons land was
daarmee een feit en werd een groot
succes.
De grote man achter het initiatief
was Jean Verheugen, de banketbakker

uit de Grote Straat en directeur van
de fanfare. Op 6 december hadden
de bakkers feest, want Sint Nicolaas
was hun patroonheilige en dat werd
gevierd. Ook de smeden vierden
die dag het feest van hun patroon
St. Eligius. En dan had je een grote
groep sigarenmakers. Venray telde in
die dagen meerdere sigarenfabrieken
en de sigarenmakers hadden zich
verenigd in De Vriendenkring. Zij
hielden op Sinterklaasdag hun
jaarlijkse kringfeest. Er was nog een
groep ambachtslieden die 6 december
als een feestdag beschouwde,
de imkers met als patroonheilige
St. Ambrosius. Zodoende was het
in Venray op 6 december altijd een
vrolijke bedoening.

Jean Verheugen kwam toen op het
idee om ook iets voor de kinderen te
doen, en vooral voor die kinderen, die
het thuis niet al te breed hadden. Zijn
voorstel werd door het bestuur van
de fanfare met instemming begroet
en benoemde zichzelf en passant tot
feestcomité. Het waren Theodor van
den Boogaert, president van de fanfare, Philip Esser, Th. Camps en Jean
Verheugen.
Op de grote dag kwamen de kinderen om 09.30 uur bij elkaar op de
Grote Markt en trokken in optocht naar
het Patersklooster aan de rand van
het dorp, waar Sint Nicolaas uit Spanje
was gearriveerd. Toen de Sint naar
buiten kwam, klonk er een luid gejuich
en de kinderen zongen een welkomst-

Week van de Mediawijsheid
Het is de Week van de Mediawijsheid van vrijdag 16 november tot vrijdag 23 november. Onder andere de
bibliotheek in Venray roept scholen in de regio op deel te nemen aan de game MediaMasters.
“Met de opmars van de smartphone is onze duim een machtig instrument geworden”, aldus
BiblioNu. “Scrollen, klikken of
swipen: je duim regelt het allemaal.
Het is daarmee heel belangrijk om
een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.
De mogelijkheden zijn eindeloos.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, met je volgers delen
wat je vandaag hebt meegemaakt
of op zoek naar een nieuwe date?
Je duim regelt het allemaal.”
Maar de ene duim is de andere
niet, en lang niet iedereen is er even
handig mee. Dat is een groeiend probleem, stelt BiblioNu. Want of het nu
gaat om het doen van je bankzaken,
het vinden van een baan of het regelen van je privacyinstellingen: het
wordt steeds belangrijker om een
bepaalde mate van mediawijsheid in
de vingers te hebben. Daarbij hoort

ook dat je je bewust bent van wat
allemaal nodig is om mee te kunnen
komen in een samenleving die steeds
digitaler wordt.
Bibliotheken roepen scholen in
hun regio’s op deel te nemen aan
de MediaMasters. Een serious game
over de kansen en gevaren van
(digitale) media, speciaal voor groep
7 en 8. BiblioNu: Door het spelen
van de game bouwen leerlingen
basiskennis op over mediawijsheid.
Hoe ga je mediawijs om met
WhatsApp, privacy en nepnieuws?
Leerlingen gaan samen in de klas en
thuis het avontuur aan en bundelen
hun mediawijze krachten om
MediaMasters te volbrengen.” De klas
die de meeste punten scoort mag
zich de meest mediawijze klas van
Nederland noemen en wint een prijs.
Iedere leerling ontvangt na afloop
een MediaMasterscertificaat van
deelname. Kijk voor informatie op

