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Jerusalem bruist weer
De gezamenlijke huurders van gebouw Jerusalem in Venray organiseerde op zaterdag 21 september hun eerste open dag. Velen denken bij Jerusalem nog aan ‘Kunstencentrum
Jerusalem’ of aan de voormalige middelbare school, maar sinds twee jaar bestaat het kunstencentrum niet meer. Nieuwe huurders met nieuwe activiteiten vinden in het gebouw hun
weg. Tijdens de open dag gaven ze bezoekers een inkijkje. Tevens werd op die dag het nieuwe logo van het gebouw onthuld. / Beeld: Rob Beckers

‘Ongepast afscheidsfeestje’ NLW-directeur Fleuren
De ondernemingsraad (OR) van de NLW Groep is woest. Reden is dat de NLW op de verjaardag van vertrekkend directeur Fleuren een bijeenkomst organiseert waar afscheid van hem wordt genomen. 1.100 medewerkers en genodigden zijn hiervoor uitgenodigd. De OR vindt het ongepast en moreel verwerpelijk dat de
directeur, die volgens de OR ‘vernietigend’ is beoordeeld door procesbegeleiders, een afscheidsfeest organiseert onder de noemer van een bedrijfsbijeenkomst.
De OR stelt dat afgesproken is dat hij
gepast en op een bescheiden manier
zou vertrekken. De NLW regelt de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en
Peel en Maas en ontvangt ieder jaar
subsidie van de gemeente. Directeur
Fleuren en de OR leven al lange tijd
in onmin. Twee procesbegeleiders die
de situatie tussen de OR en directie en
de gehele gang van zaken binnen het
bedrijf hebben beoordeeld, hebben
vernietigd geoordeeld over het functioneren van Fleuren, zo stelt de OR. Op
25 juni maakte de NLW in een persbe-

richt bekend dat Fleuren op 15 oktober vertrekt. Het bestuur van de NLW,
dat bestaat uit negen wethouders van
de gemeente Peel en Maas, Horst aan
de Maas en Venray, liet destijds via
voorzitter Anne Thielen weten dat het
vertrek niets te maken had met de
beoordeling van de procesbegeleiders.

Maat vol
In de uitnodiging van de bijeenkomst
worden medewerkers uitgenodigd ‘om
samen de transitie periode formeel
af te sluiten. Dit is het moment om
hierop terug te kijken met tegelijker-

tijd een blik naar de toekomst. We
nemen dan ook meteen afscheid van
onze directeur Peter Fleuren’, zo valt
er te lezen. De OR ging er eerder mee
akkoord om Fleuren ‘met opgeheven
hoofd’ te laten vertrekken. Nu op zijn
verjaardag en op kosten van de NLW
een bijeenkomst georganiseerd wordt
om onder andere afscheid van hem te
nemen, is voor de raad de maat vol.

Schijn hoog houden
De bijeenkomst, die georganiseerd
wordt bij ABC in Sevenum en inclusief diner is, is niet opgenomen in

de begroting van 2019 en is niet van
tevoren overlegd met de OR, die
een wettelijke adviesfunctie heeft.
“Hier spelen persoonlijke en politieke
belangen een rol. We hebben akkoord
gegeven voor het vrijwillige afscheid
van Peter. Maar dan wel op een ingetogen en bescheiden manier. Met zo’n
feestje willen ze de suggestie wekken dat er niks aan de hand is. Het
is gewoon een manier om de schijn
hoog te houden. Daarmee proberen ze
bestuurlijk uit de wind te blijven zodat
er geen verantwoording afgelegd
hoeft te worden”, stelt Vic Brouns,
voorzitter OR. Eén van de kwalijkste
dingen is dat de NLW-medewerkers
gebruikt worden om publiek te hebben op het feest, zo stelt de raad.
“Ik gun iedereen zijn feestje, geen
enkel probleem. Maar niet op deze

manier met de achterliggende oorzaak waarom Fleuren vertrekt”, aldus
de OR.

Mooi moment
Wethouder Anne Thielen, voorzitter van het NLW-bestuur, heeft een
andere lezing. “Ik herken me niet in
de term afscheidsfeest of personeelsfeest. De bijeenkomst is gepland op
een natuurlijk tijdstip, namelijk aan
het eind van een transitiefase die acht
jaar heeft geduurd. Het is een kantelpunt in de organisatie. We willen daarbij stilstaan en ook alle medewerkers
bedanken voor hun inzet. Daarnaast is
het een mooi moment om stil te staan
bij het afscheid van Fleuren en kennis
te maken met de nieuwe directeur”,
zegt Thielen.
Lees verder op pagina 06
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Geluid en trillingen

Toename overlast in bouwput Wanssum
Inwoners van Wanssum ondervinden de komende tijd weer meer overlast
van geluid en trillingen. Aannemer Mooder Maas gaat aan de slag met het
plaatsen van damwanden en het dichten van de waterkering in het centrum van het dorp. Dat zei projectleider Els Geurts in de dorpsraadvergadering van woensdag 18 september.
Nu de nieuwe dorpsbrug, die de naam
Over ’t Broek kreeg, in gebruik is genomen, moet na het verwijderen van
de oude brug de waterkering op de
Brugstraat weer worden gesloten.
Het plaatsen van damwanden aan
de westzijde van de haven begint na
de Wanssumse kermis, in de tweede
week van oktober. Daarna komt ook
de jachthaven nog aan de beurt. “De
komende weken en maanden gaan de
herrie en trillingen weer terugkomen”,
zei projectleider Els Geurts. De werkzaamheden in Wanssum zijn in volle
gang met veel wegafsluitingen tot gevolg. “Het is nu even een vervelende
periode.”

Te smal
Ook het vrachtverkeer heeft hinder
van de afsluitingen en omleidingen.
Vooral nu de kruising WanssumsewegDorpstraat-Maasheseweg in Geijsteren nog dicht is tot half november.
Een chauffeur merkte op dat het bijna
ondoenlijk is met een grote vrachtauto
door Geijsteren te rijden. “Je kunt bijna
niet manoeuvreren tussen de stenen blokken door die in de dorpskern
liggen. Het is steeds terugzetten en
opnieuw indraaien. En de Monendijk
is veel te smal. Als daar een vracht-
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wagen overheen rijdt dan moet alles
en iedereen aan de kant.” Een dorpsbewoonster zei dat ze dagelijks ziet
dat vrachtwagens vastlopen. “Het zijn
vaak buitenlandse chauffeurs. Bij de
Geijsterseweg weten ze niet meer
waar ze naartoe moeten.” Els Geurts
vertelde dat zo veel mogelijk informatie wordt verschaft door het plaatsen
van borden en het op de hoogte houden van de bedrijven.

Gevaarlijk punt
Aannemer Mooder Maas kan verder
met het uitgraven van de hoogwatergeul onder de Koninginnebrug. Het
perceel van Cremers is verworven en
als alle onderzoeken zijn afgerond,
kan het grondwerk doorgaan. Bij het
oostelijk deel van de rondweg is begonnen met het aanleggen van hoge
wanden in de haven. Bij het bedrijf
Agrifirm wordt een landhoofd opgebouwd dat dient als ondersteuning
van de brug die over de haven komt.
“Medio 2020 gaan we de liggers van
de brug plaatsen, waarna we de rondweg kunnen voltooien”, vertelde Els
Geurts. Eind dit jaar of begin volgend
jaar komen er brugliggers over de nu
afgesloten Geijsterseweg die daarna
weer open kan voor het verkeer. Een
dorpsbewoner zei dat het voor fietsers
vanaf de Koninginnebrug een gevaarlijk punt is als ze bij Deco Meubel in

een bocht op de Venrayseweg komen.
Vanwege de confrontatie met het
drukke autoverkeer. “Het is hier wachten op ongelukken.” Els Geurts reageerde dat auto’s hier niet sneller dan
30 kilometer mogen rijden.

