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Crossen in Heide
Op het voormalige racecircuit Janslust aan de Deurneseweg in Heide werd op zondag 15 september het boek Motorcross Heide-Venray - de geschiedenis van MCV Janslust
gepresenteerd. De boekpresentatie werd ondersteund door een classic crossmotorshow en een foto- en filmpresentatie. Tijdens de show reden verschillende crossklassen zoals
solomotoren, zijspannen en quads. Ook was er een funklasse, waarin deelnemers in een zelfgebouwd of verbouwd gemotoriseerd voertuig konden rijden.

1 miljoen aan structurele ruimte

Extra ruimte in begroting voor nieuwe uitgaven
Het is het College van B&W toch gelukt om bijna alle gewenste uitgaven mee te nemen in de begroting van 2020.
In de voorjaarsnota was nog een financieel tekort waardoor veel grote en kleine uitgaven buiten de boot vielen.
“Door te schrappen in de budgetten hebben we 1 miljoen euro aan structurele ruimte gevonden”, zei wethouder
Martijn van der Putten (D66) op dinsdag 17 september tijdens de presentatie van de begroting die sluit met een
positief saldo van 66.000 euro.
In de afgelopen maanden zijn
alle budgetten kritisch tegen het licht
gehouden. Met als doel geld vrij te
maken voor uitgaven en investeringen waarvoor geen ruimte was in de
begroting. “Alle budgetten die drie
jaar op rij een overschot vertoonden,
hebben we afgeraamd. Het waren
heel wat posten, vooral op het terrein
van de commissies Leven en Wonen”,
vertelde Van der Putten. “Als we dit
niet hadden gedaan, dan moesten we
veel scherpere keuzes maken en zou-

den projecten van de wensenlijst zijn
afgevallen.” Wethouder Jan Loonen
(CDA) voegde eraan toe dat het
schrappen in budgetten geen bezuinigingsoperatie was. “Het is niet zo dat
we bijvoorbeeld korten op subsidies.
Het is alleen degelijkere en reëlere
manier van begroten.”
Grote projecten zoals de verhuizing
van de bibliotheek (2,1 miljoen euro)
en de verplaatsing van basisschool De
Lier naar de multifunctionele accommodatie in Merselo (2,0 miljoen euro)

zijn nu wel in de begroting opgenomen. Het budget voor Merselo bestaat
uit twee delen: 1,4 miljoen voor de
school en 620.000 euro voor de multifunctionele accommodatie. Voor de
aanpak van de Deurneseweg (N270)
was al bijna 1,9 miljoen gereserveerd.
Door de uitspraak van Raad van State
over het PAS (Programma Aanpak
Stikstof) kan het plan flinke vertraging oplopen. Vanwege een te hoge
stikstofuitstoot voor kwetsbare natuurgebieden zoals Boschhuizerbergen en

Maasduinen. “Bij de N270 is geld niet
het probleem, maar is juist het probleem het geld op te maken”, zegt
Jan Loonen die geen uitspraak durft te
doen of en wanneer het wegenproject
doorgaat. “Hiervoor is de provincie aan
zet. Vertraging is heel vervelend want
de overeenkomsten zijn al getekend.”

Afvaltarieven
Een tegenvaller is de forse stijging
van de kosten voor afvalverwerking
met 18 procent. De afvalstoffenheffing is kostendekkend en dit betekent
dat de prijsverhoging moet worden
doorberekend in de afvaltarieven voor
de burgers. Het vaste tarief stijgt volgend jaar van 76,32 euro naar 97,44
euro, een toename van 28 procent.

Het aanbieden van restafval wordt
7 procent duurder en groenafval
11 procent. “We ontkomen niet aan
een stijging van de lastendruk”, zegt
wethouder Van der Putten. Hij vermoedt dat de lokale lasten voor de
burgers volgend jaar gemiddeld met
circa 5 procent stijgen. “Precies weten
we het nog niet. De exacte tarieven
worden in december bekend.” De
lastendruk bestaat naast de afvalstoffenheffing uit de onroerende zaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. In het
coalitieakkoord hebben CDA, D66 en
Venray Lokaal afgesproken dat de ozb
in deze collegeperiode jaarlijks alleen
stijgt met het inflatiecijfer, dit is 1,5
procent in 2020. De rioolheffing stijgt
met ruim 1 procent.
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Tomorrow Energy vraagt vergunning
zonnepark aan
Tomorrow Energy uit Eindhoven dient eind september bij gemeente
Venray de aanvraag in voor de omgevingsvergunning van een zonnepark
aan de westkant van de A73 in Smakt. De zonneweide komt tussen de
Loobeek en de snelweg op landbouwgrond die eigendom is van loonbedrijf Nooijen uit Deurne. Het zonnepark heeft een levensduur van 25 jaar
vertelde adviseur Katrijn Klok tijdens de inloopavond op donderdag
12 september in Hotel Asteria in Venray.
Tomorrow Energy wacht niet totdat
de gemeenteraad op 29 oktober een
besluit neemt over het beleidskader
van grootschalige energieopwekking.
De kans bestaat dat landbouwgrond
niet in aanmerking komt voor zonneweides. “Het zou alleen maar uitstel
betekenen. Want die zonneparken
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komen er. Er zal toch iets moeten
gebeuren. En anders beslist de provincie het wel”, zegt manager Michel
Heemels van Tomorrow Energy.
Katrijn Klok is via adviesbureau
Royal HaskoningDHV door Tomorrow
Energy ingehuurd. Ze rekent erop
dat het zonnepark groen licht krijgt.
“Gemeente Venray heeft samen met
andere gemeenten de Energiestrategie
2030 opgesteld”, zegt ze.
“De gemeente wil vooruitstrevend zijn
en dan zou het heel vreemd zijn als dit
zonnepark niet zou kunnen doorgaan.
Alleen zonnepanelen leggen op daken
levert immers te weinig op en dat
gaat ook veel te langzaam. Een groot
voordeel van zonneweides is dat ze in
één klap heel veel duurzame energie
opwekken. Ze bieden daardoor ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen, zoals zonneparken op zee. Wellicht zijn de zonneparken over 25 jaar overbodig.”
Het beoogde grondperceel heeft
nu nog een agrarische bestemming. Het zonnepark kan straks
3.900 huishoudens van stroom voorzien. “Dit zonnepark is een grote
ontwikkeling en heeft veel impact
op de ruimte. Het ligt langs de A73
die al een breuklijn is in het landschap. We gaan het zonnepark zo
goed mogelijk inpassen en aankleden en we proberen iedereen erbij
te betrekken”, vertelt Klok. Tomorrow

nelen aan het zicht onttrokken door
de groene hagen, op enkele plekken
komt een doorkijk. In de zuidhoek van
het perceel bevinden zich twee dassenburchten. Tomorrow Energy heeft
het conceptrapport naar Das & Boom
gestuurd. “We houden bij de inrichting
rekening met de das door een groene
inpassing. Er komt een meidoornstruweel zodat de das de faunatunnel,
die onder de A73 ligt, kan bereiken.
Das & Boom kan advies geven en dat
proberen we te verwerken in het definitieve plan. We houden ook rekening
met de boomkikker die in het gebied
is waargenomen. Daarvoor wordt een

poel aangelegd.” Katrijn Klok verwacht
niet dat overvliegende straaljagers of
vliegtuigen voor veel geluidsoverlast
zorgen, zoals omwonenden en dorpsraad Smakt-Holthees vrezen. “De zonnepanelen liggen in een hoek van
15 graden. Dan is er veel minder weerkaatsing van geluid dan als de panelen
rechtop zouden staan.” Op het laagste
punt komen de zonnepanelen 60 centimeter boven de grond en het hoogste
punt is 2,4 meter. “We proberen meer
te bieden dan alleen een zonnepark.
Onder de panelen kunnen planten
en gras groeien en schapen hebben
genoeg ruimte om te grazen.”

Geluidsoverlast en vermindering luchtkwaliteit

Gemeente Venray tegen reactivering
militaire vliegbasis De Peel
Het College van B&W, daarin gesteund door de gemeenteraad, is geen voorstander van een hernieuwde ingebruikname van de militaire luchthaven De Peel. Het bestuur van de gemeente vreest voor geluidsoverlast en vermindering van de luchtkwaliteit, het negatief effect daarvan op de
leefbaarheid in de gemeente Venray en het welzijn van de bevolking. Burgemeester en wethouders hebben dit donderdag 12 september in een
zienswijze aan het Ministerie van Defensie laten weten.
Ook de negatieve effecten op de
economie, de bedrijvigheid en het
toekomstperspectief van met name
agrarische en toeristisch recreatieve
ondernemingen zijn volgens het
gemeentebestuur onaanvaardbaar.
Net als de waardevermindering van
woonhuizen en bedrijfsvastgoed.
Gemeente Venray is daarom geen
voorstander van het voornemen tot
een reactivering van de militaire
vliegbasis. In de zienswijze kondigt de gemeente ook aan dat een
verkenning in de omgeving van de
luchthaven wordt gehouden om
hierin gezamenlijk op te trekken.

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

Energy heeft contact gelegd met
Rijkswaterstaat over de A73 en met
Waterschap Limburg over de Loobeek.
“Het waterschap wil vanwege de biodiversiteit geen schaduwwerking over
het dal van de Loobeek. Daar houden
we rekening mee door voldoende
afstand tot het beekdal te bewaren.”
Om het park heen komt vanwege
de veiligheid een hek te staan dat
grotendeels wordt omzoomd door
een groene haag. Aan de kant van
de Loobeek is geen groene omheining mogelijk vanwege de schaduw, hier komt alleen een hekwerk.
Langs de A73 worden de zonnepa-

Daarnaast is de gemeente niet
overtuigd van de noodzaak tot de
hernieuwde ingebruikname in het

grotere geheel van militaire vliegvelden in Nederland en Europa. Evenmin
ziet het gemeentebestuur de militaire
noodzaak voor de reactivering van
juist vliegbasis De Peel.

Procedure
De zienswijze die nu door de
gemeente is ingediend, is een reactie op het concept van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (cNRD).
Later in de procedure is er nog gelegenheid voor belanghebbenden,
waaronder gemeente Venray, om
zienswijzen in te dienen op het concept van de Milieu Effect Rapportage
(MER) én op het moment dat de
definitieve MER ter inzage wordt
gelegd. In het kader van de Crisisen herstelwet bestaat voor lagere
overheden (gemeenten) tegen

het Luchthavenbesluit zelf geen
bezwaar- of beroepsmogelijkheid.
Wel bestaat de mogelijkheid om
via de politieke lijn te trachten de
besluitvorming in de Tweede Kamer
te beïnvloeden.

Stikstof
Zeer recent is duidelijk geworden
dat de plannen voor de LuitenantGeneraal Best Kazerne op de lijst met
projecten staan van de Rijksoverheid
die worden geraakt door de recente
uitspraak van de Hoge Raad inzake
de PAS (Programma Aanpak Stikstof).
De verwachting is daarom nu al dat
de door het Ministerie van Defensie
gepresenteerde planning niet haalbaar zal blijken. Het Ministerie van
Defensie heeft het voornemen om
de militaire vliegbasis De Peel te

reactiveren als militair vliegveld.
Deze basis ligt deels op grondgebied van de gemeente Venray en
deels in de gemeente Gemert-Bakel
in de provincie Noord-Brabant.
Tot november 2021 geldt een
Luchthavenbesluit dat een vastgestelde geluidsruimte biedt voor
gebruik van het vliegveld. Van deze
ruimte wordt momenteel geen
gebruik gemaakt door Defensie.
De start- en landingsbaan op het
vliegveld is nu ook niet geschikt
om gebruikt te worden door
vliegtuigen. Voor de hernieuwde
ingebruikname is op nationaal
niveau een Luchthavenbesluit
nodig. Het nemen van dit
Luchthavenbesluit is momenteel
door Defensie voorzien rond september 2021.
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Geen naamswijziging
van Gouden Leeuwplein

Bijna ton verlies voor
Venrayse bibliotheek

De Verbetercommissie Gouden Leeuwplein ontving op 9 oktober 2019 een e-mail over problemen met de
postbezorging vanwege de verwarring rondom de benaming van de straten Gouden Leeuwpad, De Gouden
Leeuw en Gouden Leeuwplein. De Verbetercommissie vroeg het College van B&W om die reden de naam van het
Gouden Leeuwplein te veranderen. Maar volgens het college is een naamswijziging niet de goede oplossing.

De bibliotheek van Venray heeft vorig jaar een verlies geleden van
95.524 euro. BiblioNu, de bibliotheekorganisatie met vestigingen in
Venray en Horst dook met een tekort van 221.501 euro diep in de rode
cijfers. Het verlies van de bibliotheek in Horst bedroeg 125.977 euro.