www.weekvandemediawijsheid.nl
Ook volwassenen kunnen mediawijs
worden bij de bibliotheek in Venray.
Voor beginners is er de cursus
Klik&Tik: een oefenprogramma waar
basisvaardigheden zoals websites
bekijken, e-mailen en downloaden
uitgelegd worden. Speciaal voor
mensen die niet of nauwelijks met
een computer hebben gewerkt.
De cursus is gratis in de bibliotheek
te volgen. Via de cursus Digisterker
leren deelnemers veilig informatie
te vinden en digitaal zaken te doen
met de overheid. Aan de orde
komen onder andere een DigiD
gebruiken, de websites van UWV,
SVB en de Belastingdienst. Voor wie
behoefte heeft aan meer uitleg
over smartphone, tablet of e-reader
organiseert BiblioNu elke maand
het tablet café.
Kijk voor meer informatie over
deze cursussen op www.biblionu.nl

lied. De stoet trok door de Venrayse
straten, met voorop de voorrijder,
gezeten op een pony. Dan volgde het
vaandel van Sint Nicolaas, mogelijk
het gildevaandel van de bakkers of
het drapeau van Euterpe. Achter het
vaandel kwam de ‘Stafmuziek van
Sinterklaas’, ofwel Fanfare Euterpe.
Achter de muziek liepen de knechten
van de Sint, die geschenken uitdeelden. De geschiedenis vermeldt niet
duidelijk of deze knechten toen al
zwart waren gemaakt. Dan
kwam er een engel in een lang
gewaad met vleugels op de rug, de
handen samengevouwen. De engel
was het symbool van de braafheid. Dan was het zover: daar kwam
Sinterklaas zelf. Gezeten op een schimmel, als een ridder op zijn witte paard.
Aan het eind van de stoet liep
Assipan, een figuur die we tegenwoordig niet meer kennen. Assipan was
de meesterknecht van de Sint. Hij had
een beroet gezicht omdat hij steeds
maar weer door schoorstenen moest
kruipen. Assipan is de voorloper van

4

Zwarte Piet. De vrouwelijke tegenvoeter van Assipan is Assepoester, de
voetveeg en poetsmeid die in werkelijkheid een prinses was.
De route die de Sint met zijn
gevolg aflegde, was behoorlijk lang:
Patersstraat, Grotestraat, Hofstraat,
Het Eindt (thans Raadhuisstraat),
Heuvel en Heuvelstraat, St Joseph
Gesticht, Eindtstraat, Bontekoestraat,
Hoenderstraat, Schoolstraat,
Langstraat, Kruissen en ten slotte als
eindpunt het Henseniusplein. Op de
Grote Markt werd halt gehouden en
werden versnaperingen uitgedeeld,
aan die kinderen ‘wier ouders het niet
kunnen betalen’, zo luidde de uitdrukkelijke en vetgedrukte instructie in de
krant.
Dit jaar, anno 2018, is het precies 130 jaar geleden dat de Sint met
muziek en tromgeroffel werd ingehaald en alle jaren was Euterpe daarbij aanwezig. Het Venrayse initiatief
vond overal in ons land navolging en
groeide uit tot een niet meer weg te
denken kinderfeest.
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De Eendracht

Sint Maarten in
Castenray
De jaarlijkse sint-maartensviering in Castenray vond plaats op
vrijdag 9 november. Ruiterclub De Eendracht werkte ook dit jaar mee
aan de viering.
Sint-maarten werd dit jaar in
Castenray gevierd op vrijdag 9
november. Dit is de feestdag van
Martinus van Tours, een Romeinse
soldaat die door zijn gulle giften
herinnerd wordt als Sint Maarten.
Om 18.30 uur werd er verzameld
op het pleintje tegenover de
Castenrayse kerk. Daar werd het
verhaal van Sint Maarten verteld.
“De soldaat Martinus ontmoet op
een gure winterdag bij een van de
stadspoorten van Amiens (Frankrijk)
een bedelaar. Deze man smeekt de
voorbijgangers om een aalmoes.
Niemand schenkt aandacht aan
hem. De jonge soldaat Martinus
wel. Hij pakt zonder aarzelen zijn
zwaard, snijdt zijn soldatenmantel
doormidden en geeft een helft aan
de bedelaar.”
Nadat het verhaal verteld was,
gingen alle aanwezigen in een
optocht, voorzien van veiligheids-

vestjes en lampionnen, naar een
groot open terrein waar het verhaal
van Sint Maarten werd uitgebeeld
en het vreugdesvuur ontstoken.
Al diverse jaren wordt hierbij ook
de medewerking verleend door een
lid van De Eendracht. Omdat Sjekky
verhinderd was, heeft Xander dit jaar
die rol op zich genomen.