Watertuin
Bij de nieuwe dorpsbrug, in de hoek
met de Geijsterseweg, gaat aannemer Mooder Maas in 2020 een watertuin inrichten. Langs de Geijsterseweg
komt een groene haag die de damwanden aan het zicht onttrekt. In het
lagergelegen deel komt de watertuin

met gras, planten en bloembollen.
Wandelaars kunnen vanaf de Geijsterseweg via trappen door de watertuin de loopbrug bereiken. Deze
loopbrug komt aan de andere kant van
het water uit nabij supermarkt Jumbo.
”Het doel is om naast de nieuwe brug
een extra verbinding voor wandelaars
te maken tussen de tweede delen van
Wanssum”, zei Els Geurts. De loopbrug
is alleen bij laagwater begaanbaar.
Venrayseweg en Brugstraat (N270)
zijn nu nog een provinciale weg. Na
de ingebruikname van de rondweg
komt de weg in eigendom van

gemeente Venray. Projectleider
Patrick Schoenmakers meldde dat de
werkzaamheden aan de Venrayseweg
en Brugstraat beginnen zodra
aannemer Mooder Maas eind 2020
de werkzaamheden heeft afgerond in
Wanssum. “We gaan in 2021 van start
met het eerste deel. Als we eerder
beginnen dan kan het verkeer het
dorp niet meer in of uit. Het tweede
stuk wordt uitgevoerd in 2022.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen

College stemt in met begroting

Ruim een ton voor Venrayse jongerencentra
De zes jongerencentra in gemeente Venray schreven samen een plan van aanpak voor de toekomst en
vroegen daarbij om financiële ondersteuning. Het College van B&W stemde maandag 16 september in met
de begrote 106.100 euro voor de jongerencentra. Het definitieve woord is nu aan de gemeenteraad die hier
dinsdag 29 oktober over beslist.
De zes jongerencentra DIM (Blitterswijck), MIDGARD (Wanssum), JUM
(Merselo), JERA (Ysselsteyn), THE
B (Venray) en WATJANG?!? (Oirlo)
schreven samen met een externe
procesbegeleider één plan van aanpak. Aan de hand van vier bouwstenen formuleerden ze individueel
hun kansen en uitdagingen. Ook
maakten ze een planning voor de
komende vier jaren en beschreven
ze op welke onderdelen ze kunnen

samenwerken, van elkaar kunnen
leren en ervaringen met elkaar uitwisselen. Wethouder Anne Thielen
is trots dat er een stuk ligt waar alle
jongerencentra achter staan: “Wat
opvalt is dat, ondanks de verschillen, bij alle jongerencentra de sfeervolle en veilige ontmoetingsplek
centraal staat.”

Kwartiermaker
Om de plannen te kunnen realiseren

is behoefte aan professionele
ondersteuning: een kwartiermaker.
In het begin ligt de focus op het
‘bouwen’ aan één of meerdere
bouwstenen in de jongerencentra.
In de laatste twee jaren verschuift
de focus naar het opbouwen van
netwerken en het ondersteunen
van de jongeren om zelf activiteiten
te organiseren. Het doel is om
deze professionele ondersteuning
de komende jaren ook weer af

te bouwen en te werken naar
vrijwillige ondersteuning. Het
uitgangspunt is dat de kwartier
maker per 1 januari 2020 start.

Proces
In het collegeprogramma 2018-2022
is het speerpunt opgenomen om de
jongerencentra te faciliteren om te
komen tot een plan voor de doorontwikkeling. Op 16 april stelden de
raadsleden unaniem de opdracht tot
een meerjarig toekomstplan vast én
gaven ze kaders en randvoorwaarden mee aan de jongerencentra.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Wensauto Wanssum wil zelfstandig blijven
Het Wanssums Info Punt (WIP) voelt weinig voor een samenvoeging van de wensbussen in de gemeente
Venray. De wensauto van Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren vervoert steeds meer passagiers en wil
graag zelfstandig blijven. Dat zei WIP-voorzitter Marcel Deenen in de dorpsraadvergadering van woensdag
18 september.
Merselo-Vredepeel en Ysselsteyn beschikken over een wensbus waarin
plek is voor acht personen. De wensauto van Wanssum, Blitterswijck en
Geijsteren kan drie passagiers vervoeren. In het dorpsradenoverleg klonk de
wens voor een verdergaande samenwerking tussen de wensbussen. Door

efficiënter te werken zouden meer
personen kunnen worden vervoerd.
Vooral de wensbus van Ysselsteyn
kampt met een te laag aantal passagiers. Daardoor komt de subsidie van
provincie Limburg in gevaar.
“We zijn heel tevreden hoe het met
de wensauto gaat”, vertelde Deenen.

“De auto zit bijna dagelijks vol, we
hebben zes planners en er zijn genoeg
chauffeurs. Samenwerking is voor ons
nu niet aan de orde.” De wensauto
van Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren vervoerde 1.243 passagiers in
2017. Dat aantal liep vorig jaar op naar
1.886. De teller staat dit jaar op 1.290.

“Daar komen er nog zeker 750 bij en
dan gaan we ruim over de tweeduizend heen”, zei Marcel Deenen. “Dan
zitten we bijna op het streefgetal van
de provincie.”
De wensbussen hebben een gezamenlijk gesprek met wethouder Anne
Thielen (CDA) op vrijdag 11 oktober.
Het gaat onder meer over samenwerking en de regels waar de wensbussen
tegenaan lopen.
Tekst: Henk Willemssen
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Chauffeurs negeren rijverbod
Meerlosebaan
Automobilisten die zich niet aan de venstertijden houden op de Meerlosebaan in Wanssum kunnen een bekeuring krijgen. Vorige week maandag hebben toezichthouders van gemeente Venray de eerste boetes uitgedeeld,
meldde projectleider Patrick Schoenmakers in de dorpsraadvergadering van Wanssum op woensdag 18
september.
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Glasvezelcheque
voor Wanssum
Wanssum ontving tijdens de dorpsraadvergadering van woensdag
18 september een bijdrage van 2.000 euro van GlaswebVenray.
Directeur Bart Lemmen kwam naar gemeenschapshuis De
Zandhoek om de cheque te overhandigen aan de dorpsraad.
Alle dorpen in gemeente Venray
ontvangen, nadat ze zijn aangesloten op glasvezel, een bijdrage
in het kader van de actie ‘tientje
voor een vriendje’. Deze actie werd
gehouden bij de opstartfase van
het glasvezelproject. Van iedere
aanmelding tussen november 2014
en juni 2015 gaat 10 euro naar het
dorp. GlasWebVenray heeft al bijna
20.000 euro uitgekeerd. Het grootste bedrag ging naar Ysselsteyn dat
5.030 euro ontving. De dorpsra-

den kunnen het geld besteden aan
leefbaarheidprojecten in hun dorp.
“We hebben er nog geen doel voor,
maar we gaan het bedrag inzetten
voor de gemeenschap”, zei dorpsraadlid Rob Krebbers.
Bart Lemmen meldde dat GlasWebVenray nu marktleider is in gemeente Venray. “We hebben meer
klanten dan KPN en Ziggo samen.”
Voor het glasvezelproject zijn over
een lengte van 345 kilometer kabels in de grond gelegd.