Vier complexen in het centrum
hebben de naam met daarin Gouden
Leeuw: Het Gouden Leeuwplein, de
straat Gouden Leeuw, een Gouden
Leeuwpad en de parkeergarage
de Gouden Leeuw. P. Faas presenteerde op 4 februari namens
de Verbetercommissie zijn zorgen
aan Robert Bardoel en Rudolf van
Summeren van Gemeente Venray.
De bezorgdheid is ook in de klankbordgroep De Vergeten Driehoek
gemeld.
De Verbetercommissie maakt zich
niet alleen zorgen over verwarring
met de postbezorging, maar ook over
de bereikbaarheid en vindbaarheid
van de verschillende complexen door

de hulpdiensten. Hiermee zou de veiligheid van de bewoners in het geding
zijn. De commissie vroeg daarom het
College van B&W de naam van het
Gouden Leeuwplein te veranderen.
Toch besloot het college op maandag
9 september niet in te stemmen met
het verzoek.
De hulpdiensten hebben aangegeven geen problemen te ondervinden met het vinden van de adressen.
Volgens de hulpdiensten is de veiligheid van de bewoners van de Gouden
Leeuw-complexen niet in het geding.
De procedure van een naamswijziging is daarnaast complex doordat
de namen op diverse plaatsen moeten worden aangepast. Dit geldt met

name voor de bewoners en de ondernemers die hier zijn gevestigd. Ook
moet de wijziging worden verwerkt in
de navigatiesystemen en dat kost tijd
volgens het college.
De verwachting van Gemeente
Venray is dat een naamswijziging de
komende jaren voor meer onduidelijkheid zorgt, waarmee de kans op
onveilige situaties juist toeneemt.
Het college adviseert daarom om de
verwijzing bij de voordeuren, die ontbreekt of slecht is, van de complexen
te verbeteren. Het college verwacht
dat een groot bord met straatnaam en
nummers bij de ingangen van de complexen het probleem voor het grootste
deel oplost.

Werkgroep vliegveld
wil kennis inhuren
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel is op zoek naar geld om de kosten van juridisch advies te kunnen betalen.
Initiatiefnemer Boudewijn Sterk uit Merselo wil een informatieavond organiseren om bewoners erop te wijzen
dat ze via hun rechtsbijstand een bijdrage kunnen leveren. “We hebben veertig tot vijftig mensen nodig die hun
rechtsbijstand inschakelen. Het kost ze verder niets, maar de werkgroep krijgt daardoor de middelen om expertise in te huren”, vertelt Boudewijn Sterk in de dorpsraadvergadering van Merselo op donderdag 12 september.

Ook het jaar 2017 sloot BiblioNu
af met een tekort: 11.946 euro verlies voor Venray en 80.815 euro
voor Horst. De verliezen zijn verrekend met de reserves, waardoor
de financiële positie van BiblioNu
is verzwakt. Uit de jaarrekening
van 2018 blijkt dat de subsidies
van gemeente Venray (met 19.840
euro) en Horst aan de Maas (4.245
euro) zijn gedaald, terwijl de uitgaven zijn gestegen. Gemeente Venray
(616.553 euro) gaf in 2018 meer
subsidie dan Horst aan de Maas
(526.900 euro).

Advieskosten
De grootste extra kostenpost was
vorig jaar 85.249 euro aan advieskosten. BiblioNu meldt in het jaarverslag
dat extra kosten zijn gemaakt om de
bibliotheek toekomstbestendig te
maken. Het College van B&W schrijft
in de brief van maandag 9 september

aan BiblioNu dat de financiële situatie
zorgen baart. Het college heeft op
20 mei besloten een eenmalige bijdrage van 132.500 euro beschikbaar
te stellen omdat BiblioNu de transitiekosten niet alleen kan opbrengen.
Dat bedrag is nog niet uitbetaald
omdat het college vindt dat ook Horst
aan de Maas een bijdrage moet leveren. Binnenkort neemt het college
van Horst aan de Maas hierover een
besluit.
Het aantal leden van de Venrayse
bibliotheek daalde van 8.012 naar
7.822. Ook de uitleen van materialen nam af: van 240.927 in 2017
naar 226.568 vorig jaar. Opvallend
is de sterke daling (22 procent) van
het aantal bezoekers aan het bibliotheekgebouw aan de Merseloseweg.
Van 137.131 bezoekers in 2017 naar
106.628 vorig jaar. Het aantal bezoekers van de Bibliotheek App nam toe
van 19.054 naar 21.880.

beukenhaag vanaf € 0,59
buxus vervangers
vanaf € 0,59
met vele soorten vaste planten,
heesters, sier- en fruitbomen
2 ha groot, viooltjes, hei
en veel meer

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Op 22 augustus sloot de bezwaartermijn van de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau, de voorloper van
de milieueffectrapportage (mer).
Een woordvoerder van het ministerie
van Defensie meldt dat om en nabij
vijfhonderd zienswijzen zijn ingediend
over de heropening van vliegbasis
De Peel. Lokale overheden kregen
vanwege de vakantieperiode uitstel
tot 15 september. Gemeente Venray
diende op 12 september een zienswijze in. Het volgende inspraakmoment is in november 2020 als de mer
ter inzage wordt gelegd. “We wachten
niet tot de mer er is, maar we zetten
nu al stappen. Als werkgroep zoeken
we de samenwerking op met grote
partijen in de regio zoals LLTB,

milieuorganisaties en bedrijven uit de
toeristische sector”, vertelt Boudewijn
Sterk. “We moeten het goed aanpakken anders blijf je rommelen in de
marge tegen zo’n groot instituut als
Defensie. We willen expertise inhuren
omdat er kennis nodig is over bijvoorbeeld geluid, fijnstof, stikstof en
neerslag op groenten. Ook bekijken
we waar we onze bezwaren op richten: op woongenot, geluidsoverlast of
gezondheid. Maar kennis kost nu eenmaal geld.”
De werkgroep heeft overwogen
een stichtingsvorm aan te nemen
waarbij de leden 10 of 15 euro zouden
inleggen. “Dat bleek te ingewikkeld.
De beste manier is een beroep te doen
op de rechtsbijstand van inwoners.

Daarvan kunnen we een deel van de
kosten betalen. De rest van het geld
komt van andere partijen, zoals uit
de toeristische sector.” De werkgroep
heeft al een advocatenkantoor in de
arm genomen, dat nu nog gratis juridisch advies geeft.
Boudewijn Sterk vraagt de medewerking van de dorpsraad om de
informatieavond te organiseren.
“Ik verwacht dat er dan meer mensen zullen komen.” Voorzitter John van
Dijck zegt dat de dorpsraad zich nog
moet beraden. “We willen de inwoners vooral goed informeren. Zoals
duidelijk bekendmaken wanneer ze
straks weer een zienswijze kunnen
indienen. We zijn nog zoekende welke
rol we verder moeten innemen.”

Monteurs gezocht
voor het monteren van installaties in de kas:
• Lassers kasverwarming
• Hulpmonteurs kasverwarming
• Monteurs schermingsinstallaties
• Hulpmonteurs schermingsinstallaties
• ook zzp’ers
Reacties schriftelijk of telefonisch aan:

DOPPELBAUER
Doppelbauer Montagetechniek B.V.

Microstraat 1, 5804 CM Venray • Tel: +31 (0) 478 513233
Gsm: +31 (0) 6 184 89155 • Gsm: +49 (0) 171 2342710
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Brand Alde Pasterie
Geijsteren
In een jachthut aan de Alde Pasterie in Geijsteren is zondagnacht
15 september brand uitgebroken. Er is niemand gewond geraakt.
De brandweer kreeg om 03.30
uur alarm voor een brand in een
woning aan de Alde Pasterie in
Geijsteren. De brandweer schaalde
op naar middelbrand. Het bleek
geen woning te zijn, maar een
jachthut en een kippenhok.
De brand is geblust door twee
tankautospuiten en een waterwa-

Schoolplan Merselo in
politieke circuit
Het projectplan voor de verhuizing van basisschool De Lier in Merselo naar de nieuwe multifunctionele
accommodatie op sportpark De Vloet, gaat de laatste fase in. Als de gemeenteraad op 29 oktober instemt met
het plan, dan kan de verbouwing van verenigingsgebouw D’n Hoek in de loop van volgend jaar beginnen.

gen, waardoor de brand snel onder
controle was. Er zijn geen personen
gewond geraakt, wel liep de jachthut door de brand schade. Het vuur
vernielde het kippenhok en de dieren in het hok overleefde de brand
niet. De oorzaak van de brand is
niet bekend, daar doet de politie
nog onderzoek naar.

Brand in loods
afvalverwerker
De brandweer is rond 18.00 uur op vrijdag 13 september gealarmeerd voor een brand bij afvalverwerkingsbedrijf B.S.P. aan de
Metaalweg in Venray. Tijdens de brand is niemand gewond geraakt.
De rookontwikkeling heeft overlast veroorzaakt in de directe omgeving
van het het bedrijf en in de wijk Landweert. De afrit van de A73 moest
worden afgesloten.
Bij aankomst van de brandweer
was de brand uitslaand met een
flinke rookontwikkeling. De brandweer schaalde op naar grote brand.
Het vuur werd uiteindelijk bestreden door vier tankautospuiten, twee
autoladders en twee waterwagens.
Het groot watertransport werd ingezet om vanuit een nabij gelegen
beek de bluswerkzaamheden van
voldoende bluswater te voorzien.
De hoogspanningsleiding naast het
bedrijf is tijdens de brand, vanwege
het aanwezige gevaar voor elektrocutie spanningsloos gemaakt.
Dit leverde geen problemen voor
de stroomvoorziening in Venray en

omgeving. De brandweer verrichtte
tijdens de brand metingen waarbij geen verhoogde concentraties
gevaarlijke stoffen werden gemeten die direct gevaar opleveren voor
de gezondheid. Wel was er sprake
van enige geur en stankoverlast.
Om 21.45 uur had de brandweer
de brand onder controle en werd
het sein brandmeester gegeven.
Het nablussen ging nog enkel uren
duren. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg
naar twee naastgelegen gebouwen. De loods liep veel schade op.
De oorzaak van de brand is niet
bekend.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

medewerk(st)er
die veel beschikbaar is om te werken.
Heb je interesse om ons team te komen
versterken? Stuur dan een mail met je cv
naar info@cafetariatfort.nl of bel naar
0478 - 20 17 02.
Cafetaria ‘t Fort Oostrum

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

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

Voorzitter John van Dijck zegt in de
dorpsraadvergadering van donderdag
12 september goede hoop te hebben dat komende maand de laatste
politieke hobbels worden genomen.
De commissie Leven geeft in de vergadering van donderdag 10 oktober een
advies waarna de gemeenteraad op
dinsdag 29 oktober een besluit neemt.
“We zijn als projectteam hard aan het
werk geweest om het plan aan te
scherpen. We hebben kritisch gekeken naar verbeterpunten en de financiële cijfers zijn aangepast”, vertelt
Van Dijck.
Begin dit jaar werd het projectplan ingediend bij de gemeente.
Er was een tekort op de bouwkosten
van 3,7 miljoen euro. “Het financiële
gat hebben we voor een groot deel

gedicht, maar nog niet helemaal.”
In de eerste beoordeling van 29 april
voldeed het plan volgens de gemeentelijke beoordelingscommissie niet op
de onderdelen financiën, duurzaamheid en zelfwerkzaamheid. De projectgroep ging aan de slag en diende eind
augustus het verbeterde plan in.

‘Fikse investering’
“Dinsdag 29 oktober is een spannende datum. De gemeenteraad
beslist over een fikse investering.
Dit plan is ook heel belangrijk voor
Merselo”, zegt John van Dijck. Door de
verhuizing van de school ontstaat er
ruimte voor de bouw van zeventien tot
23 woningen op een mooie bouwlocatie midden in het dorp. De dorpsraad
verwacht dat dit nieuwbouwplan een

impuls betekent voor de school die
ongeveer 115 leerlingen telt.
“Na de goedkeuring door de raad
moeten we aan de slag met het vinden van een aannemer en het werven
van fondsen en vrijwilligers. We kunnen blij zijn als in 2020 de eerste
schop de grond in kan”, vertelt de
dorpsraadvoorzitter. Bij de verbouwing
van verenigingsgebouw D’n Hoek
krijgt het inpassen van het schoolgebouw voorrang. “Op zijn vroegst
kan de school in 2021 openen op de
nieuwe locatie”, verwacht John van
Dijck. Een dorpsbewoonster merkt op
dat de heropening van vliegveld De
Peel negatief kan uitpakken. “De kans
is reëel dat Merselo daardoor minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe
inwoners.”

Merselo: alleen z onnepark
in eigen beheer
De dorpsraad van Merselo wil z’n steentje bijdragen aan de energietransitie. Omdat voor windmolens in het
dorp geen plaats is, vanwege radarverstoring van vliegbasis De Peel, zouden zonneparken de enige optie zijn.
“Maar alleen als de bewoners zelf eigenaar kunnen worden”, zegt voorzitter John van Dijck in dorpsraadvergadering van donderdag 12 september.
Gemeente Venray maakt een
rondje langs alle dorpen om informatie op te halen over de energietransitie en grootschalige opwekking. Het is
een vervolg op de gezamenlijke bijeenkomst voor dorps- en wijkraden op
12 juni in het gemeentehuis. Door de
verhitte discussies kon het programma
toen niet worden afgewerkt, waardoor
de gemeente besloot met alle dorpsraden afzonderlijk in gesprek te gaan.
Hanny van Dinther, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente,
was op donderdag 12 september te
gast bij de dorpsraad van Merselo.
“De gemeente heeft een rol in de
energietransitie. Samen met de dorpen willen we nadenken hoe we hier-

mee omgaan”, vertelt Van Dinther.
Dorpsraadleden gaven aan dat
zonneparken niet ten koste mogen
gaan van de natuur of het Loobeekdal.
Voorzitter John van Dijck haalt ook
aan dat Merselo omringd is door de
natuurgebieden en dat er niet zo veel
ruimte is. De voorkeur van de dorpsraad gaat uit naar zonnepanelen op
daken. “Maar als er een initiatiefnemer komt met een plan voor een
zonnepark in Merselo, hoe gaat de
dorpsraad hiermee om”, wilt Hanny
van Dinther weten. “Dat kan alleen
als het zonnepark ten goede komt
aan het dorp. Er moet draagvlak voor
zijn”, reageert dorpsraadlid Arno Poels.
“We willen geen investeerder die

hier puur voor zijn eigen gewin komt.
Dat roept weerstand op. Alleen de
grondeigenaar krijgt dan een vergoeding. Maar de bewoners moeten er
zelf ook een belang bij hebben.”