Gezellig
samenzijn
Ruiterclub De Eendracht:
“Mede dankzij de organisatie van
de Werkgroep Sint Maarten, de
bedelaar en ‘Sint Maarten’ was er
weer een jaarlijks terugkerend festijn
in dit kleine dorpje waarbij diverse
kinderen en volwassenen hebben
kunnen genieten van een mooi
schouwspel en aansluitend, onder
het genot van een natje en een
droogje, een gezellig samenzijn.”

Sint Maarten in Venray
JongNL Venray organiseerde op vrijdag 9 november een Sint Maartenoptocht en vuur in Venray.
Kinderen knutselden mooie lampionnen en de mooiste drie lampionnen werden beloond met
een prijsje. Ook was er een St. Maarten-vuur, waar de deelnemers chocolademelk en een speculaasje
kregen.

Collectieve zorgverzekering voor
mensen met een laag inkomen
Zorg is duur en soms onverwacht nodig. Een goede zorgverzekering is
daarom belangrijk. De gemeente Venray biedt mensen met een laag
inkomen een goede, collectieve en aanvullende zorgverzekering aan bij VGZ
en CZ. Beide verzekeraars bieden uitgebreide aanvullende pakketten aan.

Dankbaar vrijwilligerswerk!

De gemeente Venray blijft ook in

worden de nieuwe pakketten en premies

2019 mensen met extra zorgkosten

bekend gemaakt. Vanaf dat moment

Wilt u graag iets betekenen voor iemand met een hoge leeftijd of met

ondersteunen. Wij doen dat door mee

kunt u zich aanmelden. Zorg er voor

een chronische ziekte of beperking? Bent u minimaal eens per twee

te betalen aan de premie van de

dat u dit zo vroeg mogelijk doet.

weken twee uur beschikbaar? Overweeg dan eens om vrijwilliger te

meest uitgebreide pakketten van CZ en

Bent u al collectief verzekerd en wilt

worden bij de Vrijwilligerszorg Venray.

VGZ. In deze pakketten is het verplicht

u niets wijzigen? Dan hoeft u geen

eigen risico van € 385,00 per jaar

actie te ondernemen. Uw verzekering

Vrijwilligerszorg Venray biedt hulp

doen, een wandeling of ﬁetstocht

meeverzekerd (VGZ) of is gespreide

loopt vanzelf door. Kijk wel na op

aan kwetsbare mensen in een

maken. Eén keer per week even een

betaling mogelijk (CZ). Heeft u hoge

www.gezondverzekerd.nl of u nog aan

thuissituatie door het inzetten van

paar uurtjes aandacht geven aan een

zorgkosten vanwege een chronische

de voorwaarden voldoet.

een vaste vrijwilliger. Om aan de

ander. Er zijn geen speciﬁeke eisen

toenemende vraag te kunnen

gesteld aan leeftijd, opleidingsniveau

voldoen, zijn wij dringend op zoek

of ervaring. Wij zijn op zoek naar

ziekte of handicap? Dan is deze
verzekering wellicht een goede keus

Kijk voor meer informatie op

voor u.

www.venray.nl of op

naar enthousiaste, betrokken en

vrijwilligers met het hart op de juiste

www.gezondverzekerd.nl/

vaste vrijwilligers die zich als maatje

plek. Natuurlijk is het belangrijk dat

mijngemeente/venray.

of buddy willen inzetten. Hiermee

u integer bent, afspraken nakomt en

Iedereen in de gemeente Venray

proberen we een isolement te

dat u zich goed kunt verplaatsen in

met een laag inkomen tot 120% van

voorkomen of te verminderen.

een ander.

geen of een beperkt eigen vermogen

Luisterend oor

Meer informatie?