Nieuwe jas voor HALLO
U heeft het vast al opgemerkt: HALLO heeft een nieuw fris jasje
gekregen. Het vertrouwde blauw wordt nog steeds gebruikt en ook
rubrieken als Geplukt en 15 vragen aan, vindt u gewoon terug in
het blad. De lay-out is echter op enkele punten aangepast waardoor HALLO nog aantrekkelijker om te lezen is.
Op de Meerlosebaan geldt ’s ochtends
en ’s middags een tijdelijk rijverbod
vanwege de fietsende schoolkinderen uit Geijsteren die van en naar
De Peddepoel in Wanssum gaan.
De Meerlosebaan is momenteel de
enige directe verbindingsweg tussen beide dorpen. De Geijsterseweg
is dicht tot begin volgend jaar en de
Nieuwlandsestraat, die nu nog eigendom is van gemeente Venray, is afgesloten vanwege de aanleg van de
rondweg en wordt overgedragen aan
Landgoed Geijsteren.
De Meerlosebaan is een smalle rechte
weg met veel landbouwverkeer
waarop automobilisten vaak hard rijden. “De venstertijden werken prima”,
zei Schoenmakers. “Maar er zijn altijd
automobilisten die zich er niet aan
houden.” Nadat eerst waarschuwingen
zijn uitgedeeld, zijn toezichthouders
overgegaan tot verbaliseren. “We gaan
de komende tijd nog vaker controleren. Want we willen geen concessies
doen aan de veiligheid van de school-

kinderen”, zei Schoenmakers.
Voor de uitbreiding van de
Meerlosebaan is provincie Limburg
in gesprek met Landgoed Geijsteren
over grondverwerving. “De provincie
is eruit met het Landgoed. Binnenkort
kan de deal beklonken worden bij
de notaris”, vertelde Schoenmakers.
“Daarna levert de provincie de grond
aan de gemeente.”

Vrijliggend fietspad
Gemeente Venray overlegt met
Landgoed Geijsteren over de aanleg
van een vrijliggend fietspad langs
de Meerlosebaan. Op 11 september
vond een gesprek plaats met de adviseur van het Landgoed. “Als de Raad
van Bestuur akkoord gaat, dan kan
het ontwerp worden uitgevoerd”, zei
Patrick Schoenmakers. De werkzaamheden aan de Meerlosebaan gaan
in het voorjaar van 2020 van start.
“Als de Meerlosebaan nu ook nog
afgesloten zou worden, dan kan het
verkeer hier bijna nergens meer heen.

Bovendien bestaat de kans dat het
werk in de winter komt stil te liggen
vanwege het slechte weer”, lichtte
Schoenmakers toe. Voor de start van
het volgende schooljaar in augustus
2020 kan het nieuwe fietspad tussen Geijsteren en Wanssum in gebruik
worden genomen.
De dorpsraad van Geijsteren is bezorgd
over de periode dat de Meerlosebaan
wordt afgesloten voor het verkeer vanwege de werkzaamheden. “Al het verkeer moet dan over Lange Ven. Ook de
schoolkinderen uit Geijsteren. Dan zien
we de bui al hangen”, zei dorpsraadlid
Jac Derikx.
Patrick Schoenmakers wilde nog niet
op de tijdelijke verkeerssituatie vooruitlopen. “Want zo ver zijn we nog
niet. Het speelt pas in het komende
voorjaar.” In de dorpsraadvergadering
van Geijsteren van dinsdag 29 oktober
geeft de gemeente meer uitleg over
de Meerlosebaan.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

HALLO bestaat 10 jaar en uit onderzoek blijkt dat onze lezers het
nieuwsblad nog altijd onderscheidend vinden en fijn om te lezen.
Aangedragen verbeterpunten hebben we opgepakt en doorgevoerd
in het design. Zo is er een ander
lettertype gekozen voor de kop-

pen van artikelen en vindt u alleen nog maar kleurenfoto’s in het
blad. Meer rust in de lay-out zorgt
er tegelijkertijd voor dat de foto’s
nog beter tot hun recht komen. Een
nieuw jasje dus, passend bij deze
tijd en waarmee we nog zeker tien
jaar vooruit kunnen.

Helling gaat dicht in
herfstvakantie
De straat Helling in Wanssum wordt tijdens de herfstvakantie, van 12
tot 20 oktober, afgesloten voor alle verkeer. Aannemerscombinatie
Mooder Maas gaat de weg tussen Wanssum en Meerlo ophogen.
Het was de bedoeling om tijdens
de werkzaamheden steeds één
weghelft open te houden, zodat
het verkeer om en om zou kunnen doorrijden. Daar heeft Mooder
Maas nu van afgezien. “Het beste
is toch om de straat helemaal af
te sluiten. Met de fietsers erbij zou

het teveel een gekriebel zijn met
slechts één rijbaan open. Het verkeer wordt tijdens de afsluiting via
borden omgeleid”, meldde projectleider Els Geurts in de dorpsraadvergadering van woensdag
18 september.

Omgeving staat centraal

Nieuwe kadernota Sociaal Domein
De nieuwe kaders voor het sociaal domein staan op papier. De omgeving van de inwoners staat vanaf nu
centraal en is de belangrijkste pijler van de kadernota die maandag 16 september is vastgesteld door het
College van B&W. De gemeenteraad debatteert 29 oktober over de nieuwe koers voor het sociaal domein.
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning aan jeugdigen (Jeugdwet),
werk en inkomen (Participatiewet) en
ondersteuning van inwoners, die niet
zelfstandig kunnen wonen of meedoen (Wmo). De eerste jaren richtte de
gemeente zich vooral op het grip krijgen op de nieuwe taken. Nu de basis
op orde is, komt de omgeving van inwoners centraal te staan. Daarbij kijkt
de gemeente met een bredere blik.

Meer omgeving, minder vangnet
Op dit moment ligt de nadruk in het
sociaal domein op het vangnet: het
verstrekken van maatwerkvoorzie-

ningen. Denk aan begeleiding, het
verstrekken van een uitkering, ondersteuning in het huishouden of
kinderopvang op sociaal-medische
gronden. Naar dit vangnet gaat het
meeste geld, maar ook de meeste tijd
en energie. En dat terwijl de grootste
kansen liggen in het versterken van de
omgeving van inwoners, met daarin
algemene voorzieningen zoals onderwijs, arbeidsmarkt, maatschappelijk
werk, en de meer informele mogelijkheden zoals mantelzorg en vrijwilligersinitiatieven. Centraal in de kadernota
sociaal domein staat daarom de beweging van een groot vangnet naar een
klein vangnet en van een kleine rol

voor de omgeving, naar een grote rol.
Wethouder Anne Thielen ziet die verandering met vertrouwen tegemoet:
“Ik ben ervan overtuigd dat we met
deze nieuwe kapstok een positieve
beweging op gang brengen”.

Omgeving inwoner
De inzet van de gemeente gaat naar
het versterken van de omgeving vanuit preventief oogpunt. Hoe sterker de
omgeving, hoe minder snel mensen
een beroep moeten doen op professionele ondersteuning. Maar ook op
het realiseren van voorzieningen, het
maken van duurzame verbindingen en
een gezonde leefomgeving.