Grashoek
John van Dijck vult aan. “Een zonnepark moet inderdaad iets opleveren voor het dorp. De winst en de
vele tonnen aan subsidies mogen
niet naar het buitenland wegvloeien.”
De dorpsraadvoorzitter haalt Grashoek
als voorbeeld aan. “Daar is het gelukt
om eigenaarschap te kweken in het
dorp. Dat werkt fantastisch. Verbinding
zoeken met de inwoners is de enige
manier”, vindt hij.
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Luc Winants nieuwe b
 urgemeester Venray
De gemeenteraad van Venray heeft op donderdag 12 september de 54-jarige Luc Winants (CDA) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Venray. De vertrouwenscommissie ziet in Winants een verbinder
die ook krachtig kan optreden.
Luc Winants was van 2012 tot
2018 burgemeester in de gemeente
Brunssum en daarvoor onder meer
wethouder en locoburgemeester in
Maastricht. Momenteel is hij werkzaam als ketenregisseur integratie
vluchtelingen. “Ik wilde graag weer
terug in het burgemeesterschap.
Daarom heb ik afgewacht tot er een
vacature openende in een gemeente
waarmee ik een klik heb. Die klus
in Venray leek me ontzettend leuk.”
Winants volgde de raadsvergadering
waarbij de profielschets werd gepresenteerd. Ook las hij de toekomstvisie
van Venray. Dat ging er volgens hem
op een positieve manier aan toe. “Die

visie sprak me inhoudelijk aan. Het
imago van Venray is goed en ik heb
het gevoel dat die visie bij me past.
Ik voelde me erin thuis.”

Regio versterken
Winants gaat het burgemeesterschap in Venray met volle kracht
tegemoet. “Mijn doel is om de regio
te versterken en kansen te pakken.
We hebben geen tijd te verliezen. Ik
vind het belangrijk dat nieuwe generaties in Venray met plezier in de regio
wonen en een baan en een huis kunnen vinden in de toekomst. In Venray
heerst een hands-on-mentaliteit en
die heb ik ook. Ik ben een aanpakker.”

Volgens de vertrouwenscommissie
krijgt Venray met Winants een krachtige verbinder met ruime bestuurlijke
ervaring. “Winants is een teamplayer,
die kalmte en daadkracht uitstraalt.
Hij kan krachtig optreden in de openbare orde”, aldus Toon Loonen, voorzitter van de vertrouwenscommissie.
Naar eigen zeggen heeft Winants veel
ervaring in het verbinden van mensen. “We leven in een samenleving
waarin er veel wordt gepolariseerd,
er iemand nodig om extreme gedachtes bij elkaar te brengen. Het past bij
me om te verbinden, dat vind ik leuk
om te doen.”
Winants is geboren in Heerlen

Raad stemt in met
uitgangspunten
De gemeenteraad van Venray heeft unaniem ingestemd met het vaststellen van de uitgangspunten van het
nieuw vast te stellen accommodatiebeleidsplan. Dat gebeurde in de raadsvergadering van dinsdag 17 september
in het gemeentehuis van Venray. Het vaststellen van de uitgangspunten is een eerste stap tot het komen van
een nieuw beleidsplan.

Basisvoorziening
Tino Zandbergen (Venray Lokaal)
stelde dat het begrip basisvoorziening
behoorlijk rekbaar is en haalde aan

het dat de gemeente beter toezicht
moet houden op de geldstromen die
naar verenigingen gaan. Joep Gielens
van ProVenray zei vóór te kunnen
stemmen omdat de uitgangspunten
ruim opgesteld zijn waardoor ze voor
de toekomst niet voor problemen
hoeven te zorgen. “We maken ons
geen zorgen dat we nu dingen gaan
besluiten waarop we later terug
moeten komen.”
Künen (VVD) haalde aan
dat de vraag wat al dan niet
een basisvoorziening wordt, de
belangrijkste vraag is. Bernie van
Lierop (Samenwerking Venray) zei
zich volledig te kunnen vinden in
de uitgangspunten. “Die punten
bieden veel ruimte. We hebben
vertrouwen in de wethouder dat ze
haar toezegging in gesprek te gaan
met verenigingen en andere partijen
nakomt”. aldus Van Lierop. Ook
Bisschops (PvdA) toonde zich positief

over de uitgangspunten en stelde dat
het een prima basis is om verder te
werken.
Wethouder Anne Thielen
zegde toe na de gesprekken met
verenigingen terug te komen bij de
raad. “Het is een basis die we vragen
van waaruit we het gesprek aangaan
met alle verenigingen en stichtingen.
Ik heb u toegezegd dat als wij de
gesprekken hebben gevoerd en
bepaalde keuzes moeten maken wij
een zelfde soort sessie gaan voeren
zoals we in juni hebben gedaan.
Daarin presenteren we u eerst de
resultaten waarmee we samen de
vervolgstappen kunnen bespreken.”
D66 trok na een uitgebreide
toezegging van wethouder Thielen
haar motie, waarin zij de wethouder
opriep in gesprek te gaan met de
clubs, in. De meeste fracties lieten
weten de motie overbodig te
vinden.

‘Nieuwe verbindingen
tot stand brengen’
Gemeente Venray start een nieuw initiatief in nauwe samenwerking met welzijnsorganisatie Synthese.
Onder de noemer Rbij worden mensen bij elkaar gebracht. Inwoners die er alleen voor staan kunnen via
www.venrayrbij.nl in contact komen met inwoners die graag iets voor een ander willen betekenen.
samen te gaan wandelen of sporten of door wekelijks een kop koffie te
drinken. De precieze invulling en de
frequentie worden samen bepaald.

Aanmelden
Iedere inwoner van de gemeente
Venray kan zich aanmelden voor Rbij.
Zowel om ondersteuning te bieden
als om ondersteuning te vragen.

Verklaring van geen bedenkingen

Oppositie voelt zich
buitenspel gezet

Bij een maatschappelijk of politiek gevoelig onderwerp, dat niet
binnen de beleidskaders past, moet
de gemeenteraad een verklaring
van geen bedenkingen afgeven.
Het College van B&W wil deze regel
afschaffen omdat het tot vertraging
of oneigenlijk gebruik kan leiden.
De vier oppositiepartijen zijn er faliekant op tegen. “Politiekgevoelige
kwesties dienen voorgelegd te worden aan de raad”, zei Theo Mulders
(Samenwerking Venray). “Als dit bij
het college ligt, dan hebben we geen
been om op te staan.” De oppositie heeft er geen moeite met het
schrappen van de omschrijving
‘maatschappelijk gevoelig’. “Maar wij
bepalen wat politiekgevoelig is”,
opperde Henk Bisschops (PvdA).
Lizzy Bruno (Pro Venray) haalde aan
dat de verklaring van geen bedenkingen, die bestaat sinds 2010,
in één geval tot vertraging heeft
geleid. Dat was bij de huisvesting
van arbeidsmigranten in de oude
melkfabriek in Leunen. “Het is niet
verstandig om onszelf als raad buitenspel te zetten”, vond Bruno.

Technisch
Harrie van Oosterhout (VVD)
wees erop dat bij de komst van de

Gemeente Venray start met Rbij

“Er zijn genoeg Venraynaren die
graag klaar staan voor een ander. Bij
wie je een keer kunt aanschuiven tijdens het eten. Waar je kind af en toe
terecht kan om te spelen of te logeren. Of gewoon: om te bellen als je
ergens mee zit”, aldus gemeente
Venray.
Rbij kan op allerlei manieren
worden ingevuld. Bijvoorbeeld door

teel in Rotterdam en Amsterdam en
hebben een leeftijd bereikt waarbij ze
hun eigen levens leiden.”
De voordracht wordt aangeboden
aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
De benoeming is pas definitief na
ondertekening van het koninklijk
besluit. De gemeenteraad gaat er vanuit dat Luc Winants begin januari 2020
kan worden geïnstalleerd.

De oppositiepartijen Pro Venray, PvdA, Samenwerking en VVD
hebben tevergeefs geprobeerd de macht in eigen hand te houden
bij politiekgevoelige kwesties, zoals zonneparken of huisvesting
van arbeidsmigranten. De oppositie kreeg in de raadsvergadering
van dinsdag 17 september geen steun van de coalitie CDA, D66 en
Venray Lokaal tegen het afschaffen van de verklaring van geen
bedenkingen.

Nieuw accommodatiebeleidsplan

Het huidige beleidsplan is tien
jaar oud en aan het vernieuwing toe.
De eerste stap is het bepalen van de
uitgangspunten. Dit is mede gedaan
op basis van onderzoek van Hospitality
Group. Het bureau concludeerde
dat de meeste verenigingen, met
uitzondering van enkele tennisclubs,
kunnen leven met het bestaande
beleid. Toch stelt het adviesbureau
dat de gemeente een scherpere rol
moet krijgen. Een klacht is onder meer
dat er een ongelijk speelveld is door
verschillen in subsidies en bedragen.
Het nieuwe accommodatiebeleidsplan
moet duidelijkheid welke sporten en
accommodaties als basisvoorziening
gelden en daardoor worden
ondersteund door de gemeente.

maar op dit moment woonachtig in
Maastricht. Wanneer hij in januari
geïnstalleerd wordt, dient Winants te
verhuizen naar Venray. “Mijn vrouw en
ik kijken er naar uit om naar Venray
te verhuizen. De regio spreekt ons erg
aan. Mijn vrouw en ik fietsen graag
en daar is Venray erg geschikt voor.
Landschappelijk gezien is het een
mooi gebied. Onze twee kinderen verhuizen niet mee, ze studeren momen-

Aanmelden gaat via www.venrayrbij.nl.
Wethouder Anne Thielen: “In de
gemeente Venray hoort iedereen erbij.
We kijken naar elkaar om en staan voor
elkaar klaar. Maar elkaar vinden is niet
altijd makkelijk. Die eerste stap zetten,
is voor veel mensen best lastig. Daarom
hoop ik dat er met dit initiatief veel
mooie nieuwe verbindingen tot stand
worden gebracht.”

Omgevingswet op 1 januari 2021
de verklaring van geen bedenkingen vervalt. “Het geeft een negatief beeld”, zei Van Oosterhout.
“Het is niet open en transparant om
zaken af te schermen. Het lijkt erop
dat het college last heeft van de
democratie.” CDA, D66 en Venray
Lokaal konden zich vinden in het
collegevoorstel. “Het is puur een
technische aanpassing. Het biedt
rechtszekerheid bij procedures”,
verwoordde Bram Jeurissen (CDA).
Wethouder Jan Loonen (CDA)
probeerde de vrees van de oppositie
weg te nemen dat de raad buitenspel komt te staan. “We zouden gek
zijn als we als college politiekgevoelige zaken zouden aftikken. Maar we
willen voorkomen dat een project
tijdens de rit gevoelig wordt, waardoor alsnog een beoordeling nodig
is.” Het amendement van de oppositiepartijen werd met negen stemmen voor en zeventien stemmen
tegen verworpen. Samenwerking en
Pro Venray vroegen om een hoofdelijke stemming. “Want we willen
weten welk raadslid zijn taak niet
serieus neemt”, zei Joep Gielens
(Pro Venray). Die opmerking viel
verkeerd bij Theo Francken (Venray
Lokaal).

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

Dahliatuin Minella. Zondag 22 sep
tember laatste open dag van 2019.
Een tuin met honderden Dahlia’s in
diversen kleuren en vormen.
Entree 3,50 incl. koffie/thee/cake.

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

Ook ideaal
voor bedrijven

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

06

familie
GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

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
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Hulp bij pc/laptop problemen,
upgrades of een (game) pc op
maat. Paul Dekkers - 06 83 01 10 81.
Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Hortensia’s (veel srt.), o.a. annabelle,
limelight, magical. Vlinderstruik,
rhodo ea. heesters (ook op stam).
Grassen, vastepl., bodembedekkers,
buxusvervangers. Info: 06 40 32
71 08 of www.veld-tuinplanten.nl
Open za. van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Over ’t Broek

Brug centrum Wanssum voorzien
van naam
De nieuwe brug in het centrum van Wanssum is inmiddels een paar weken in gebruik. Dinsdag 17 september
werd de brug voorzien van een passende naam: ‘Over ’t Broek’. Deze naam werd in samenspraak met dorpsraad
Wanssum en Gemeente Venray gekozen uit maar liefst 98 inzendingen.
De gekozen naam verwijst naar
het omliggende gebied: het Broek.
Voorzitter van de Wanssumse dorpsraad Peter Zegers vindt de naam
daarom bijzonder passend: “De
brug doorkruist het Broek waarin
de Groote Molenbeek mooi meandert. Vroeger was de enige mogelijkheid om naar de andere kant
van Wanssum te komen via een
voorde of kleine brug door het
Broek.” De keuze voor deze naam is
in lijn met de naamgeving van de
andere, reeds gerealiseerde bruggen. Ook die werden vernoemd naar

omliggende gebieden: de fietsbrug
over de rondweg in Wanssum kreeg
de naam Op de Haard, de brug in
Ooijen draagt de naam ‘Kweibrug’
en de Blitterswijckse brug heet
’t Veunderke.