mag deelnemen aan de collectieve

Het gaat hierbij niet om zorgtaken,

Spreekt dit vrijwilligerswerk u aan

zorgverzekering.

maar om het bieden van een

en wilt u meer informatie, neem

luisterend oor en het ondernemen

dan contact op met Ria Bouten,

Meld u op tijd aan

van (kleine) activiteiten. Zoals een

coördinator Vrijwilligerszorg Venray,

De gemeente beoordeelt of u hiervoor

spelletje doen, samen een kopje

tel: 06-52669570,

in aanmerking komt. Op 15 november

kofﬁe drinken, een boodschap

e-mail: riabouten@proteion.nl

Voor wie?

het wettelijk sociaal minimum en

Venray, focus op mensen
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Symfonieorkest Helmond-Venray in Catharinakerk Leunen

Concert ‘Rondom de Noordzee’
Symfonieorkest Helmond-Venray (SOHV) geeft op zondag 18 november
haar najaarsconcert ‘Rondom de Noordzee’. Dat vindt plaats in de
Catharinakerk in Leunen en begint om 15.00 uur. Het orkest staat onder
leiding van Sander Vredenborg.

Violiste Jeanine Melis speelt mee tijdens het najaarsconcert

Symfonieorkest Helmond-Venray
(SOHV) brengt een programma
met hoofdzakelijk werken van
componisten uit de landen rondom
de Noordzee, of die er gewerkt
hebben. Het concert opent met de
Oud-Nederlandsche Dansen van Julius
Röntgen. Voor zijn orkestwerken
liet Röntgen zich vaak inspireren
door folklore. Als afwisseling spelen
de eerste blazers van SOHV het
Blaaskwintet opus 56, nr.1, van
Franz Danzi.
Aansluitend begeleidt SOHVvioliste Jeanine Melis in The Lark
Ascending van Ralph Vaughan
Williams. Het werk roept het beeld

op van het Engelse landschap
waarin een leeuwerik zweeft. Het
gezang van de leeuwerik wordt
vertolkt door de vioolsolo. Melis
(1994) behaalde in 2017 Cum
Laude haar Bachelor viool aan
het Conservatorium vanTilburg en
volgt daar nu de Masteropleiding
bij Annemieke Corstens. Zij is de
tweede viool-aanvoerder bij het
orkest Ars Musica.
SOHV sluit het concert af met
de in Engeland gecomponeerde
Londense Symfonie nr. 104 van
Joseph Haydn. Kijk voor meer
informatie op www.sohv.nl of mail
naar info@sohv.nl

Kunstenaarscollectief X-Stream

‘Verwondering is de kraamkamer van de ziel’
Kunstenaarscollectief X-Stream is een groep autodidactische kunstenaars, die zich niet gebonden voelt aan
een vastomlijnde kunststroming of theoretische benadering. Volledig vrij zijn en creatieve grenzen opzoeken is
voor hen het belangrijkste. Beeldhouwer Paul van Hoenselaar uit Venray maakt deel uit van de groep en vertelt
over hun drijfveer.

“Eind jaren tachtig ontstond
er in het klooster in Helenaveen
een beeldhouwerscollectief. Voor
een periode van vier jaar hebben
we met een variërende groep een
beeldhouwcursus gevolgd. Al in 1992
kwamen we op de donderdagavonden
bij elkaar en werkten we aan onze
eigen stukken”, vertelt Paul. “We
overlegden en konden veel leren
van elkaars ervaringen waardoor er
een hechte groep ontstond. Helaas
werd rond 1996 het atelier in het
klooster gesloten. Vanaf dat moment
gingen we als groep verder onder de
naam X-Stream.” X-Stream verwijst
naar alle verschillende stijlen die de
kunstenaars gebruiken in hun werk,
die toch altijd samen komen.