Pssssttt...
It’s almost
Christmas
at Leurs!
vanaf 28 sept. is de
leukste kerstshovv
van Nederland
vveer geopend!
elke
g
zonda
open

WWW.LEURS.NL
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Klachten

Fietstunnel Wanssum
krijgt verlichting
De fietstunnel aan de westkant van Wanssum die onder de
nieuwe rondweg doorgaat, krijgt binnenkort verlichting.
Aannemer Mooder Maas gaat half oktober straatlantaarns
plaatsen aan beide zijden van de tunnel. Dat zei projectleider
Els Geurts in de dorpsraadvergadering van woensdag
18 september.

Er zijn klachten van fietsers dat
ze in een donker gat rijden zodra
ze de verlichte tunnel verlaten.
Daarom komen in de bocht aan de
kant van Venray vijf straatlantaarns
en in de bocht aan de zijde van
Wanssum nog eens vier. De lichtmasten zijn vier meter hoog en krijgen speciale verlichting vanwege
de vleermuizen die in dit gebied
leven. Een dorpsbewoner merkte
op dat fietsers die van Wanssum in

de richting van Venray rijden vaker
de fietstunnel missen. “Ze snappen niet hoe ze in de tunnel moeten komen. Ze blijven het fietspad
volgen en gaan dan richting Oirlo,
waarna ze de weg moeten oversteken.” Els Geurts reageerde dat
er nog borden komen waarop de
ingang van de fietstunnel duidelijker wordt aangegeven.
Tekst: Henk Willemssen

Dak basisschool De Klimboom
vol zonnepanelen
Het dak van basisschool de Klimboom in Venray ligt vol met 101 zonnepanelen. Vorige week werd de laatste
hand gelegd aan het dak en wethouder onderwijs Martijn van der Putten was erbij: “Alle stroom van de school
wordt nu opgewekt via zonne-energie. Dat is prachtig nieuws en ik ben blij dat we daar als gemeente aan
hebben kunnen bijdragen. Hiermee zetten we mooie stappen in de verdere verduurzaming van alle Venrayse
scholen.”

Van der Putten stond samen met
SPOV-bestuurder Marcel Reulen op het
dak van de school in Landweert om
met eigen ogen te zien hoe het zonnedak erbij ligt. “Scholen verduurzamen is een belangrijke ambitie van
het college. Een dak vol zonnepanelen
is daarvan een belangrijk onderdeel.

We zijn er nog lang niet, er zijn ook
plannen om de komende weken een
kleine vijfhonderd zonnepanelen op
de daken van vier andere Venrayse
scholen te leggen. Eigenlijk moeten
we jongeren uit de Jongerenburgertop
2017 dankbaar zijn voor dit idee”, vertelt Van der Putten. In 2017 vond een

grote burgertop plaats met jongeren
uit Venray en het idee om alle scholen
vol met zonnepanelen te leggen was
één van de winnende ideeën. “Het is
mooi dat hun idee werkelijkheid is
geworden”.

Busstation moet wijken voor
Julianahof
Het busstation in Venray is al bijna gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouwplan Julianahof. Op de
locatie aan de Julianasingel worden acht vrijstaande woningen op ruime kavels gebouwd. Eigenaar Frank
Nelissen meldt dat de bouw half november kan beginnen.

Werken bij
Lenssen Advies is per direct op zoek
naar 2 nieuwe collega’s voor de functie van

(Beginnend)

Assistent
Accountant
m/v

Het betreft een fulltime functie voor onze vestiging
in Horst aan de Maas (locatie Hegelsom) en
Peel en Maas (locatie Helden).
Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl

Het busstation werd ontworpen door
de Venrayse architect Lerou. Burgemeester Custers verrichtte de opening
op 20 maart 1960. Het was in die tijd
een moderne busremise naar Amerikaans voorbeeld. Nelissen kocht het
terrein van 3.500 vierkante meter zo’n
tien jaar geleden. Aldi toonde al belangstelling voor deze plek. “Maar ik

wil hier geen winkels. De Julianasingel
moet een mooie woonstraat blijven”,
zegt Nelissen die zelf ook aan de Julianasingel woont.
Vier van de acht levensloopbestendige
woningen worden rond een hofje
gebouwd. Daarnaast komen er twee
huizen aan de Julianasingel twee aan
de Prins Bernhardstraat. Een paar

weken geleden startte de verkoop.
“Het loopt goed. Drie woningen zijn
al verkocht”, zegt Nelissen. “Eind
volgend jaar kunnen de bewoners in
hun nieuwe huis.”

Tekst: Henk Willemssen
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Promotie

Gemeente wil vier jaar
door met Venray Bloeit

Lachgaswinkel Venray gaat sluiten
Lachgaswinkel Valse Lucht in Venray, de eerste lachgaswinkel in Nederland, sluit op dinsdag 1 oktober.
De winkel opende op vrijdag 2 augustus tijdens de kermis in Venray haar deuren. Eigenaar Mathieu Hölzken
meldt dat mensen overdag geen behoefte hebben aan een ballon met lachgas.

Gemeente Venray wil de promotieorganisatie Venray Bloeit ook in
de komende vier jaar blijven ondersteunen. Het College van B&W
heeft besloten 70.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor de
periode van 2020 tot en met 2023.
Venray Bloeit verzorgt promotie- en
marketingactiviteiten. Het doel is
Venray beter op de kaart te zetten
bij zowel inwoners als toeristen en
recreanten van buiten de gemeente.
De inzet moet leiden tot een groter
aantal bezoekers aan de evenementen, winkels en voorzieningen in
Venray en tot meer bestedingen.
Venray Bloeit is opgezet in 2012 met
het oog op de Floriade die in Venlo
plaatsvond van 5 april tot 7 oktober 2012. Venray hoopte door extra
promotie spin-off te genereren van
de bezoekers aan de wereldtuinbouwtentoonstelling. In de eerste
twee jaar gaf gemeente Venray een
bijdrage van 50.000 euro. Daarna is
de overeenkomst twee keer verlengd voor drie jaar (2014-2016 en
2017-2019) en is het bedrag verhoogd naar 70.000 euro. De subsidie
van de gemeente is een cofinanciering. De andere deelnemende
partijen steken samen ook 70.000
euro in Venray Bloeit. Het aantal
deelnemers is gegroeid naar twaalf.
Toeristisch platform en ondernemersvereniging Venray Centraal dragen ieder 7.500 euro bij. Rabobank,
Woontafel, Venrays Ondernemers
Platform, makelaar Suyderland,
marktondernemers, sport en leefstijl, horeca, kermissen, onderwijs
en kunst en cultuur geven elk 5.000
euro. Daarnaast leveren ze ook een
inhoudelijke bijdrage met content
en kennis.

Instrument
In het collegeprogramma 2018-2022
staat het voornemen de promotie
door Venray Bloeit voort te zetten.
Promotie van het centrum sluit aan

bij de uitvoering van de centrumvisie met als doel een aantrekkelijker
winkelcentrum dat meer bezoekers
trekt. ‘Een slagvaardige promotie is
onmisbaar. Venray Bloeit is daarvoor
een belangrijk instrument’, meldt
het college.