Afbreken
oude brug
Op dinsdag 17 september werd
de naam op de brug geschilderd.
Sinds september maakt het verkeer al gebruik van de brug ‘Over
’t Broek’. Daarmee is de oude brug

in het centrum van Wanssum niet
meer nodig. Aannemerscombinatie
Mooder Maas is dan ook gestart met
het afbreken van de oude centrumbrug en de herinrichting van het
gebied. Daarmee wordt de flessenhals ter hoogte van de Brugstraat
in Wanssum opgeheven zodat er
meer ruimte is voor het water als
de Oude Maasarm bij hoog water
mee gaat stromen. Ook wordt de
Geijsterseweg aangesloten op de
nieuwe weg. Naar verwachting gaat
de Geijsterseweg in januari 2020
weer open.

Raad eensgezind over plannen Sint Anna

‘Een mijlpaal in de geschiedenis
van Venray’

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
n Je bent tussen de 14 en 18 jaar
oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl of bel met
0478 - 74 55 01. Jeanine Hendriks, redacteur, kan je hier alles over vertellen!

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in
de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl

“Een mijlpaal in de geschiedenis van Venray”, zei burgemeester Hans Gilissen van Venray nadat de raad
unaniem instemde met het nieuwe bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van Sint Annapark in Venray.
De fracties lieten in de raadsvergadering van dinsdag 17 september weten positief te zijn over de plannen van
eigenaar Renschdael Groep.
Volgens het nieuwe plan komen
er 115 woningen en 63 zorgappartementen op het park dat zo’n 47 hectare groot is. De nieuwe eigenaar
van het voormalige gestichtterrein
wil zoveel mogelijk karakteristieke
gebouwen behouden en stelt grote
aandacht te hebben voor groen en
de natuur in het gebied.

Geen sociale
huurwoningen
“Het is een plan dat iedere
Venraynaar na aan het hart ligt”, zei
Daan Janssen van D66 die verder liet
weten het op hoofdlijnen een goed

plan te vinden. “We zijn voorstander van het zoveel mogelijk behouden van de karakteristieke panden
op het park. Verder hopen we dat
de Venrayse inwoners kunnen gaan
genieten van een groen, herkenbaar en toegankelijk Sint Annapark.”
Het CDA liet weten zeer tevreden te
zijn met de gepresenteerde plannen.
Lizzy Bruno van ProVenray stelde
het jammer te vinden dat er geen
sociale huurwoningen zijn gerealiseerd op het park, maar was verder
positief. “De toegankelijk is goed
gewaarborgd in het plan. We denken
dat het goed vertoeven wordt voor
de inwoners van Venray.“

Kerkhofs (Venray Lokaal) stelde
het een geweldig plan te vinden,
maar wel graag een vinger aan de
pols te willen houden. Hij benadrukte ook de goede verbinding
met het centrum van Venray. Henk
Bisschops (PvdA) liet weten opgelucht te zijn dat er een goed plan is.
“Het heeft tientallen jaren geduurd
voordat er een goed plan was. Het
plan is niet helemaal dichtgetimmerd, maar we hebben er vertrouwen in dat de eigenaar van het park
niet zomaar van alles gaat doen”,
aldus Bisschops. Ook Mulders van
Samenwerking Venray liet weten het
voorstel van harte te ondersteunen.

Informatiebeveiliging en privacy

Grootste gaten in beveiliging
hersteld
De gemeenteraad van Venray sprak in de raadsvergadering van dinsdag 17 september over de informatiebeveiliging en privacy. De rekenkamer heeft eerder dit jaar een ethische hack uitgevoerd bij de gemeente waaruit
diverse tekortkomingen geconstateerd zijn. Het College van B&W gaf aan de meest kritische zaken inmiddels
hersteld te hebben.
De fracties lieten, net als eerder
in de commissie-vergadering, weten
de tekortkomingen in de beveiliging een slechte zaak te vinden.
“De privacy van onze bedrijven en
inwoners is een groot goed. Dat mag
niet zomaar op straat terecht komen.
Het is zo lek als een mandje, zowel
de techniek als de cultuur”, zei Bas
Künen (VVD). Hij stelde wel tevreden te zijn dat de grootste gaten de
afgelopen maanden zijn gedicht.
Bisschops (PvdA) zei content te zijn
dat de rekenkamer het onderzoek
heeft uitgevoerd. “Het is vervelend
dat een hack nodig is om te zien hoe

we er voor staan, al zijn we zeker
niet de enige organisatie die met
problemen kampt”, relativeerde hij.

Jaarlijkse maatregelen
Erica Irene van den Akker
(Samenwerking Venray) wilde
van wethouder Van der Putten
weten wat de stand van zaken is.
Daarnaast vroeg ze duidelijkheid
over de tijdsplanning de komende
tijd. Wethouder Van der Putten zei
dat de raad voor vrijdag 27 september middels een brief geïnformeerd wordt. Hij stelde daarnaast
begin 2020 uitgebreid terug te wil-

len komen over de stand van zaken.
“De meest urgente kwetsbaarheden zijn hersteld. Het informatiebeleidsplan en ene veiligheidsplan is
mogelijk een deel van de oplossing”,
zei de wethouder. Het uitvoeren
van hertesten en uitvoeren van een
jaarlijkse hack behoren ook tot de
maatregelen. Het onderzoek naar de
veiligheid binnen gemeente Venray
heeft een opvallend verschil blootgelegd tussen het beleid op papier
en de situatie in de praktijk. De ethische hacker kon onder meer toegang
krijgen tot informatie van burgers,
bestuurder en medewerkers.
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Janssen Dansen en Sporten Venray

Jubileum met een reünie
De afgelopen veertig jaar stonden er naar schatting zo’n 15.000 mensen op de vloer bij Janssen Dansen en
Sporten. Ze leerden daar dansen en sloten vriendschappen voor het leven. De dansschool bestaat dit jaar veertig
jaar. Zaterdag 28 september wordt dit gevierd met een reünie waarbij iedereen welkom is. Van jong tot oud
kunnen die avond herinneringen opgehaald worden. Jeanne Maas (65) en dochter Jorianne Janssen (28) uit
Venray vertellen over de reünie en het reilen en zeilen binnen het bedrijf.
Ik zei altijd dat als de jassen konden
Aangezien de dansschool dit jaar
veertig jaar bestaat, vonden Jorianne en praten er veel mooie verhalen naar
haar moeder Jeanne het een goed idee boven kwamen”, vertelt Jeanne verwijom de reünie te organiseren. “We wilzend naar het geflikflooi in de gardelen deze avond de tijd van vroeger
robe. Jeanne begon veertig jaar geleden
weer enigszins terughalen. We hopen
met het geven van danslessen in verdat mensen elkaar weer treffen en
schillende zaaltjes in Deurne en Venray.
een gezellige avond hebben. En wie
35 jaar geleden werd het huidige pand
weet gaan de voetjes ook weer van
tegenover het gemeentehuis in Venray
de vloer”, vertelt Jorianne. De reünie
aangekocht. Een plek die inmiddels niet
begint om 18.30 uur met een inloop
meer te missen is in Venray.
waarbij bezoekers elkaar kunnen ontIn al die jaren zijn veel herinnemoeten. Om 20.00 uur start de band
ringen opgedaan. Zo stond er ooit een
met het spelen van muziek met aanzwembad in de danszaal en werden
er vele thema- en feestavonden geordacht voor de hits van vroeger. Enkele
honderden bezoekers worden verwacht. ganiseerd. Maar ook hilarische verhaZij kunnen ook deelnemen aan een
len komen naar boven. “Tijdens het
quiz waarvan de winnaar op de avond
dansen rolde ooit een kunstgebit over
zelf bekend wordt gemaakt. “We hebde vloer. Dat ging van de ene naar de
andere kant”, herinnert Jeanne zich.
ben al van veel mensen gehoord dat
ze komen, maar het blijft even afwach- Ze heeft al die jaren veel voldoening
gehaald uit het geven van danslessen.
ten”, zegt Jorianne.
In de loop der tijd is veel veranderd. “In een relatief kort tijdsbestek kun je
mensen leren dansen, dat is prachtig.
Dat beaamt ook Jeanne Maas, moeder
van Jorianne en nog altijd volop betrok- Iedereen beweegt ook op zijn eigen
manier en kan het leren. Wij zeggen
ken bij de dansschool. “Vroeger was
altijd: ‘Wij geven niet op, als jullie dat
dansles een opstapje naar het uitgaan.
ook niet doen’.”
Er was natuurlijk niet zo veel anders.

Jorianne weet niet beter dan dat
ze opgegroeid is in de dansschool. Als
klein meisje ging ze al met haar ouders
mee naar de dansschool. “Sommige
mensen vonden het zielig dat ik lag te
slapen achter de disco, maar ik vond
het prachtig”, vertelt ze enthousiast.
Ruim tien jaar is ze nu betrokken bij de
dansschool. Onder meer met het geven
van lessen. “Maar mijn moeder draait
ook nog volop mee. Ze gaat absoluut
niet stoppen”, stelt ze. “Ze geeft ook
nog altijd les, met name aan ouderen.”
Ook Netty Wijnhoven (71) en Petra De
La Roy(51), zussen van Jeanne, werken nog altijd mee in de zaak. “We zijn
een echt familiebedrijf waarbij een
gemoedelijke sfeer heerst.” De dansschool heeft inmiddels naast het dansen ook veel andere sportactiviteiten.
Zo wordt onder meer Zumba Fitness
en Kettlebell gegeven. “We zijn zeven
dagen in de week open, van ‘s morgens
tot ‘s avonds laat”, vertelt Jorianne.
Zaterderdag 28 september staan ze
stil bij het bereiken van de mijlpaal.
Aanmelden voor het jubileum kan via
de website www.dansenensporten.nl

Oh, zit dat zo!
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Ambachtelijk Gebakken
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Ambachtelijk Gebakken
Frank en Sylvia de Klein
De Bleek 1
Venray
0478 78 20 00
info@ambachtelijk-gebakken.nl
www.ambachtelijk-gebakken.nl
Detailhandel
8 april 2019

Activiteiten
Ambachtelijk Gebakken bakt
met passie de lekkerste bakkersproducten, zoals puur brood,
gebak, vlaai en broodjes. Dit doen
ze vanuit een open bakkerij, waar
klanten van buiten en van binnen
mee kunnen kijken tijdens het
bakproces.

het plaatsen van een bestelling of
het kopen van brood nog even in
de bakkerij om de afronding van
een bakproces te zien. De naam
Ambachtelijk Gebakken zegt het
al: het brood en gebak wordt op
ambachtelijke wijze bereid.
De bakker sjouwt nog met zakken
bloem op zijn schouder, het deeg
wordt gedraaid en er komt niets
uit de diepvries. De bakker koopt
Doelgroep
De doelgroep van Ambachtelijk ook alles zo lokaal mogelijk in.
De aardbeien en kersen van
Gebakken is iedereen die houdt
regionale leveranciers, het gehakt
van puur, vers en lokaal brood en
van een lokale slager en de groengebak.
ten haalt hij bij de buurman. Om
het brood en gebak zo puur mogeOnderscheidend vermogen
lijk uit de oven te halen, komen er
Ambachtelijk Gebakken is de
ook geen kunstmatige toevoeginenige bakker in Venray waar nog
ter plekke gebakken wordt. Omdat gen aan te pas. Puur, vers en
lokaal: dat is het assortiment van
het brood en gebak in de winkel
Ambachtelijk Gebakken. Een echte
gemaakt wordt, krijgen klanten
aanrader uit het aanbod is de
letterlijk een kijkje in de keuken.
bavaroisvlaai, verkrijgbaar in
Op de hoek van De Bleek en
verschillende smaken. Als extra
Schoolstraat in het centrum van
service start Ambachtelijk
Venray komt de geur van vers
Gebakken binnenkort met een
brood de klanten - en voorbijganeigen bezorgdienst. Er wordt
gers - tegemoet. Wie vroeg
namelijk steeds meer online
opstaat, kan de bakker dus ook al
besteld, en de bakker wil graag
aan het werk zien. Klanten die in
aan deze behoefte voldoen.
de winkel komen, blijven vaak na

Verhuur van vakantiewoningen
en Omzetbelasting
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Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Over de verhuur van vakantiewoningen is omzetbelasting verschuldigd. Tot nu toe kon hiervoor vaak gebruik worden gemaakt van de
kleine ondernemersregeling. Door de wijziging van de kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020 is dat niet altijd meer verstandig.
Opletten dus.
kleine ondernemersregeling, waardoor uiteindelijk geen omzetbelasting
werd verschuldigd, ondanks dat er
aftrek was genoten.
Het is inmiddels een populaire
beleggingsvorm. Een vakantiewoning, meestal op een park, speciaal
voor de verhuur. Rendementen
van 6 procent of meer zijn geen
uitzondering, en zeg nu zelf waar
krijg je dat tegenwoordig nog.
Extra interessant is dat je de omzetbelasting op de bouwkosten kunt
terugvragen. Verhuur van woonruimte als vakantiewoning is namelijk
belast met omzetbelasting, zodat de
omzetbelasting van de kosten ook
kan worden teruggevraagd.
Tot nu toe was dat vaak een
spel zonder nieten. De verschuldigde omzetbelasting over de verhuur
bleef meestal onder de zogenaamde

Veel van deze beleggers hebben
inmiddels van de Belastingdienst te
horen gekregen dat ze automatisch
onder de nieuwe kleine ondernemersregeling vallen, of zelfs dat hun
btw-nummer wordt ingetrokken omdat ze feitelijk geen omzetbelasting
afdragen. Dat kan echter tot vervelende gevolgen leiden.
Onder de nieuwe kleine ondernemersregeling is het namelijk zo dat
je wel kunt opteren voor de kleine
ondernemersregeling als je onder de
omzetgrens blijft, maar dat dan wel
herziening van de eerder afgetrokken
belasting plaatsvindt. Kort en goed:
als het korter dan 10 jaar geleden is
dat de vakantiewoningen zijn aange-

kocht of gebouwd dient een deel van
de omzetbelasting over de bouw of
aankoop te worden terugbetaald.
In een dergelijke situatie is het
dan ook beter de kleine ondernemersregeling niet toe te passen en
vanaf 2020 toch maar btw af te gaan
dragen, in elk geval om de 10 jaar
vol te maken.