‘Verschillende stijlen’

Polyester beeld van Theo van Dam ‘Effe rusten’

De eerste expositie van de groep
vond plaats in augustus 1997, in de
tuin van Jo Snijders in Deurne. “Een
groot succes”, vertelt Paul. “Door de
jaren heen ontwikkelde de groep
zich in verschillende stijlen. We konden het gewoon niet laten om iedere
week weer bij elkaar te komen.
Samen gingen we ook vaak op pad om
exposities te bezoeken in binnen- en
buitenland. Zo zijn we regelmatig naar
museum Middelheim in Antwerpen,
diverse musea in Parijs en vele musea
in Nederland geweest”, aldus van
Hoenselaar.

Spanning tussen
vorm en inhoud

Beeld ‘Full of desire’, gemaakt door Paul van Hoenselaar

Op dit moment bestaat het collectief uit Paul van Dijk die sculpturen maakt, beeldhouwer Theo van
Dam, die bronzen en kunststof beelden maakt en schildert, Teo Bähler,
die zijn fantasiewereld vormgeeft
in stop motion filmpjes en Paul van
Hoenselaar zelf. Hij maakt sculpturen
in diverse materialen, waarbij doorzettingsvermogen en geduld voor hem
heel belangrijk zijn. Paul: “Mijn motto
is ‘Verwondering is de kraamkamer
van de ziel’.

“We werken bij X-Stream allemaal
aan onze eigen kunst”, gaat Paul
verder. “Maar het gaat juist om het
groepsverband, volledig vrij zijn en
zonder enige verbintenis voortdurend
je eigen creatieve grenzen op
te zoeken en verleggen. Het
experimenteren met uiteenlopende
materialen, het onderzoeken van
abstracte en figuratieve motieven en
de spanning tussen vorm en inhoud
zijn belangrijke onderdelen in onze
creatieve processen.”
Beeldhouwer Paul omschrijft zijn
eigen stijl als abstract en figuratief.
“Als kind was ik op school al
geïnteresseerd in klei en uiteindelijk
heb ik mijn examen gedaan in
handvaardigheid. Daarna heb ik aan
de Sint Lucas in Boxtel gestudeerd.
Toen ik daar klaar was, heb ik
ongeveer 25 tot 30 jaar gewerkt bij
verschillende reclamebureaus. Kunst
heeft altijd een grote rol in mijn leven
gespeeld en vormde dan ook een
rode draad.” Naast kunst is Paul ook
bezig met vormgeven en fotograferen,
is hij grafisch ontwerper, heeft
zijn eigen bedrijf Magnon Creative
Productions en is hij Creatief coach bij
de KunstWerkPlaats te Venray.

‘Extra dimensie
en kleur’
In zijn leven heeft hij al vele
kunstwerken gemaakt. “Zo hebben
we als collectief ook een periode met
naaktmodellen gewerkt. Je raakt dan
geboeid door de vorm van het lichaam
en hoe de spieren zich vormen in een
bepaalde positie. Van daaruit creëer
je een beeld van het model. Maar ik
maak ook volledig abstracte werken
zonder enige betekenis. Meestal begin
ik aan een kunstwerk en raak in een
soort flow. Bewust of onbewust raak
je geïnspireerd door een wandeling in
het bos, je leefomgeving of iets wat je
heb gevonden en werk je van daaruit.
Voor mij is kunst een extra dimensie
die je leven verrijkt en extra kleur
geeft.”
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Symposium Het andere gezicht
van dementie

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Rooys Gidsen Gilde
Locatie: start VVV kantoor Venray

Tijd: 14.00-20.30 uur
Organisatie: ActiZ en De Zorggroep
Locatie: Evenementenhal Oostrum

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Platform Natuurlijk Gezond
Noord-Limburg
Locatie: Bibliotheek Venray

Vossenjacht

Dementheek café

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: OJC DIM Blitterswijck

Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray en BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Venray

Guilty Pleasures - powered by
Powervrouwen

Maestroconcert

Lezing briefkaarten en
geschiedenis door Will Steeghs

Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: muziekvereniging Peelklank
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Seniorenmatinee