Focus
Tijdens de evaluatie van Venray
Bloeit op 9 september 2019 zijn de
doelen bijgesteld. De focus komt
te liggen op het vergroten van
het aantal bezoekers aan Venray.
De promotieorganisatie is tevreden
over de samenwerking en betrokkenheid van de deelnemers. Maar
er zijn ook verbeterpunten. Zo
kan de website Venray Bloeit een
kwaliteitsimpuls gebruiken met
meer actuele en complete informatie. De zichtbaarheid moet groter
zijn, niet alleen online maar ook
in de fysieke omgeving. Ook is
meer samenhang nodig tussen de
promotionele activiteiten. Venray
Bloeit wil ook een betere samenwerking met de communicatieafdeling van de gemeente. Van het
budget gaat nu nog te veel geld
naar de overhead in plaats van
naar de projecten. Venray Bloeit
wil zich meer richten op de Duitse
grensstreek, zoals de omgeving
van Kevelaer en Goch. En er moet
aandacht komen voor bezienswaardigheden in Venray wanneer er
geen evenementen zijn.
De commissie Werken en Besturen
bespreekt het voorstel in de vergadering van woensdag 9 oktober.
De gemeenteraad neemt op dinsdag 29 oktober een besluit.

Evenementen

Venray vernieuwt
subsidiebeleid
Het College van B&W van Venray heeft het nieuwe subsidiebeleid
voor evenementen vastgesteld. Dit beleid gaat gelden voor evenementen die in 2020 plaatsvinden.
Organisatoren mochten hun reactie
geven op het concept-subsidiebeleid evenementen. Hierdoor is het
beleid op een aantal punten verduidelijkt. Uit de dialoogbijeenkomst
over het subsidiebeleid die najaar
2017 plaatsvond, kwamen onder
andere adviezen over het vereenvoudigen van het subsidieproces,
dus ook het indienen en de verantwoording van de subsidie.
Gemeente Venray onderscheidt
in het nieuwe beleid vijf categorieën evenementensubsidie: 250,
500, 1000, 1500 en 2000 euro. Op
basis van de aangeleverde begroting, een viertal criteria en het
gewenste bedrag, beoordeelt de

gemeente voor welke categorie
een evenement in aanmerking
komt. Organisatoren van evenementen in 2020 die gebruik willen
maken van subsidie, moeten vóór
1 november de aanvraag indienen.
De gemeente neemt hierover uiterlijk 31 december een besluit.
Wethouder Jan Loonen: “Het beleid
is in heldere taal en de online formulieren zijn eenvoudig en snel in
te vullen. Dit eerste jaar gaan we
ervaring opdoen. Als het nodig is
passen we het beleid of de formulieren aan. Ik hoop dat het nieuwe
subsidiebeleid succesvol is en we
in Venray samen kunnen genieten
van mooie evenementen.”

Tegenover De Limburger meldde
Hölzken dat hij een paar maanden
wilde afwachten hoe de winkel liep,
maar dat hij na twee maanden kon
concluderen dat hij met de verkoop
van lachgasballonnen geen boterham
kon verdienen. Volgens Hölzken blijven lachgasgebruikers liever anoniem.
Daarnaast wordt lachgas volgens hem
voornamelijk in de nachtelijke uren
gebruikt en een winkel die ‘s nachts
geopend is, trekt uitgaanspubliek en
dat is niet wat Hölzken voor ogen had.
De opening van de lachgaswinkel op
het Henseniusplein zorgde voor veel
negatieve reacties. Burgemeester Hans

Gilissen liet eerder weten de opening
van de Venrayse lachgaswinkel vanuit
het oogpunt van de volksgezondheid
en openbare orde een zeer onwenselijke situatie te vinden. Hölzken vertelde destijds het belangrijk te vinden
dat het bij recreatief gebruik bleef en
dat klanten niet met een ballonnetje de
straat op gingen wat tot overlast kon
leiden. “Verder denken wij dat ze het
beter bij ons kunnen gebruiken in een
gecontroleerde omgeving dat er nog
meer hangplekken ontstaan waar lachgas gebruikt gaat worden”, zei Hölzken
destijds.
De gemeenteraad stemde dinsdag
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17 september in met de aanpassing van de Algemene Plaatselijke
Verordening om handel in lachgas,
lachgasgebruik en overlast in de openbare ruimte een halt toe te roepen.
Verkoop en gebruik van lachgas in een
winkel kan door Gemeente Venray
niet verboden worden, omdat lachgas
onder de Warenwet valt en legaal verkocht mag worden.
Hölzken was dinsdag en woensdag niet bereikbaar voor een verdere uitleg. Kijk donderdag op onze
Facebookpagina voor een uitgebreide
reactie van de eigenaar.
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PAST schoenen®
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Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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OUTLET DAYS
KORTINGEN TOT 90%
- SAVE THE DATE DONDERDAG 3 OKTOBER
14.00 - 20.00
VRIJDAG 4 OKTOBER
12.00 - 17.00
ZATERDAG 5 OKTOBER
10.00 - 14.00
Rudolf Dieselweg 38 A, Venlo - Blerick
Niet in de gelegenheid om naar de Outlet Days
te komen? Kom dan naar onze
Outlet Store - Schoolstraat 22, Venray.

‘Ongepast afscheidsfeestje’
NLW-directeur Fleuren

De wethouder stelt dat ze later nog
inhoudelijk gaat reageren richting de
ondernemingsraad.

Verbazing
Politieke partij ProVenray heeft ‘met
stijgende verbazing kennis genomen
van de gang van zaken’. Zij willen van
wethouder Thielen duidelijkheid over
de kosten van het feest. Daarnaast
vraagt Gielens, fractievoorzitter van
ProVenray, of wethouder Thielen, die
de uitnodiging verstuurd heeft, het

moreel en financieel verantwoord
vindt om de bijeenkomst te organiseren. Wethouder Thielen kan vooralsnog geen duidelijkheid geven over de
kosten.

en ongepaste aanstelling. Het is een
vorm van ‘regeren na je dood’”, aldus
de OR in een brief gericht aan wethouder Thielen. Daarnaast zegt de OR dat
wethouder Thielen heeft toegezegd
dat de betrokken manager zou moeten vertrekken. “Dat is niet correct, dat
Projectmanager
hebben we nooit toegezegd. Sterker
Naast de commotie rondom de bijeenkomst, heerst er bij de OR onvrede nog, dat kan helemaal niet”, aldus
Thielen. Peter Fleuren liet weten niet
over een projectmanager die aangesteld is door Fleuren. De OR stelt dat zij te willen reageren.
er wettelijk gezien bij betrokken had
Tekst: Robert Hesen
moeten zijn. “Het is een onwettige

SIZE 36 - 60
www.twistercolorfulcurves.com

Te huur 2 onder 1 kapwoning,
3 sl.kamer en ruime sl.zolder
uitgebouwde keuken Gr.vorst,
Burg.Cremerstr. 44 voor minimaal
1 jaar, reacties via janphlox@hetnet.nl
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Te koop 5,33 ha grond aan de Roffert
te Castenray/Oirlo. Info 06 29 71 59 36
/ 06 23 85 42 41.
Te huur: opslag inboedel, huisraad,
archiefruimte bedrijven.
Vochtvrij, vorstvrij & vertrouwd.
Bezoek op afspraak 06 29 50 73 72.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Gezocht Kreidler of Zundapp
brommer. Wie heeft er nog iets in de
schuur staan? Bel 06 22 78 41 98.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G
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Werkgroep Smakt roept halt
toe aan grote zonneparken
De provinciale commissie Mobiliteit en Duurzaamheid bespreekt op vrijdag 25 oktober de Limburgse aanpak
van de energietransitie. De werkgroep zonnepark Smakt heeft daarom een brief gestuurd aan Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten over grootschalige zonneparken op landbouwgrond in Noord-Limburg. Met de
oproep een halt toe te roepen aan de twee plannen voor zonneparken in Smakt.
De werkgroep spreekt zijn bezorgdheid
uit over de plannen van de commerciële projectontwikkelaars Kronos Solar
(25 hectare) en Tomorrow Energy (19
hectare) voor zonneparken aan beide
kanten van de A73. “Op het oog lijken
het grote stappen in de energietransitie. Maar uiteindelijk bereik je niets”,
meent werkgroeplid Ivonne van Duren. “Het draait alleen om economisch
gewin en de business case, niet om
duurzaamheid.” Als de plannen doorgaan dan verdwijnt 20 procent van de
groene leefomgeving in het landelijke
plaatsje Smakt. Toename van verkeersgeluid en fijnstof en aantasting van de
leefomgeving en het open landschap
zijn argumenten die de werkgroep aanvoert.
Zonneparken leveren de opgewekte
energie aan het elektriciteitsnet.