Tegen inlevering van deze bon

€ 7.50

Kruimelvlaai 30 cm
Geldig 20 t/m 26 september 2019

De Bleek 1-3 • 5801 MC Venray • 0478 782 000
www.ambachtelijk-gebakken.nl

OPEN HUIS
DAGEN!
GRATIS CADEAU

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

BIJ BESTEDING VAN € 75,Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Alex Lamers kampioen schutterij
Familiespeurtocht
Landgoed Geijsteren
Door: Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray sloot op zondag 15 september het schuttersseizoen af met de
strijd om het persoonlijk kampioenschap.

IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 22 september een
puzzelopdrachtenspeurtocht door Landgoed Geijsteren voor
gezinnen. Deze tocht van twee uur start tussen 09.30 en 10.30 uur
vanaf het Onze Lieve Vrouwe kapelletje aan de Sint Wilbertsweg in
Geijsteren.
Tijdens deze foto-, zoek- en
opdrachtenspeurtocht gaan kinderen met ouders en/of grootouders op pad om de plekjes van
Landgoed Geijsteren te ontdekken. De Holtmeule, de Oostrumse

beek, de Alde Pastorie, de Sint
Willibrorduskapel en de ruïne staan
centraal. De foto’s en opdrachten wijzen de weg. Deze wandeling is ook
geschikt voor gezinnen met kinderwagens.

Stichting Wijkraad Centrum

Maandelijkse koffie
inloop
Stichting Wijkraad Centrum organiseert op donderdag 26 september
haar maandelijkse koffie inloop voor de bewoners in het het Venrays
Museum. De koffie inloop begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
Het kopje koffie wordt aangeboden door de wijk en Wonen Limburg.
Ook is er deze ochtend van 10.30 tot
11.00 uur een gastspreker aanwezig.
Deze maand is dat Martijn Tolsma

van Novitas Notariaat, hij geeft een
presentatie over het erfrecht. Tijdens
de koffie inloop kunnen er vragen
worden gesteld aan het wijkteam. De
toegang is gratis.

Het werd ook een verrassende
strijd, doordat diverse schutters boven
zich uitstaken en een ware wedstrijd
ontwikkelden. Jeugddebutant Hugo
Hezen deed voor het eerst mee en
schoot ongedwongen lange tijd mee.
In de absolute finale kwam het tot een
driestrijd tussen Alex Lamers, Bas Bom
en Marco van de Valk. Marco van de
Valk miste als eerste en werd daardoor
derde. Nadat Bas Bom en Alex Lamers
ieder op één wedstrijdbuks de beslissing gingen verzorgen, was het Bas

Bom die miste, maar zeer verdienstelijk tweede werd en Alex Lamers dus
voor het eerst kampioen werd van de
schutterij. In de strijd om het jeugdkampioenschap ging het tussen met name
Silke Krijnen en Lisa van Lierop. Silke
Krijnen werd uiteindelijk de nieuwe
jeugdkampioen. Derde werd Cas Jacobs
en vierde Gwen Jacobs. De Piet Lenssen
Memorialbeker werd dit jaar gewonnen door Giel Krijnen. Jo Lenssen mocht
deze namens de familie uitreiken.
Nadat de schutterij de tweede plaats

had behaald op het Oud Limburgs
Schuttersfeest, beloofde het college
van burgemeester en Wethouders der
gemeente Venray om een speciale ontvangst te plannen in het gemeentehuis.
De complete schutterij trok daarom
op zaterdag 14 september naar het
gemeentehuis om daar nogmaals in het
zonnetje gezet te worden. Na toespraken van de burgemeester Hans Gilissen,
wethouder Anne Thielen en verenigingsvoorzitter Bernie van Lierop, werd
het glas geheven.

Nieuw in de gemeente Venray: Rbij
In de gemeente Venray hoort iedereen erbij. Dat is wat we graag willen.
We kijken naar elkaar om en staan voor elkaar klaar. Niemand hoeft er
alleen voor te staan. Toch?
Als je vrienden en familie hebt, is er

op school hebt die er voor je willen zijn.

bijna altijd wel iemand om op terug te

Bij wie je terecht kunt. Die ook willen

inwoners die er alleen voor staan of

vallen of om gewoon wat gezelligheid

dat jij erbij hoort.

zich eenzaam voelen. Hoe vind je
elkaar, hoe ontmoet je elkaar? Rbij

te zoeken. Maar wat als het zelf niet
lukt? Niemand die je helpt, energie

Rbij bemiddelt

bemiddelt daarbij. Rbij is een initiatief

geeft en inspireert? Hoe fijn zou het

Er zijn genoeg inwoners van de

van de gemeente Venray in nauwe

Doe jij mee?

dan niet zijn als je buren, vrienden,

gemeente Venray die graag klaar

samenwerking met welzijnsorganisatie

Wil je meer informatie? Heb je

wijkbewoners of een goede klasgenoot

staan voor een ander. En er zijn ook

Synthese. Rbij legt contact tussen

tijd, zin en mogelijkheden?

inwoners die hulp kunnen gebruiken

Of heb je soms behoefte aan

én die iets voor een ander willen

een helpende hand?

betekenen. We laten zien wat er

Neem dan contact met ons op

mogelijk is, wat erbij komt kijken en

via www.venrayrbij.nl.

we kunnen ondersteuning bieden.

Geen internet? Neem dan direct
contact op met Synthese:

De klik is belangrijk
Met elkaar kijken we of er een klik
is. Die klik is belangrijk. Je moet er
ook plezier of voldoening in vinden.
En ook belangrijk: je moet weten
waar je aan begint. Want al is
helpen en ondersteuning geven óf
krijgen helemaal vrijwillig, helemaal
vrijblijvend is het natuurlijk niet. Je
kunt elkaar namelijk niet zomaar in de
steek laten. Rbij helpt je om samen
goede afspraken te maken, waar je
je allebei goed bij voelt.

Venray, focus op mensen

tel. 0478 – 517300.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 37

Kop Poll 2 weken terug
Op de verbindingswegen tussen dorpen in de gemeente Venray gaat een
maximumsnelheid gelden van 60 kilometer per uur. Verbindingswegen zijn
wegen die tussen de dorpen liggen. Het idee is dat de veiligheid hiermee verbeterd wordt en daarmee het aantal (dodelijke) ongevallen daalt. De stelling
luidde: Verminderen van snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur op verbindingswegen is goede zaak.
In de vergadering van woensdag 29 augustus in de commissie Werken en
Besturen lichtte verkeerskundige Siemen Halbersma het een en ander toe.
“Het zijn vaak straten waar bomen dicht op de weg staan en waar dodelijke
ongelukken gebeurd zijn”, stelde hij. Door het verlagen van de snelheid wordt
de kans op ongelukken verminderd. Daarnaast wil de gemeente het fietsen
bevorderen. Door de snelheid van auto’s te verlagen wordt het voor fietsers
veiliger om deel te nemen aan het verkeer.
61 procent van de respondenten stemden tegen de stelling. Het is maar de
vraag in hoeverre het terugbrengen van de maximale snelheid met 20 kilometer per uur een verandering teweegbrengt. Veel ongelukken gebeuren niet

door een hoge maximale snelheid, maar door afleidingen in het verkeer zoals
de smartphone. Ook is alcoholgebruik achter het stuur nog altijd een probleem. Sylvia Pijpers reageerde op Facebook: “Ik heb het idee dat er andere
situaties wel eerder aangepakt mogen. Op sommige plekken wordt er amper
rekening gehouden met de veiligheid van fietsers.”
De overige 39 procent van de stemmers is het eens met de stelling.
Jan Hartman uit Ysselsteyn vindt het verlagen van de snelheid op verbindingswegen een weldaad voor de fietsers en wandelaars. “Enkel op verbindingswegen met een van de weg gescheiden fietspad zou je kunnen overwegen
de maximum snelheid van 80 kilometer per uur toe te staan. Dit moet dan per
situatie beoordeeld worden. Echter met het verlagen van de snelheid ben je
er nog niet. Je moet het wel handhaven. En het handhaven zal beter moeten
als dat het nu het geval is. Want als fietser of wandelaar voel je je regelmatig
vogelvrij verklaard, ook op de huidige 60 km wegen. Er wordt al veel harder
gereden dan is toegestaan en even wat snelheid minderen voor een fietser of
wandelaar is een zeldzaamheid.”

Dubbele straatnamen zorgen
voor verwarring
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
De Verbetercommissie Gouden Leeuwplein ontving op 9 oktober 2019 een
e-mail over problemen met de postbezorging door de verwarring rondom de
benaming van de straten Gouden Leeuwpad, De Gouden Leeuw en Gouden
Leeuwplein. De Verbetercommissie vroeg het college van B&W om die reden
de naam van het Gouden Leeuwplein te veranderen. Maar volgens het College
is een naamswijziging niet de goede oplossing. De stelling deze week luidt:
Dubbele straatnamen zorgen voor verwarring.
Vier complexen in het centrum hebben de naam met daarin Gouden Leeuw:
Het Gouden Leeuwplein, de straat Gouden Leeuw, een Gouden Leeuwpad en de
parkeergarage de Gouden Leeuw. De Verbetercommissie maakt zich niet alleen

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.

zorgen over verwarring met de postbezorging, maar ook over de bereikbaarheid en vindbaarheid van de verschillende complexen door de hulpdiensten.
Hiermee zou de veiligheid van de bewoners in het geding zijn.
Toch ziet het College van B&W niets in het veranderen van straatnamen.
De procedure om een naamswijziging door te voeren is complex en kost te veel
tijd. Volgens de hulpdiensten is de veiligheid van de bewoners van de Gouden
Leeuw-complexen niet in het geding. De verwachting van Gemeente Venray
is dat een naamswijziging de komende jaren voor meer onduidelijkheid zorgt,
waarmee de kans op onveilige situaties juist toeneemt.
Wat vindt u?

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.
Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Juul Swinkels
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: juul@vissers.com
www.vissers.com

Bijzaak
Het is weer zo ver. Komende
zondag 22 september start het
amateurvoetbalseizoen weer.
Als journalist en sportliefhebber weer iets om naar uit te
kijken. Het voetbal is lang niet
altijd om aan te zien, maar de
verhalen die eruit voortkomen
zijn des te mooier.
Supporters en spelers kunnen
dagenlang ouwehoeren over de
resultaten van hun ‘cluppie’. Over
die ene domme overtreding, een
prachtige omhaal of die ene
blunder van de keeper. Op dat
moment lijkt er niets belangrijker dan dat ene moment in de
wedstrijd. Het is iets dat mensen
binnen een vereniging bindt en
dat een wij-gevoel creëert waar
iedereen naar op zoek is.
Bij iedere vereniging waar ik
kom zie je een vaste kern staan
die soms al tientallen jaren
iedere zondagmiddag in weer en
wind om 14.30 uur naar hun
clubje komen kijken. Fantastisch
toch? Lekker ouwehoeren langs
de lijn.
Het is ook meer dan alleen
kijken naar het voetbal. Flink
geroddeld en geklaagd wordt er
altijd langs de lijn, iets waar je
als verslaggever natuurlijk
onbewust van alles over mee
krijgt. En natuurlijk dat gezeik
over de scheidsrechter. Daar
geven de spelers overigens
vaak het slechte voorbeeld in.
Voetbal is emotie hoor ik dan,
tja.. Waarom zou je gaan schelden tegen een man die op
zondagmiddag voor zijn hobby
de wedstrijd leidt? Het helpt
niet en je gaat er echt niet beter
van voetballen. Een beetje
respect opbrengen kan toch
wel? Kijk maar eens naar een
rugbywedstrijd, zo kan het ook.
Toch sta ik vanaf komende
zondag weer met veel plezier
langs de lijn. De mooie verhalen
ontdekken die rondom de
wedstrijd leven, dat is de kunst.
Want voetbal is meer dan alleen
tegen een bal schoppen. Voor
velen is het de belangrijkste
bijzaak van het leven.
Robert
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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.