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: OJC Jera Ysselsteyn

Voorstelling Jörgen Raymann Wubbo’s Last Words

Tijd: 18.00-22.00 uur
Organisatie: Computer Club Venray
Locatie: wijkcentrum ‘t Schöpke Venray

Sint-maartenoptocht
Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Sint Maarten Comité
Locatie: dorpsplein Oostrum

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: LGOG Kring Venray
Locatie: De Borggraaf Venray
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10 jaar Prout to be Foud met
Fiorenza

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: feesttent aan de Raadshuisstraat Venray

Bijeenkomst Computerclub

za
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Inloop: Advies in gezondheid

Voorstelling Vlam - Johan Goossens

Tijd: 20.15-22.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Stadswandeling

Venrodsen Aovend

Open Atelierdagen

Voorstelling Youp van ‘t Hek Met de kennis van nu

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locaties: IEP Kunst en Koffie, Atelier Cultura Venray,
Bliss Kunst Training Coaching en atelier van Jolanda
Nabben, Smakt

Grandioze kienavond

Volkstrauertag

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Invaliden Sport- en
BelangenVereniging Venray e.o.
Locatie: Café-zaal ’t Veule Veulen

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Toneelvoorstelling Dubbel op

Sinterklaasintocht

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Crescendo
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Sint Nicolaas Gilde Venray
Locatie: Grote Markt Venray

Abba Tribute Night

Dutch NASCAR Fans Day

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Zeven Venray

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Raceway Venray

Voorstelling Suus op haar best!

Slachtdag

Tijd: 20.00-21.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Museum De Peelstreek Ysselsteyn

Via La Vastelaovend

Concert Rondom de Noordzee

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: Vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: feesttent aan de Raadshuisstraat Venray

Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Symfonieorkest Helmond-Venray
Locatie: Catharinakerk Leunen

Open Atelierdagen

Hazepaeper

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locaties: IEP Kunst en Koffie, Atelier Cultura Venray
en atelier van Jolanda Nabben, Smakt

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: feesttent aan de Raadshuisstraat Venray

Open dag
Gezondheidsplein

Theehuisconcert Lucia Caihuela en
Artem Belogurov

Tijd: 11.00-14.30 uur
Locatie: Gezondheidsplein De Postbaan Wanssum

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Theehuis, Odapark Venray

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: Veldeke Venroj
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Tijd: 20.15-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Breicafé

Tijd: 20.15-21.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Schrijfcafé
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Karin Janssen
Locatie: gemeenschapshuis Trefpunt, Geijsteren

Bijeenkomst BeePower
over gasloze toekomst
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Energiecoöperatie BeePower
Locatie: De Kemphaan Venray

Voorstelling Youp van ‘t Hek Met de kennis van nu
Tijd: 20.15-21.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Voorstelling Christel de Laat Zijn daar nog vragen over?
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Voorstelling Charly Luske The Story of George Michael
Tijd: 20.15-22.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Viva La Vastelaovend in Fabulous Venray
De installatie van prins Roel II van vastelaovesvereniging De Piëlhaas uit Venray stond in het teken van
Fabulous Venray. Op vrijdag 16 november organiseert een gelegenheidscommissie met jonge Venrayse vrijwilligers
de eerste editie van Viva La Vastelaovend in een feesttent op de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Venray.
Viva La Vastelaovend is een
feest voor jongeren vanaf 16 jaar.
Vastelaovesvereniging De Piëlhaas
heeft artiesten als Zanger Kafke,

Bjorn & Mieke, Shankin’ DJ’s, Fiorenza,
Verrékkes Moj en Der Partymeister
aangetrokken. ‘Zanger Kafke’ begon
als cafégrap van een aantal vrienden

en liep in een paar maanden volledig uit de hand. Ze treden elk weekend op in het zuiden van Nederland
met Nederlandstalige hits als ‘Onze