Goede volgorde
De capaciteit van het verdeelstation
van Enexis in Venray is onvoldoende
om twee grootschalige zonneparken
aan te sluiten. “Bovendien blokkeren
ze de lokale initiatieven als het net vol
zit. Terwijl energie juist moet worden
opgewekt op de plek waar ook het gebruik is”, vindt Van Duren. “Het moet in
de goede volgorde. Het is onze energietransitie. Wij, de burgers, moeten
het doen.”
Netbeheerders hebben volgens de wet
een aansluitplicht, ook als de capaci-

teit niet toereikend is. Het gevolg is dat
ontwikkelaars van zonneparken rechtszaken aanspannen. Dit leidt tot hoge
boetes voor netbeheerders die uiteindelijk in de energierekening van de
burger worden verdisconteerd, waarschuwt de werkgroep in de brief.
De werkgroep wijst ook op de nationale
omgevingsvisie NOVI die de voorkeur
uitspreekt voor zonnepanelen op daken
en gevels van gebouwen. Natuur- en
landbouwgebieden zijn niet helemaal
uitgesloten, maar waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren
en bermen van spoor- en autowegen
krijgen voorrang. Binnen de bebouwde
woonomgeving is meervoudig ruimtegebruik te creëren met solar carports. Dit zijn zonnepanelen met een
oplaadpunt voor elektrische auto’s op
parkeerterreinen van retailparken, ziekenhuizen, treinstations, supermarkten
en industrieterreinen. Het voordeel is
dat de opgewekte energie op dezelfde
plek wordt verbruikt, zonder extra belasting van het net.

‘Begin daar eens mee’
Gemeente Venray beschikt over circa
450 hectare aan industrieterreinen.
Daarbij is het nog te ontwikkelen bedrijventerrein aan Spurkt meegeteld.
Het grote oppervlak aan industriële
daken en parkeerterreinen kan worden
benut voor energieopwekking, vindt
de werkgroep. Evenals de agrarische

staldaken, sporthallen, schooldaken, de
voormalige vuilstort, reststroken, loodsen, waterzuiveringsinstallatie, taluds
en ook het gemeentehuis. “Begin daar
eens mee. En ga niet op voorhand zonneparken aanleggen”, zegt Ivonne van
Duren.
De werkgroep vindt dat inwoners van
Smakt door de initiatiefnemers niet tijdig zijn betrokken. “Ze steken blijkbaar
liever tijd en geld in juridische procedures om de gemeente tot een besluit
te dwingen”, verwijst Van Duren naar
het juridisch geschil tussen Kronos Solar
en gemeente Venray. Een onderbelicht punt zijn de witwaspraktijken die
volgens Europol steeds meer voorkomen bij bedrijven in duurzame energie,
omdat hier grote hoeveelheden geld in
omgaan. Van Duren vraagt zich af of de
investeerders, die miljoenen aan SDEsubsidies opstrijken, worden gescreend
op integriteit. “Want je weet anders
niet wie je voor 25 jaar binnenhaalt.”

Draagvlak
Draagvlak is volgens de werkgroep het
sleutelwoord. “Dat is niet zomaar te
creëren of af te kopen. Het is het resultaat van een zorgvuldig proces samen
met de omgeving. Door met kleinschalig en zuinig ruimtegebruik te beginnen
wordt de energietransitie iets van de
burger zelf.”
Tekst: Henk Willemssen

VieCuri en Laurentius bundelen krachten
De ziekenhuizen VieCuri en Laurentius gaan samenwerken op het gebied van borstkankerzorg. Er ontstaan
kortere wachttijden doordat in het Borstexpertisecentrum in beide ziekenhuizen de borstreconstructie
tegelijkertijd met de verwijdering van de tumor plaatsvindt. Dit betekent dat er maar één operatie nodig is.
Patiënten met borstkanker uit Noorden Midden-Limburg krijgen bij
VieCuri en het Laurentius Ziekenhuis
Roermond voortaan zorg vanuit één
Borstexpertiseteam. Dat maakt de zorg
volgens de ziekenhuizen beter en efficiënter. Het Borstexpertisecentrum loopt
hiermee voorop in Nederland.
Het Borstexpertisecentrum beschikt over

multidisciplinaire teams die bestaan
uit mammacareverpleegkundige, een
chirurg-oncoloog, een medisch oncoloog, een radiotherapeut, een radioloog
en een plastisch chirurg. Binnen één
dag wordt de patiënt uitgebreid onderzocht, zijn er gesprekken met diverse
deskundigen en volgt de uitslag. Bij een
goede uitslag kan de patiënt direct naar

huis. Bij een verdenking op kwaadaardigheid komt de patiënt dezelfde dag
of uiterlijk de volgende dag terug voor
uitgebreider onderzoek en krijgt deze
daarna de definitieve diagnose met een
behandelvoorstel. Als dat een operatie
is dan volgt er eerst een gesprek tussen
de patiënt, de oncologisch chirurg en de
plastisch chirurg.
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75 jaar bevrijding

Ger en Vic Hesen Oirlo
Het is in 2019 75 jaar geleden dat de gemeente Venray werd bevrijd.
Veel inwoners hebben de verschrikkingen van de oorlog mee
gemaakt. Zij vertellen in deze serie hun verhaal. Zo ook de broers
Ger (92) en Vic Hesen (88). Hun ouderlijk huis stond in het centrum
van Oirlo, op de plek waar sinds tien jaar acht woningen zijn herrezen. De broers vertellen onder meer over het verlies van hun oudste
broer Harrie in oktober 1944.
Oirlo, donderdag 19 oktober 1944.
De geallieerden zijn opgerukt
en na de verovering van Venray
worden de wapens gericht op
Oirlo. Doelwit is de kerktoren, van
waaruit de bezetters opereren.
Vele evacuees zijn inmiddels richting Oirlo getrokken. In een kelder in de tuin van huize Hesen in
Oirlo hebben zich ook zo’n dertig
personen verzameld. Het gezin
Hesen, dat bestaat uit acht kinderen, houdt zich schuil in de kelder
van de woning. Harrie is op dat
moment enige tijd teruggekeerd
uit Duitsland. Hij moest in Hassem
(tussen Gennep en Goch) werken
bij een boer, maar is weggelopen
en weer terug op het vertrouwde
nest.
Zus Mien is ’s morgens in de keuken bezig. Ook een aantal Duitse
soldaten zijn in huis. Zij gebruiken de woning als rustplaats van
waaruit ze naar het front trekken.
Vic, destijds 13 jaar, herinnert het
zich nog als de dag van gisteren.
“Harrie zei tegen mijn zus dat ze
maar naar de kelder moest gaan.
Hij zou dan in de keuken blijven
met de Duitse soldaten.” Even
later sloeg een granaat in. Vic
was er met zijn zus Mien als eerste bij. “Ik rende naar buiten om
te kijken of hij bij de evacuees
was. Daar was hij niet, waarna
ik naar de keuken ging. Daar zag
ik ze liggen. Harrie was dodelijk
getroffen, net als drie Duitse soldaten. Het was een grote puinhoop.”
Een dag later, vrijdag 20 okto-

Harry Hesen

ber, moest er geëvacueerd worden.
“We hebben geen afscheid kunnen nemen”, vertelt Ger, die op het
moment van de granaatinslag met
netelroos ziek in de kelder zat. “Geen
begrafenis, niks. Broers en zussen
van ons hebben hem zelfs niet meer
gezien. Maanden later, na de bevrijding, is Harrie met een begrafenismis herdacht”, zegt Ger.