Beste burgemeester
Geachte heer Winants, beste Luc. Afgelopen week werd u door de
vertrouwenscommissie als kandidaat burgemeester voorgesteld. Welkom
en gefeliciteerd.
We zochten een stevig en daadkrachtig persoon, een aanjager van
vernieuwing en iemand die voortvarend en met zelfvertrouwen aan
het werk gaat op een pragmatische
manier. De nieuwe burgemeester
is analytisch sterk en goed in probleemverduidelijking, waarna hij of
zij op een besluitvaardige manier te

werk gaat. Bent u een ‘mensenmens’
en verbinder zoals Hans Gillissen of
bent u zó daadkrachtig dat u als een
olifant door een porseleinkast stormt
zoals de burgemeester die we daarvoor hadden? Ik hoop op een gulden middenweg. Het beste van twee
werelden. De ruzies en gevechten
met de gemeenteraad en de onder-

wereld in Brunssum gingen u destijds
te ver, u bent een man van principes.
Hier in Venray komt u in een warm
bad wat de gemeenteraad betreft.
We kunnen nog veel leren maar hoeven niet naar een door de minister
opgelegde fatsoenscursus. We hebben er alle vertrouwen in dat u hier in
Venray ook daadkrachtig zult optreden tegen ondermijning en de steeds
meer vervagende grens tussen onderen bovenwereld. Een burgemeester die van vernieuwing houdt kan

zichzelf opnieuw uitvinden en lering
trekken uit het verleden. VVD Venray
zoekt ook altijd naar vernieuwing en
een concrete, pragmatische aanpak,
dus daar gaan we elkaar wel in vinden. Burgemeester in Venray is een
hele eer, maar ook een hele klus.
De lat ligt hoog. Wij hebben er vertrouwen in en wensen u veel succes
en wijsheid toe.
Bas Künen
VVD Venray

Burgers en buitenlui
In de media is de afgelopen tijd een hele bash-campagne gaande
tegen de buitenlui. Met als hoogtepunt D66’er De Groot die ervoor gaat
om de veestapel in Nederland te halveren. Een proefballon gebaseerd op
onwaarheden.
Je ziet de laatste tijd wel een
kentering vanuit de publieke zijde.
De tegencampagne van de buitenlui
werpt zijn eerste vruchten af. Diverse
bureaus die onderzoeken dienen te
rectificeren en nieuwsdiensten die

publicaties moeten aanpassen. Het
wordt de burger steeds duidelijker dat
er een bepaalde beweging is in dit
land die helemaal de weg kwijt is.
Ook het nepnieuws over de branden in het Amazonegebied wordt hele-

maal opgeklopt. Dit nepnieuws is zelfs
bij NRC en andere kranten opgevallen.
Overigens wordt er in Nederland per
jaar procentueel meer ‘groen’ verwijderd voor woningbouw en zonneparken. Het is overigens ook duidelijk dat
de bevolking op de wereld explosief
groeit. We leven maar op één aarde
die een beperkt aantal mondjes kan
voeden en dat aantal lijkt steeds meer
overeen te komen met het aantal

mensen op aarde. Terwijl het aantal
autowegen, zonneparken, woonwijken en kantoorpanden maar stijgt.
We moeten de buitenlui de ruimte
geven om te doen waar ze heel goed
in zijn, het produceren van eten. Ze
verdienen het niet om op wat voor een
manier dan ook met leugens in het
verdomhoekje gezet te worden.
Erik Vullings,
CDA Venray

Aangenaam, Cor Vervoort
Ik ben sinds kort wethouder in Venray met de portefeuille
Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit. Ik ben 61 jaar, niet in
Venray geboren, maar ik was een jaar of twee toen we naar Venray
verhuisden.
Daar groeide ik op in de
Oranjebuurt en ging ik naar
de Petrus Bandenschool, aan
de Dr. Poelsstraat, en naar het
Boschveldcollege. Ik was zeker niet
de ijverigste leerling, want ik hield
me veel liever bezig met voetbal,

maar ook volleybal en basketbal hadden mijn interesse. Tot mijn twintigste
bleef ik lid van S.V. Venray en daarna
van S.V. Leunen, waar ik op diverse
manieren actief ben geweest en tot
op de dag van vandaag (steunend) lid
ben.

Na de politieopleiding kwam ik in
1978 bij de gemeentepolitie in Venray.
Tot 1991 werkte ik daar bij de surveillancedienst en recherche. Hierna
kwam de overgang naar de politieregio Limburg-Noord en besloot ik naast
het werk te gaan studeren. Vanaf die
tijd ben ik ook niet meer ‘op straat’
werkzaam geweest.
Na mijn studies in 1998 besloot ik
me nuttig te maken bij de lokale politiek. Na enkele jaren commissiewerk

en zelfs een klein jaar raadswerk,
stapte ik over naar het bestuur. Begin
2012 sloot ik mij aan bij de voorloper van Venray Lokaal. Van 2014 tot
onlangs was ik daar voorzitter. Nadat
ik als voorzitter plaats had gemaakt,
kwam voor mij de tijd om de vinger
op te steken voor de functie van wethouder. Ik heb er zin in.
Cor Vervoort,
wethouder Venray Lokaal

Weet jij een winnend team te bouwen
en breng jij structuur met jouw organisatietalent? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn namelijk op zoek naar een

TEAMLEIDER

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

FACILITAIR & LOGISTIEK M/V - fulltime
Je bent doortastend en verbindend. Je brengt structuur, samenhang en voortgang
en je beschikt over (allround) bouwkundige, technische en/of logistieke kennis.
Daarnaast ben je een echte teamplayer die meebouwt aan ons familiebedrijf.
Standplaats: Horst
Hebben we je interesse gewekt?
Bekijk de volledige vacature op www.vissersenergygroup.nl

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

Namen:

Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Iris Kuijpers,
Nikola Malek,
Lynn van der Broeck,
Anne Mulders
en Jacky Gerritsen
16 en 17 jaar
Venray, Oostrum,
Oirlo en Veulen
Raayland College

Hoe hebben jullie elkaar leren
kennen?
Jacky: Wij hebben elkaar begin vorig
jaar leren kennen. Ik kwam van vmbo-t
af en kwam bij hen zitten in de pauze.
Daarna zijn we erg snel vriendinnen
geworden.
Ben je blij met de samenstelling van
deze vriendinnengroep?
Lynn: Ja heel erg, we zijn allemaal verschillend, maar toch ook weer hetzelfde.
Sommige zijn elkaars uiterste, maar we

hebben ook veel overeenkomsten.
Jacky: Wij verschillen erg van karakters
en toch kennen we elkaar ontzettend
goed en weten we wanneer er iets niet
goed is of wanneer iemand zich niet
helemaal zichzelf voelt.
Anne: Ik ben superblij met de samenstelling van onze vriendinnengroep.
Wie is het drukste of valt het
meeste op?
Nikola: Jacky, for sure. Ze is best wel
luid en is altijd aan het praten. Ook is ze
degene die zich het meest ‘out of the
box’ stijlt, waardoor ze ook opvalt.
Iris: Jacky, ze praat erg luid als ze
enthousiast is en draagt kleurrijke,
opvallende kleding.
Wie is het rustigste of valt het minste
op?
Nikola: Sofie, maar dat komt omdat ze
nog best nieuw is in onze groep, dus dat
zal waarschijnlijk maar tijdelijk zijn.
Jacky: Dat ligt er denk ik aan. Soms zou
ik Anne willen zeggen, vooral omdat ze
veel luistert en weinig zegt, maar dat
zou ik ook over Lynn of Sofie kunnen
zeggen. Ik denk dat het er veel aan ligt
in welk gezelschap we op dat moment
zijn.
Hoe zou je deze vriendinnengroep
beschrijven met een woord en
waarom?
Lynn: Apart. Iedereen is anders, maar
dat maakt het juist zo leuk. Iedereen is
wel een beetje druk of gek, maar we
zijn allemaal uniek.
Iris: Uniek, we zijn allemaal heel anders
maar toch zijn we allemaal vriendinnen.
Op sommige punten komen we ook
echt niet overeen, maar we proberen
elkaar te begrijpen en dit lukt dan ook
best vaak.
Anne: Begripvol, omdat iedereen er
voor elkaar is.
Wat is er anders aan deze
vriendinnengroep?
Lynn: Iedereen is zichzelf en ik weet dat
dit niet in alle vriendinnengroepen zo

jongeren 11

aan
vijf vriendinnen

vanzelfsprekend is.
Jacky: Onze vriendinnengroep kan je
natuurlijk uniek noemen, maar dat kan
je bij iedereen eigenlijk wel doen. Toch
denk ik dat onze vriendinnengroep
uniek is. Wij zijn met een redelijk grote
groep en toch weten we meningsverschillen op te lossen en kan iedereen
zichzelf zijn. Het maakt niet veel uit
waar jij in gelooft of van wie je houdt.
We zijn er gewoon voor elkaar. In dat
opzicht hoeven we dan ook niet anders
te zijn dan andere mensen.
Met wie kan jij het het beste vinden
of juist het slechtste vinden?
Nikola: Ik kan het met iedereen wel
vinden en om nou zomaar een naam
te moeten noemen zou een potje ‘iene
miene mutte’ worden. Dat zou ook zo
zijn bij de persoon met wie ik het het
slechtst kan vinden.
Iris: Ik kan het met iedereen eigenlijk goed vinden. Met de een kan ik
goed over series praten en met iemand
anders juist over veel persoonlijkere dingen. Ik mag iedereen gewoon.
Wat wil je nog een keer doen met je
vriendinnen?
Jacky: Veel. Ik wil avonturen beleven
en dingen doen die ik normaal nooit
zou doen, mijn angsten overwinnen en
gezellig op vakantie gaan. Die vakantie gaat ook echt gebeuren, zodra we
geslaagd zijn gaan we feesten. Daar heb
ik nu al zin in.
Iris: Een leuk avontuur beleven, zoals
samen op vakantie gaan of iets doen
wat je niet elk weekend zou doen.
Anne: Als ik zou moeten kiezen zou ik
graag nog een keer willen gaan shoppen.
Wat is je mooiste herinnering aan
deze vriendinnengroep?
Nikola: Ik denk de rare gesprekken,
want we hebben soms echt de raarste
gesprekken die er bestaan. Ik ga niet
specifiek in op een, want soms zijn ze
een beetje, hoe zeg je dat? Ongepast.

Lynn: Ik zou er niet een kunnen noemen. We hebben zoveel leuke herinneringen. Ik vond Toverland en het bowlen
heel leuk, maar de poolparty bij Jacky
thuis vond ik ook erg leuk. Zolang we
maar veel konden lachen. Dat zal me
altijd bij blijven.
Anne: Het feestje van Jacky vorig jaar.
Daar hebben we elkaar echt goed leren
kennen.
Wat is het laatste wat jullie samen
hebben gedaan?
Jacky: Mijn verjaardag vieren. We zijn
met z’n vijven naar Toverland geweest.
Daar is ook deze foto van. Het was
superleuk en toen ik thuis kwam hadden ze een verrassing gemaakt voor
mij. Ik was totaal verrast en eigenlijk
nog steeds. Ik had de beste verjaardag
ooit.
Nikola: Jacky’s verjaardag! We zijn
toen met een gedeelte naar Toverland
geweest, terwijl de andere een surpriseparty aan het klaarmaken waren.
We zijn uiteindelijk ook nog met een
gedeelte bij Jacky blijven slapen.
Welke foto hebben jullie als laatste
gemaakt?
Iris: Een foto in Toverland voor de
Dwervelwind. We moesten heel erg de
zon in kijken dus iedereen was daarna
blind, maar dat was het helemaal
waard.
Lynn: Een heleboel foto’s in Toverland.
Waaronder een hele fotoshoot toen
we aan het wachten waren op vervoer
terug naar huis.
Hoop je dat deze vriendschap een
vriendschap voor altijd is?
Nikola: Natuurlijk. We zijn nu een jaar
vriendinnen, met een paar laatkomers
en we zijn al heel erg close. Dus ik hoop
oprecht dat ik deze meiden naast mij
heb staan als bruidsmeisjes op mijn
bruiloft.
Jacky: Ik heb veel nare dingen meegemaakt in mijn leven en kan nu oprecht
zeggen dat ik vriendinnen voor het
leven heb gevonden.
Kan iedereen zichzelf zijn in deze
vriendinnengroep?
Lynn: Jazeker, of in ieder geval zo zie ik
het. Ik kan natuurlijk niet voor de anderen spreken, maar ik denk van wel.
Iris: Natuurlijk kan ik dit niet met 100
procent zekerheid over iedereen zeggen, maar ik denk van wel. We praten
heel openlijk met elkaar en dat is erg
belangrijk.
Voel jij je vrij en jezelf in deze
vriendinnengroep?
Jacky: Ja eindelijk wel. Ik werd lang en
veel gepest door eigenlijk iedereen
waarvan ik dacht dat ze mijn vriendinnen waren en nu ben ik erachter wat
echte vriendschap is en ik ben dan ook
blij dat ik iedereen heb leren kennen.
Iris: Ik heb een lange tijd gehad dat ik
niet mezelf kon zijn, omdat mensen mij
uitlachten om de dingen die ik interessant vond. Nu word ik geaccepteerd
voor wie ik ben. Daardoor voel ik me
vrijer en blijer.
Is deze vriendinnengroep goud
waard?
Nikola: Wij zijn zeker competitief, dus
met zilver zullen wij niet blij zijn.
Lynn: Ik vind van wel. Ik ben blij dat ik
iedereen heb leren kennen en ik zou ze
voor geen goud willen missen.