Dag’ en ‘Springen’. De Shakin’ DJ’s
zijn drie dj’s uit Maastricht die samen
oude, vergeten carnavalsmuziek
opnieuw tot leven brengen, maar
dan met een stevige beat. Fiorenza is
een jonge meid met voorliefde voor
zang & dans. Afgelopen jaar stond ze
nog met haar lied ‘Drie daag oet de

plaat’ als jongste deelnemer ooit in
de finale van het LVK. Lokale LVK- en
TVK-deelnemers Bjorn & Mieke en
Verrékkes Moj maken de avond compleet. Tussen de optredens door draait
Der Partymeister plaatjes.
Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.pielhaas.nl/vlv
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De Witte Hoeve

De Venrodsen Aovend
van Veldeke Venray
Veldeke Venray organiseert op dinsdag 20 november voor de 29e keer de Venrodsen Aovend. Het evenement
begint om 19.30 uur in de Witte Hoeve in Venray.

Net als andere jaren wordt deze
avond gepresenteerd in de Venrayse
streektaal waarbij zang, voordrachten,
luisteren, kijken en natuurlijk volop
lachen de ingrediënten zijn. De opzet
van de Venrodsen Aovend is vanaf de
eerste editie vrijwel altijd hetzelfde
gebleven en ook nu worden er een
tiental optredens verzorgd. Er zijn
bekenden die al eerder op één van de

voorafgaande
afleveringen opgetreden hebben,
maar nu met een nieuwe act. Ook
dit jaar is er weer ruimte voor nieuw
talent dat in de schijnwerpers komt
en zich voor het eerst aan een groter
publiek met een optreden presenteert.
De gezongen teksten en voordrachten
zijn allemaal in de eigen streektaal,
waarbij meerdere artiesten speciaal

voor deze Venrodsen Aovend, eigen of
aangepaste teksten schrijven voor het
voetlicht brengen.
De presentatie is in handen van
Frank Claessens, waarbij Ad Haans de
deelnemers muzikaal ondersteunt en
begeleidt. De entree is voor Veldekeleden gratis op vertoon van hun uitnodiging. Voor andere belangstellenden
wordt een kleine entreeprijs gevraagd.

Huldiging jubilarissen
Harmonie St. Catharina
Tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond van Harmonie St. Catharina uit Leunen werden drie van vier jubilarissen
in het zonnetje gezet.

cultuur 23

Seizoensafsluiting

Slachtdag Museum
De Peelstreek
Museum De Peelstreek in Ysselsteyn sluit op zondag 18 november
het seizoen af met een slachtdag. De slachtmiddag begint om 13.30 uur
en duurt tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Het slachten van het voor eigen
gebruik vetgemeste varkens was
vroeger alom gebruikelijk. Niet
alleen op de boerderij maar ook burgers mestten hun eigen varkens vet
met veevoer en huisafval.
De slacht van het varken, maar
meer nog het gebruiks- en bewaarklaar maken van het varken, zorgde
voor een paar dagen topdrukte in
het huis. De ‘karmenaai’-visite, waarbij de familie werd uitgenodigd om
te komen proeven, was de kroon op
het harde werk. De manier van verwerken van het varken berustte op
jarenlange ervaring met voor iedere

streek zijn eigenaardigheden.
Op zondag 18 november wordt
een geslacht varken deskundig verwerkt, met uitgebreide uitleg door
slager Verkoeijen uit Leunen. De
benamingen van de diverse onderdelen van het vlees en waarvoor
het gebruikt wordt, komen uitgebreid aan bod. Vrijwilligsters van het
museum draaien ouderwets worst.
Deze verse worst en andere producten zijn ook te koop. Behalve kijken
en luisteren kunnen bezoekers ook
proeven van verse balkenbrei en
bloedworst, geserveerd met roggebrood en appelstroop.