Pijnlijk moment
Een pijnlijk moment weet hij zich
nog goed voor de geest te halen:
“Op de dag na Harrie’s dood ging ik
paardengetuig halen dat ik verstopt
had in de kloostertuin naast de oude
meisjesschool, de plek waar mijn
broer opgebaard lag. Dat was heel
wrang.” Vic vertelt dat het een grote
impact had op de familie, met name
op hun vader. “Onze vader was helemaal in paniek. Hij ijsbeerde rond,
letterlijk met de handen in het haar.
Het leek wel alsof hij gek werd.”
“Man, dat maakte wat los hoor”, vult
Ger aan.
Toch moest er een dag later geëvacueerd worden. In Oirlo was het
te gevaarlijk geworden. De evacuatie ging niet met paard en wagen,
maar met paard en kar, vertelt Ger
die door het wegvallen van zijn
oudere broer ineens de zaken moest
regelen. “Die wagen hadden we
gesloopt, zodat de Duitsers die niet
mee konden nemen bij een van hun
plundertochten.”
Vanuit Oirlo werd er koers gezet
richting Leunen, maar omdat ze daar
werden tegengehouden, kwam het
gezin terecht in Castenray waar het

gezin enkele dagen verbleef. “Via
Meerlo gingen we naar Swolgen,
naar de familie Poels. Daar waren
misschien wel zestig of zeventig
man. En soms was het daar best
gezellig. We konden daar weer eens
lekker zaniken over het eten”, lacht
Ger.
Op dat adres moest er ook gewerkt
worden, vertelt Ger die toen zeventien jaar oud was. “Ik moest werk
verzetten voor de Duitsers. Met een
soldaat en een paar andere evacuees gingen we in de richting van
Blitterswijck hout halen. Gelukkig
hadden we een goede Duitse soldaat
bij ons”, zegt Ger. Het was medio
november, de tijd van de razzia’s.
Iedereen die kon werken werd meegenomen voor de Duitse oorlogsindustrie. Op de terugweg kwamen ze
een andere Duitse soldaat tegen, die
aan zijn collega vertelde dat de razzia’s bezig waren. Als Ger terug zou
keren op het evacuatieadres was de
kans groot dat ze hem meenamen.
“Volgens het plan van de Duitse soldaat bleven we achter de kar lopen
en moesten we op een bepaald punt
snel het bos in verdwijnen. Dat hebben we gedaan. De rest van de dag
hebben we ons daar in de regen
schuil gehouden”, vertelt Ger.
\Bij terugkomst op het evacuatieadres waren er vijf mannen meegenomen.
De familie bleef ongeveer zes weken
op het evacuatieadres. “Toen we
terugkwamen was er niks meer”,
vertelt Vic. “Waar al het vee gebleven was, geen idee. We lieten ook
gewoon alles achter, daar dacht je
niet over na. Het enige dat we nog
hadden was een paard”, weet hij
zich te herinneren.
Bevrijdingsfeesten hebben de broers
niet gekend. “Nee, het was een
kwestie van alles opnieuw opbouwen. Acht jaar lang hebben we
gebruik gemaakt van een noodwoning”, vertelt Vic.
Naast de ellende van de oorlog,
was het ook een spannende tijd
voor de opgroeiende broers. “Ja, het

was ook gewoon sensatie”, vertelt
Ger. Zo ook het bombardement op
Venray op donderdag 12 oktober
1944. “Spannend was dat. Allemaal
die vliegtuigen die overvlogen. Het
leek alsof de bommen ver weg landden. Maar ineens vielen ze een stuk
dichter bij”, vertelt Ger die op dat
moment in een boom was geklommen. “Als een aap klom ik uit die
boom en ben ik gaan schuilen.”

Vliegende kogels

telt Vic. Iets wat hij tien jaar geleden
ook deed, net voordat het huis op de
plek van het ouderlijk huis in Oirlo
gesloopt werd. Broer Harrie zou, vier
dagen voor zijn overlijden, volgens
een buurvrouw iets begraven hebben op het erf. “Vermoedelijk wilde
hij iets achterhouden voor de plundertochten van de bezetter. We
hebben er meerdere malen naar
gezocht, maar nooit iets gevonden”,
zegt hij. Ger en Vic stellen beide
het van groot belang te vinden dat
de verhalen doorverteld worden en
dat scholen er aandacht aan blijven
besteden. “Het mag nooit vergeten
worden”, aldus Ger.

Op een ander moment, eerder in
de oorlog, ontsnapte hij aan Duitse
kogels. Ger ging een paard verzorgen dat enkele honderden meters
van het huis stond, tussen Meerlo
en Oirlo. Toen hij nietsvermoedend
terugliep, hoorde hij het zoemende
geluid van voorbij vliegende kogels.
Het was ook gewoon
“Ik dook een beek in. Toen ik later
sensatie
terugliep, zag ik de Duitse soldaten.
Waarschijnlijk dachten ze dat ik dingen verstopte in de wei. Dan schoten
ze gewoon op je”, aldus Ger.
Ook over zus Mien weten ze een
Tekst: Robert Hesen
opvallend verhaal te vertellen. Ze
Beeld: Vic Hesen
moest voor de rechtbank in Den
Bosch voorkomen., vertellen de
broers. Mien ging met een groep
op de fiets naar Panningse kermis.
“In die tijd was het fietsen van zo’n
afstanden heel gewoon”, zegt Vic.
Onderweg kwamen ze Duitse soldaten tegen en stak ze het vredesteken op. Dat werd niet gewaardeerd
door de bezetters. Ze moest voorkomen en kreeg een proces. “Dat was
behoorlijk spannend. Je was overgeleverd aan de bezetter. Gelukkig
viel het mee en kon ze terugkeren
naar Oirlo”, aldus Ger. Ook Vic haalde
regelmatig kattenkwaad uit. Zo liet
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Joanna Jochijms Venray
doel voor mezelf gemaakt. Ik wil
alle werelddelen bezocht hebben.
Dus Azië zit dan al mooi in de pocket.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten komen?
Misschien zou het ze juist verbazen
dat het me pas vanaf groep 7 begon
te boeien. Ik ben namelijk altijd al
een heel nieuwsgierig kind geweest.
Ik zat met 5 jaar oud al liedjes te zingen over je zintuigen en hoe ze werken. Maar ik denk dat mijn kennis
gewoon nog niet breed genoeg was
om te begrijpen dat er grote verschillen konden zijn.