75 jaar
bevrijd
Misschien een heel
gevoelig onderwerp, maar
toch een onderwerp dat nu
in volle gang is in
gemeente Venray. 75 jaar
geleden werden Venray en
omgeving bevrijd van de
Duitsers en was de oorlog
hier voorbij.
Het is niet het meest
makkelijke onderwerp om
over te praten. De oorlog was
heftig en iets wat we moeten
blijven vertellen aan onze
kinderen en kleinkinderen.
Mensen gingen dood en
huizen, wijken of zelfs hele
dorpen werden verwoest.
Om dan nog niet te beginnen
over de Joden die naar concentratiekampen werden
gebracht. Ik heb een oma en
opa die in de oorlog zijn
geboren en een overgrootoma die 25 was tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
Mijn oma vond het nooit zo
erg om over de oorlog te
praten, ze was namelijk nog
veel te jong en vertelde mij
de verhalen die zij weer van
haar ouders had gehoord.
Bij ons in het Veulen was
afgelopen en aankomend
weekend een soort viering
dat Veulen 75 jaar bevrijd is.
Met huifkarren rijden we
door het Veulen om dan
toneelstukjes te zien van hoe
het er toen aan toe ging.
Het was een heftige periode.
Ik hoop dan ook dat wij dit
nooit zullen vergeten, want
er komt een moment dat de
mensen die tijdens de oorlog
leefden er niet meer zijn en
dan moeten we het met deze
verhalen doen. Dan kunnen
we de verhalen niet meer
restreeks horen. Ik hoop dat
we in een gelukkig en vrij
land mogen leven, maar dat
de oorlog ons altijd bij blijft.
Jacky
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Ruitervereniging De Eendracht

Clubkampioen
schappen
De clubkampioenschappen van ruitervereniging De Eendracht vinden
zaterdag 21 september plaats op het eigen oefenterrein gelegen in de
hoek Matthiasstraat 21, Campagnestraat 1 in Castenray. Om 10.30 uur
starten de deelnemers met het rijden van de dressuurproeven.
Bij dressuurproeven rijden de ruiters en amazones een zogenaamde
proef waarbij ze allerlei opdrachten
uit moeten voeren, zoals sneller draven of galopperen en figuren rijden.
Aansluitend vindt een pauze plaats
om daarna te gaan beginnen met het
springen. Voor het springen wordt die
dag een parcours gebouwd waarbij

de deelnemers zelf hun te rijden lijn
bepalen en zelf kiezen welke hindernissen ze springen. Door het correct
springen van een hindernis kan de
ruiter punten verdienen. De startvolgorde is bepaald door middel van loting
door de deelnemers zelf. Er doen
zowel pony’s als paarden mee aan dit
evenement. De toegang is gratis.

Oranje Wit verliest
van Klimroos/VVO
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het team van korfbalvereniging Oranje Wit speelde zondag 15
september haar eerste uitwedstrijd van dit seizoen. De dames uit
Leunen reisde af naar Hapert en speelde tegen de fusieclub Klimroos/
VVO. De wedstrijd eindigde in 10-6.
Oranje Wit begon matig aan de
wedstrijd en keek dan ook al snel
tegen een 2-0 achterstand aan. Na
een kwartiertje spelen kwam Oranje
Wit beter in de wedstrijd en lukte het
om goede kansen te creëren. Echter
bleef gedurende de hele wedstrijd
de afronding vaak achterwegen, zo
werd het 4-1. De laatste 10 minuten van de eerste helft groeide het
vertrouwen bij de gasten en kwam
Oranje Wit terug tot 4-3. Toch werd
er gerust met een tussenstand van
5-3. Ook in de tweede helft was

het de tegenstander die voornamelijk van afstand makkelijk tot scoren kwam. Bij Oranje Wit vielen de
afstandsschoten niet ondanks dat er
goed gecombineerd werd. Het lukte
dan ook niet om dichterbij te komen
en de tegenstander nog echt onder
druk te zetten. Daarmee werden de
eerste punten van de competitie verloren met 10-6.
Zondag 22 september speelt
Oranje Wit thuis tegen DAW uit
Schaijk. De wedstrijd begint om
13.00 uur op ‘t Klaverblad in Leunen.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

bedrag per week

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

Leunen biedt goed partij
Derdeklasser Ysselsteyn won de bekerderby bij vijfdeklasser Leunen met 1-3 op zondag 15 september. De Leunse
thuisploeg streed met veel inzet en enthousiasme tegen het sterkere Ysselsteyn dat de zege niet cadeau kreeg.
De Ysselsteynse aanvaller Frank
Jespers had zijn ploeg al in het eerste
halfuur op een beslissende voorsprong
kunnen zetten. De eerste poging verdween via Leunen-keeper Tim Jacobs
langs het doel. Een minuut later vuurde
Jespers voorlangs. De derde kans, op
aangeven van Dennis Teunissen, knalde
hij ruim over. “We verzuimden het
overwicht in doelpunten uit te drukken. We moeten veel meer rendement
uit onze kansen halen”, zei Ysselsteyntrainer Ruud Jenneskens. Tussen de
Ysselsteynse aanvalsgolven in kon
Leunen ook enkele keren dreigend
worden. Zo mikte Kevin Timmermans
te hoog toen hij voor het Ysselsteynse
doel opdook. Nadat Kevin van Meijel
in het zijnet schoot, kwam Ysselsteyn
in de 36e minuut toch op voorsprong.
Het gebeurde op het moment dat
Leunen-spelers Nick Classens geblesseerd op de grasmat lag. ‘Bal uit!’, klonk
het maar Ysselsteyn voetbalde door en
Jens Houben rondde de aanval af: 0-1.

“Op zo’n moment moeten we beter
opletten”, vond trainer Freek Thoone.
“We speelden in die fase vlak voor
rust ook niet goed. Toch scoorden we
toen de gelijkmaker terwijl we er geen
recht op hadden. Maar het was wel
een fantastische goal.” Uit de voorzet
van Erik Beelen vanaf rechts scoorde
Siem Vullings, via de binnenkant van de
tweede paal, de 1-1. Vlak na de pauze
nam Ysselsteyn weer de leiding. Op aangeven van Dennis Teunissen schoot de
tijdens de rust ingevallen Mike Arts de
1-2 binnen. Leunen bleef lang in de
wedstrijd en Ysselsteyn kwam pas vlak
voor tijd via een doelpunt van Dennis
Teunissen op 1-3. Freek Thoone speelde
afgelopen seizoen nog bij hoofdklasser
AWC in Wijchen. Na een mooie voetbalcarrière, die reikte tot in de eerste
divisie met Achilles’29, is het voor de
34-jarige Leunenaar wennen om te
werken bij een vijfdeklasser. “Dat wist
ik van tevoren. Maar ik heb er plezier
in. De jongens zijn ook goed bezig. Er

gaan nog veel dingen fout en we moeten bijvoorbeeld aan de bal veel beter
worden, maar de goede intentie is er.
Het niveauverschil met Ysselsteyn was
vandaag ook helemaal niet zo groot.”
Ysselsteyn staat aan de vooravond van het derde seizoen in de
derde klasse C. De verwachting is dat
de Ysselsteyners zonder de routiniers
Ronnie Bovee, Gijs Dinghs en Wout
Gommers een lastig jaar tegemoet
gaan. Trainer Ruud Jenneskens vindt
dat zijn team klaar is voor de ouverture tegen Baarlo. “In vergelijking
met de eerste oefenwedstrijd tegen
Stormvogels, vier weken geleden, hebben we al flinke progressie geboekt.
We hebben stabiele kwaliteit ingeleverd en daardoor zullen er meer pieken en dalen komen. Negentig minuten
hebben we vandaag tempo gespeeld
maar Leunen bood goede weerstand.
Die ploeg kan in de vijfde klasse nog
leuke dingen laten zien”, verwacht
Jenneskens.

Venray bekert eenvoudig verder
Door de 1-5 uitzege op tweedeklasser Heer in Maastricht op zaterdag 14 september bereikte Venray de
tweede bekerronde. De rood-witten werden na het 2-2 gelijkspel tegen Someren en de 3-0 winst op Volkel
winnaar in de landelijke poule 70.
Bram Vievermans ontbrak vanwege
een liesblessure en ook de langdurig
geblesseerde aanvallers Armend Shala
en Niek Versteegen waren nog niet
van de partij. Jeroen Vullings zette de
Venrayse eersteklasser na tien minuten
op een 0-1 voorsprong. De ploeg van
trainer Frans Koenen drukte door en
binnen een halfuur was de ongelijke

bekerstrijd al beslist. Door treffers van
Koen Verlinden en opnieuw Jeroen
Vullings liep Venray uit naar een
0-3 voorsprong. Daarna namen de
bezoekers gas terug waardoor Heer
vlak voor rust kon tegen scoren: 1-3.
Ook in de tweede helft was het
kwaliteitverschil duidelijk zichtbaar.
Venray domineerde en de Maastrichtse

thuisploeg kwam er nauwelijks nog
aan te pas. Koen Verlinden voerde de
stand op naar 1-4 en de slottreffer
werd gescoord door de ingevallen
Aron Franssen (1-5). Venray begint de
competitie in de eerste klasse D met
de thuiswedstrijd tegen promovendus
BSV Limburgia uit Brunssum op zondag
22 september.

Jumpers verliest e
 erste wedstrijd
De heren 1 van basketbalvereniging Jumpers’76 speelde zaterdag 14 september hun eerste wedstrijd van het
seizoen tegen Tantalus uit Eindhoven. Het team uit Venray met veel nieuwe gezichten moest duidelijk nog aan
elkaar wennen.
Er waren namelijk nog met Jorik
Wulterkens, Wouter Oosterbeek, Dirk
Laurense, Roy Lucassen en Maarten
Steffers vijf spelers over die vorig seizoen ook meededen. Toegevoegd aan
het team zijn Marcel Kuypers, al jaren
actief in de basketbalwereld met veel
ervaring, Samuel Skamla, een grote
jonge center en Kelvin Lammerts van
Bueren een jonge uit de jeugd die nu
in de voetsporen van zijn vader en oom
mag treden. Daarnaast zijn Nordin van
de Lest, speler van het tweede team
en Sam Zacherl uit de jeugd de nieuwe
bankspelers. Afwezig was Quincy Smits
die na een paar jaar afwezigheid weer
terug is gekeerd naar het oude nest.
Om 18.00 uur kon de eerste wedstrijd van het seizoen dan eindelijk
beginnen. Jumpers speelde tegen

de heren van Tantalus uit Eindhoven.
De eerste paar minuten begonnen de
teams gelijkwaardig aan elkaar maar
het waren de mannen uit Eindhoven
die de voorsprong pakte. Bij de thuisploeg liep het nog niet zoals het moest
en door veel eigen slordige fouten kon
Tantalus de voorsprong uitbreiden. Door
de zes punten Wouter Oosterbeek in dit
kwart bleef de achterstand beperkt tot
tien punten (14-24).
Het tweede kwart begon Jumpers
een stuk scherper en met name het uitstekende verdedigende werk van Kelvin
Lammerts van Bueren zorgde ervoor
dat de achterstand terug werd gebracht
tot drie punten. Toch waren het de
mannen uit Eindhoven die in de laatste
paar minuten het netje weer begonnen
te vinden. Ruststand: 27-34.

Met zeven punten achterstand in
de rust leek de wedstrijd nog lang niet
gespeeld maar voor Jumpers was de
tweede helft er eentje om snel te vergeten. Bij de mannen uit Venray ging
zo beetje alles fout wat er fout kon
gaan. Het spel was slordig, de verdediging stond niet goed en open kansen
werden gemist. Bij de bezoekers was
het voornamelijk één speler, Valentas
Bruzas, die het grote verschil maakte.
Waar hij voor rust maar twee punten
had gemaakt was die na rust niet te
stoppen met 20 punten. Jumpers verloor de wedstrijd uiteindelijk met 49-82.
Door het wegvallen van Heeze uit
de competitie speelt Jumpers pas de
volgende wedstrijd op zondag 6 oktober waar het op bezoek gaat bij Achilles
uit Nuenen.

SVOC’01 naar volgende bekerronde
Voor korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo-Castenray stond donderdag 12 september de eerste wedstrijd voor
de beker op het programma. ROKA uit Beesel was geen onbekende tegenstander voor het team.
De opening werd door SVOC’01
snel gemaakt. Het team kreeg
veel kansen, maar wist de kansen
nog niet goed af te maken. Nadat
SVOC’01 goed samen speelde,

werd het al snel 0-5. Ook Roka
wist daarna een paar doelpunten
te maken, waardoor de rust begon
met 3-9. De tweede helft maakte
SVOC’01 de kansen beter af en werd

het gat steeds groter. Het team wist
de winst dan ook met 5-23 binnen
te halen. Donderdag 18 september
speelt SVOC’01 de volgende ronde
voor de beker tegen DOT.
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en zo 13

GEPLUKT Mark Roosengarten

Mark Roosengarten is zeer actief binnen de Blitterswijckse dorpsgemeenschap. Dat uit zich ook in de lange lijst van verenigingen waarvan hij lid is
of was. Hij omschrijft zichzelf als een dorpsmens die zich graag inzet voor de jeugd. Sinds kort is hij ook interim-voorzitter voor de kerngroep in
Blitterswijck. Deze week wordt Mark Roosengarten (48) uit Blitterswijck geplukt.
Mark groeide op in Blitterswijck op
de hei, waar hij al vroeg muziek leerde
maken met zijn vader. “Het werd me
met de paplepel ingegoten. Als kind
ben ik begonnen met het bespelen
van slagwerk, zowel drums als percussie. Uiteindelijk volgde ik cursussen om anderen te begeleiden in de
muziek”, vertelt Mark. Muziek speelt
een grote rol in het leven van Mark.
Jarenlang was hij instructeur bij acht
muziekverenigingen, onder andere

bij muziekvereniging Moed & IJver
uit Blitterswijck. Bij Jong Nederland
in Horst sprak het motto ‘spelen met
muziek’ hem ontzettend aan, maar
ook bij de drumband in Velden, waar
hij vijftien jaar speelde, kon hij zijn ei
kwijt. “Ik promoveerde drie keer naar
uiteindelijk het hoogste niveau. Dat
waren zeer leuke jaren.” In Velden
werd hij zelfs bij zijn afscheid
benoemd tot ere-instructeur, een titel
die hij met trots draagt. “Maar op het

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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moment dat ik het gevoel had dat ik
niets meer kon leren, ben ik gestopt.
Het was tijd voor een nieuw iemand.”
Wel bleef Mark lid bij het St. Antonius
Abt gilde, waar hij de gildetrom
bespeelt en zich tevens inzet in het
opleiden van de jeugdtamboers van
het gilde.
De muziekvereniging bracht Mark
niet alleen meer kennis over muziek,
maar ook de liefde van zijn leven.
Hij kende Annette al een tijdje via de
muziekvereniging Moed & IJver, maar
pas nadat Annette hem kwam ophalen
om naar een ceciliafeest in Velden te
gaan, sloeg de vonk over. “Mijn vrouw
is goud waard. Ik ben weinig thuis,
maar zij zegt nooit dat ik iets niet
moet doen. Eigenlijk lijken wij veel
op elkaar. We kunnen beiden moeilijk
‘nee’ zeggen.”
Het gezin Roosengarten bestaat uit
vier kinderen: één dochter en zoon uit
het voormalige huwelijk van Annette,
één dochter uit Marks voormalige
relatie en een dochter van Mark en
Annette samen. “Eigenlijk moet ik
de dochter en zoon van Annette mijn
stiefkinderen noemen, maar zo zeg
ik het nooit want het voelt als één
familie. De oudste dochter heeft drie
kinderen en ik vind het geweldig dat
ik op mijn 43e voor de eerste keer opa
mocht worden. Ik ben echt een familiemens, ik ga ook graag met het hele
gezin op vakantie. Onze zoon woont
sinds vorig jaar in het ouderlijk huis op
de hei en daar ga ik elke dag naar toe
om onze pony, die in de wei naast het
huis staat, te voeren. De liefde voor
paarden heb ik echt overgenomen van
mijn ouders. Als kind was ik al veel bij
de paarden te vinden en was ik lid bij
Rijdt met beleid in Meerlo. Nu geef ik

dat door op onze dochter Kim.”
Naast zijn baan als monteur van
heftrucks bij Jungheinrich, maakt hij
ook tijd vrij om als grensrechter uit
te helpen bij het eerste elftal van
de Blitterwijckse voetbalvereniging.
Mark speelde zelf jarenlang als keeper bij BVV ’27 en werd zowel met het
eerste als tweede elftal ooit kampioen. “Ik ben zelfs als keeper een keer
op vakantie opgebeld met de vraag
of ik naar de wedstrijd kon komen.