GEDICHTEN
Afscheid van het najaar

Marjo van der Locht is ruim 12,5
jaar verbonden aan de vereniging.
Van september 2005 tot en met juli
2017 was zij actief als dirigent van het
opleidingsorkest. Daarnaast verzorgt
ze sinds september 2006 ook de blokfluitopleiding.
Charlotte Arts werd onderscheiden met het zilveren insigne voor haar
25-jarig lidmaatschap. Haar muzikale
carrière begon bij Euterpe, waar ze
van 1985 tot en met 1998 muzikaal
actief was. Ze speelt sinds 2006 fluit

in het harmonieorkest van Harmonie
St. Catharina. Ze heeft zich vanaf 2008
tot en met februari 2014 ingezet bij de
muziekcommissie van het harmonieorkest. Ook heeft ze zich vanaf 2009
bezig gehouden met het organiseren
van het limonadeconcert. Naast haar
organisatorische talenten laat ze ook
van zich horen op de dwarsfluit. Als
soliste vertolkte Charlotte tijdens het
kerstconcert in 2017 You Raise Me Up.
Frank Weijs kreeg voor zijn
40-jarig lidmaatschap een verguld

insigne opgespeld. Frank is sinds 1978
actief als muzikant en speelt trompet
in het harmonieorkest. Hij was 20 jaar
lid van blaaskapel Die Fröhlichen
Rübensammler en was penningmeester van de blaaskapel van 1997 tot
en met 2000. Tijdens herdenkingen
vervult Frank regelmatig de taak als
trompettist om het Reveille en The
Last Post te spelen. Hans Claessens is
50 jaar lid en wordt op een later tijdstip bij blaaskapel Die Rübensammler
onderscheiden.

De bladeren van de bomen vullen overal de straten
En steeds meer takken raken kaal, alsof ze zijn ‘verlaten’.
Alsof ze uitgekleed zijn, en het voelt, ze staan nu naakt.
Ze lijken onbeschermd, en zijn hun ‘jas’ nu kwijtgeraakt.
Het heeft wel iets verdrietigs, al het moois is nu verdwenen,
Maar, dat is tóch misleidend, want echt dóódgaan doet er gene.
Ze slapen nu, en rusten uit van ’t vele harde werken
En straks, wanneer het voorjaar komt, dán zullen we allen merken
Dán komen ze, met nieuwe moed, tevoorschijn met wéér pracht!
Met nieuwe loten, jong en fris, en wie had dát gedacht:
Ook dán bekoren ze ons weer, boeien ze onze ogen
Zodat we wéér, opnieuw, héél blij genieten mogen
Van bomen, planten, bloemen in hun nieuwe kleuren kleed!
Hoe fijn is ’t voor de mens, dat hij dit, vreugdevol, reeds wéét!
Wie kan de schepping, zó volmaakt, zelfs ooit maar evenaren?
Alleen de maker van ’t heelal, ’t laat ons, verwonderd, stáren!
Hilly Breukink, Reekgraafstraat Venray

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Combimagnetron met stoomfunctie
5 magnetronstanden

Constructa CC4P86660

Combi stoomoven

€699,-

Superdeals!

HEERLEN

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

€549,-

WWW.SUPERKEUKENS.NL

Boiler van 8 liter
3-in-1 kraan Arco chroom

HK634200FB

Kokend waterkraan

€699,-

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Elektrische oven
Kookzones: 5 gas met centrale wok

La Germania AMS95C61LDX

Fornuis 90 cm

€929,-

Een nieuwe trend is kookplaatafzuiging of downdraft-afzuiging. Hierbij is het luchtafvoersysteem geïntegreerd in de
inductiekookplaat. Op deze manier worden kookluchten direct aangezogen en afgevoerd, zodat u geen luchtjes in
uw keuken heeft die u ook in uw eetkamer of woonkamer ruikt. Bij Superkeukens hebben wij de beschikking over de
kookplaatafzuiging van het Italiaanse merk Airforce.

Inductie met kookplaatafzuiging

Airforce geïntegreerd afzuigsysteem

Volledig geïntegreerd
Inverter-motor met 10 jaar garantie

AEG FSE 53605 Z

Zanussi ZIL6470 CB

Inductiezones met powerbooster-functie
Automatische panherkenning

Vaatwasser

Inductiekookplaat

€449,-

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat met
geïntegreerd afzuigsysteem, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

310 x 218 cm

Migot

€ 6.299,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