Ik ben meteen gegaan. Ook heb ik
met voetbalkleren onder mijn instructeurspak een concert gedirigeerd om
daarna direct een wedstrijd te keepen.
Het waren zeer drukke tijden.”
Van 1997 tot en met 2007 was
Mark lid van de raad van elf van carnavalsvereniging de Ruuk. Inmiddels
heeft Mark zich voor dit seizoen weer
voor één, misschien twee jaar bij
de carnavalsvereniging aangemeld.
“Mijn beste vriend Huub Cremers is dit
jaar 22 jaar bij deze vereniging en hij
overtuigde me om weer bij de vereniging te komen. Ik kon weer geen nee
zeggen. Misschien dat ik er nog extra
jaar bij blijf in verband met het jubileumjaar van deze carnavalsvereniging.”
Mark ontving van de Blitterwijckse
carnavalsvereniging in februari de Roek
van Verdienste die ieder jaar wordt
uitgereikt en is bedoeld voor mensen
die zich nuttig hebben gemaakt voor
de carnaval, de dorpsgemeenschap of
het verenigingsleven van Blitterswijck.
“Op het moment dat de bekendmaking plaats zou vinden, ging ik naar de
wc. Blijkbaar werd ik goed in de gaten
gehouden, want toen ik terugkwam
werd ik naar voren geroepen. Het was
een totale verrassing, maar wel een
mooi moment”, vertelt Mark.
Dat Mark zich graag inzet voor de
Blitterwijckse gemeenschap, maakt
hij ook duidelijk door zich kortgeleden beschikbaar te stellen als interimvoorzitter voor kerngroep Blitterswijck.
Hij vervult nu een dubbele functie,
want hij was al penningmeester van
de kerngroep, die begin 2018 werd
opgericht. “Ik ben een dorpsmens die
veel wil doen voor het dorp. Ik ben
niet iemand die taken oplegt, we
doen alles samen.” Over de problemen rondom het Roekenbosch wil
Mark weinig kwijt. “Soms is het beter
om het vuur te doven in plaats van er
nieuw hout op te gooien.”
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Agenda t/m 26 september 2019
vr
20
09

za
21
09

Kienen in Den Hoender
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

zo
22
09

Puzzelopdrachtenspeurtocht
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: Sint Wilbertsweg Geijsteren

ma
23
09

Open les ‘Me On Stage’
Tijd: 16.30 - 18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke, Venray

Filmavond

Mariakapel Holthees: Saranne

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

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Mariakapel Holthees

Comedy Show Diner

Familiebrunch

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Zaal Zeven, Venray

Tijd: 11.00 - 13.30 uur
Organisatie: Landweert Leeft
Locatie: ’t Stekske Venray

Muziek in Venray Centrum op
zaterdag

Toew ‘t Väöle schröwde

KinderStreetleague

Tijd: 12.30 uur
Locatie: Lorbaan 1, Veulen

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Tussen de Bach- en Mozartflat, ‘t Bruske
Venray

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Themabijeenkomst:
rijbewijs en CBR
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Organisatie: Diabetes Vereniging Nederland
Locatie: Ouderencentrum De Kemphaan Venray

wo
25
09

Training:
De kinderen scheiden mee
Tijd: 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Synthese Venray

Maandelijkse koffie inloop

do
26
09

Open dag Jerusalem

Zingen is (g)een kunst 2019

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Heuvelstraat 4, Venray

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Engelse Tuin, Venray

Stadswandeling Venray 75 jaar
vrijheid

Sing-inn ‘t Schöpke

Taalcafé

Tijd: Aanvang 15.30 uur
Locatie: Wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Concert Close Harmony Group
Confetti

Filmkring Venray: Wild Rose

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sint Annaterrein, Venray

Toew ‘t Väöle schröwde
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Lorbaan 1, Veulen

Pubquiz Heide
Tijd: 20.00 - 23.00 uur
Locatie: De Schól, Heide

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Tijd: 16.00 - 16.30 uur
Locatie: De Mulder, Venray

Orgelconcert Theo Hes in Grote
Kerk
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Grote Kerk, Venray

Liedjesfestival Pielhaas 2019

Toew ‘t Väöle schröwde

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Lorbaan 1, Veulen

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad Centrum
Locatie: Het Venrays Museum

Patrick Laureij | Nederlands Hoop
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Samen dansen

Wereld Alzheimer Dag
‘Samen bewegen’ is dit jaar het thema van Wereld Alzheimer Dag.
Op verschillende plaatsen in Noord-Limburg worden maandelijks door
Alzheimer Noord-Limburg Danssalons georganiseerd. Op donderdag
19 september van 13.30 tot 16.30 vindt dit in Venray plaats bij Janssen
Dansen en Sporten.
Bewegen kan de kwaliteit van
leven van mensen met dementie
aanzienlijk vergroten. Ook dansen
draagt daar in belangrijke mate
aan bij, stelt Alzheimer NoordLimburg. “Dat geldt ook voor mensen met dementie. Het is vaak
moeilijk om contact te krijgen,
waardoor het isolement dreigt.
Mensen met dementie kunnen
volop genieten van muziek, van
samen liedjes zingen en van samen

dansen”, aldus Alzheimer NoordLimburg. Voorzitter Harrie Schraven:
“Enerzijds is het van belang dat
mensen bewegen, maar zeker zo
belangrijk is ook de intimiteit die
mensen ondervinden bij het samen
dansen.” Het evenement donderdag 19 september wordt geopend
door locoburgemeester Jan Loonen.
Daarnaast zijn er live optredens
van Henk Deters en Neppie Kraft.
De toegang is gratis.
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Optreden Láng Zök
in centrum
Blaoskòmeneej Láng Zök geeft zaterdag 21 september vanaf 13.30
uur een optreden op de Grotemarkt in Venray. Muziek in Centrum Venray
is onderdeel van de activiteiten georganiseerd door Venray Centraal.
Blaoskòmeneej Láng Zök werd
op 29 februari 1980 opgericht en
behoort daarmee tot een van de
oudere joekskapellen in Venray.
Oorspronkelijk was de kapel het
huisorkest van S.V. Venray, maar in
de loop van de jaren is dit veranderd. Lang Zök speelt niet alleen
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Nieuwe invulling

Open dag Jeruzalem
De gezamenlijke huurders van gebouw Jerusalem organiseren op zaterdag 21 september hun eerste open
dag. Sinds twee jaar bestaat het Kunstencentrum Jerusalem niet meer, maar nu heeft het gebouw een nieuwe
invulling gekregen.

met carnaval maar treedt het hele
jaar door op, zowel in binnen- als
buitenland.
Momenteel bestaat de
Blaoskòmeneej uit elf leden en
repeteert elke maandagavond van
20.00 tot 22.00 in het Trumke achter
de basisschool de Hommel.

Veulen herdenkt 75
jaar vrijheid
Middels een belevingstocht door Veulen herdenkt het dorp 75 jaar
vrijheid. Op zaterdag 14 en zondag 15 september stonden de eerste
tochten op het programma en werden in totaal driehonderd bezoekers
op een huifkar door Veulen begeleid. De bezoekers werden in de
huifwagen vergezeld door een verteller, die hen met verhalen en
anekdotes meenam tijdens deze belevingstocht.

In de afgelopen twee jaar zijn er
nieuwe huurders met nieuwe activiteiten in het gebouw gekomen. Zo biedt
Jerusalem ruimte voor klassieke en

moderne dans, muziek, schilderkunst,
edelsmeden, piano-, blokfluit-, celloen vioollessen, maar ook Tai Chi, Yoga,
ergotherapie, kindertherapie, gezond-

heidscoaching, creatieve dagbesteding
en mentale en fysieke weerbaarheid.
Op zaterdag 21 september zijn de deuren open tussen 14.00 en 17.00 uur.

Ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging?
Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Teamleider logistiek
Verstappen advanced packaging
is een dynamisch en
vooruitstrevend familiebedrijf.
Al 40 jaar zijn wij een
toonaangevend producent van
kunststof verpakkingen voor de
AGF-sector, food industrie en
non-food industrie.
Elke dag denken en bewegen wij

Ongeveer twee jaar zijn zo’n 150
inwoners van Veulen bezig geweest
met de herdenking van hun 75-jarige
bevrijdingsjubileum. Het was het boek
Toew’t Väöle schröwde dat uitgebracht
werd met de herdenking van vijftig jaar bevrijding dat Kees de Weert
inspireerde tot het schrijven van een
tweetal korte toneelstukken. Eén stuk
over de familie Reintjes, die tijdens
de bevrijding midden in de frontlinie
kwam te liggen en een stuk over de
pilotenhulp op boerderij de Eykenhof.
Deze toneelstukken werden uiteindelijk samengebracht in een belevingstocht per huifwagen door Veulen
die start en eindigt bij boerderij ’t
Platteland aan de Lorbaan.
Per tocht kunnen maximaal honderd bezoekers de belevingstocht
ervaren. “In principe waren er zes
tochten gepland maar door de overweldigende belangstelling hebben
we één extra tocht toegevoegd. In
totaal maken dus ruim 700 mensen
de belevingstocht. Om de organisatie

en de spelers niet nog meer te belasten hebben we het bij zeven tochten
gehouden”, vertelt Hayke Hendrix
van de organisatie. Het idee om
75 jaar vrijheid op deze manier onder
de aandacht te brengen is volgens
Hayke enorm aangeslagen en ook wel
uniek te noemen. “Zelfs uit NieuwZeeland zijn nazaten van de familie
van Staveren uit Veulen speciaal overgekomen om een tocht te beleven.
De reacties van de bezoekers waren
eensluidend: indrukwekkend en prachtig uitgevoerd, meeslepend, onvoorstelbaar dat een kleine gemeenschap
als Veulen alweer bewijst grote
evenementen te kunnen organiseren, We hebben dinsdag 17 september geëvalueerd en niemand had een
negatief geluid gehoord. Bezoekers
waren letterlijk tot tranen geroerd, ze
hebben het echt (opnieuw) beleefd.”
Op zaterdag 21 en zondag
22 september staan nog vier belevingstochten op het programma.
(Beeld: John Pouwels)

mee met onze klanten en voegen
waarde en duurzaamheid toe
aan hun product, productie- en
logistiekproces.

Je wordt verantwoordelijk voor de beheersing van de gehele
goederenstroom vanaf grondstof, productie, opslag tot en met
levering van eindproducten aan onze klanten.

Technisch tekenaar WTB

Je verricht een diversiteit aan tekenwerk binnen onze organisatie,
zoals machines, matrijzen, nieuw te ontwerpen producten en
hulpgereedschappen inclusief actieve terugkoppeling en hands-on
momenten in de werkplaats.

WTB-monteur

Je zorgt voor het draaiende houden van ons machinepark.
Hieronder valt o.a. het omstellen van de machine, verrichten van
onderhoud, oplossen van storingen en het bouwen van nieuwe
machines en apparaten.

Extrusie operator

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor het instellen en bedienen van onze
extruders voor de folieproductie.

Productie medewerker
Voor een impressie van ons
bedrijf zie onze website en
bekijk onze animatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor alle diverse werkzaamheden die
behoren bij het produceren en inpakken van onze verpakkingen.
Werken bij Verstappen
Wij bieden een werkomgeving waarbinnen je kunt groeien en waar
ruimte is voor eigen initiatief en brede verantwoordelijkheid.

Kijk voor alle ins en outs op www.werkenbijverstappen.nl
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner
Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een licht
eiken houtstructuur en zwarte elementen
zoals de apparatuur, greeplijst en accessoires. Een slimme landelijke keuken
die gezien mag worden! Inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom kans op een koelkast
met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je hoeft te doen
is voor 22 september naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te kopen. Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
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