Wat zou je nog graag een keer in
je leven willen doen?
Zoals ik al eerder genoemd heb, wil
ik heel graag elk werelddeel bezoeken. Ik heb tot nu toe Europa en
Noord-Amerika gehad. Azië gaat
binnenkort ook gebeuren, maar dat
zijn ze dan nog lang niet allemaal. Ik
denk dat het niet alleen leuk is om
elk werelddeel te bezoeken, maar ik
denk dat ik er ook veel van leer. Je
zult maar zien dat alles zo zijn kwaliteiten heeft.

Wat is je favoriete hobby?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Joanna Jochijms
15 jaar
Raayland College
Venray

Wat is jouw favoriete vak op
school?
Mijn favoriete vak op school is denk
ik Engels. Maar ook de talen Duits
en Frans heb ik in mijn vakkenpakket gekozen omdat ik niet kon kiezen
tussen de twee. Ik vind de talen niet
alleen leuk om de taal zelf, maar in
de les leren we ook over de cultuur
van die landen. Hoe ze bijvoorbeeld
in Frankrijk zelf de parkjes op straat
mooi maken en daar dan de hele
dag zitten, of hoe ze bijvoorbeeld
in Engeland genieten van een kopje
thee. En dat vind ik nou juist interessant.

Waarom heb jij je opgegeven voor
de uitwisseling met de Chinese
studenten?
Ik hou van de Engelse, Duitse en
Franse cultuur ontdekken, daarom
hou ik er al helemaal van als het buiten Europa is. Duits lijkt bijvoorbeeld
nog op wat we hier hebben. Maar
in China is alles zo anders. Ik denk
dat ik tijdens de uitwisseling veel op
kan pikken van de gewoontes daar
in Azië.

Waar verheug jij je het meest op?
Ik verheug me het meest op het naar

China gaan. Ik hoop dat ik met mijn
uitwisseling door de straatjes van
Ordos kan lopen en daar van alles
kan ontdekken. Ik wil zien hoe de
winkeltjes zijn, hoe ze eten, wat normaal voor ze is en wat wij ons nooit
zouden kunnen voorstellen en nog
veel meer.

Wat wil jij van de Chinese studenten leren?
Ik wil graag van ze leren hoe zij
met dingen omgaan. Maar naast
dat, hebben wij nu op school ook
een beetje Chinese les. Ik hoop dat
Baiyuxi (mijn uitwisseling) mij kan
helpen met de uitspraak van de
Chinese woorden. Misschien wil ze
me zelfs helpen om nog meer woorden te leren.

Wat verwacht je van de reis naar
China?
Natuurlijk verwacht ik dat het heel
leuk gaat woorden. Maar naast dat
weet ik eigenlijk niet zo goed wat
ik moet verwachten. Ik heb van
studenten die vorig jaar mee zijn
geweest veel verhalen gehoord
waarvan ik denk van: ‘Huh? Is dat
echt waar?’ Ook hebben de leraren die meegaan vertelt dat ze daar
op alles veel strenger zijn. Ik hoop
maar dat als ik een Nederlandse
gewoonte daar uitvoer, die zij niet
zo normaal vinden, dat ze niet te
raar opkijken.

Wat is er dan zo anders in China
denk je?
Ik denk dat er vooral verschil in zit
met hoe ze met elkaar omgaan. Ze
zijn daar heel streng en als je iets
fout doet zullen ze je dat echt wel
laten merken. Wij Nederlanders
zien de wereld als: ‘Als je het probeert, dan doe je het al goed’. Maar
in China is dat helemaal niet zo!
Mijn leraar vertelde ons ook dat ze
daarom weinig Engels durven te
spreken, want ze zijn bang om fouten te maken. Daarom moeten we
ze zoveel mogelijk complimentjes
geven op hun Engels, maar ook op
andere dingen.

Heb je altijd interesse gehad in de
Chinese cultuur?
Ik vind alles wat ze doen in China zo
interessant. Ik ben dan ook echt hartstikke blij dat ik ben uitgekozen voor
de uitwisseling. Vroeger boeide het
me niet zoveel wat er in de wereld
gebeurde. Maar ik denk dat rond
groep 7 mijn reiskriebels naar boven
kwamen, en sindsdien boeit het me
juist heel veel.

Welke reis zou je ooit willen
maken?
Eigenlijk was mijn droom altijd
om naar China te gaan. Je hoort er
zoveel mooie dingen over. Ook heb
ik vrienden van mij die Chinees
zijn. Maar naast China heb ik een

Ik doe op dit moment een sport
genaamd synchroonzwemmen. Dat
is niet zo bekend onder de jongeren
tegenwoordig. Mijn uitwisseling was
op zich wel enthousiast over dat we
gingen zwemmen, maar ze was heel
zenuwachtig dat we haar gingen
beoordelen op hoe ze alles deed.
Daarin moest ik haar dus ook duidelijk maken dat als je het probeert het
al goed is, en dat niemand haar zal
gaan beoordelen. Het heeft haar wel
iets gerustgesteld, maar ik benieuwd
hoe dat dus bij mijn training gaat.

Wat is je droombaan?
Mijn toekomst is nog iets waar ik
goed over na moet denken. Ik zit te
twijfelen tussen een heleboel dingen. Daarom wil ik misschien juist
een tussenjaar nemen om te reizen.
Het is alleen nog niet zeker of ik dit
wil doen, omdat dit natuurlijk ook
geld kost. Maar ik heb nog genoeg
tijd om hierover na te denken.
Wat deed je als kind het liefste?
Als kind hield ik van alles als je het
zo bekijkt. Ik heb bij voetbal tot aan
schilderproeflessen gedaan, en je
kon me met vrijwel alles blij maken.
Ik was over heel veel enthousiast en
ik denk niet dat ik echt iets had wat
ik het allerliefste deed. Ik hield van
van alles en nog wat.

Als het kon, zou je dan in China
willen wonen?
Ik denk het persoonlijk niet. China
is een heel mooi land, maar ze zijn
daar zo streng. Waarschijnlijk zou ik
de druk daar mentaal amper vol kunnen houden. Zelf heb ik veel respect
voor de mensen die in China wonen.
Maar natuurlijk kan ik als toerist uit
Nederland wel mooi genieten van de
cultuur die China te bieden heeft.

Hoi

Herfst
Het is alweer herfst en dat
merk je ook goed. Het wordt
kouder en het gaat harder
waaien. Om niet te vergeten
dat het weer vroeg donker is
en dat als ik wakker word het
ook nog donker is. Ik vind de
herfst en de winter vreselijk.
Het is toch maar zo koud. Wel
hou ik dan weer van de vele
truien en de warme
chocolademelk die ik zo veel
kan drinken als ik wil. Dan
heb je ook nog Halloween,
sinterklaas, kerst en
carnaval in de vakantie.
Ik hou van bijna alles rondom
de herfst en de winter. Behalve
het weer. Waarom moet het
toch zo koud worden? Dat is
namelijk echt verschrikkelijk
als je 30 minuten door weer en
wind moet fietsen naar school
en dan ook nog naar huis aan
het einde van de dag. Verder
vind ik de herfst niet zo erg.
Iedereen is dan gezellig binnen
en het is lekker knus in huis.
Want iedereen is thuis.

Ik vind toch dat het
wel wat minder lang
winter mag zijn
Ook met vriendinnen is het
altijd leuk. Gezellig kletsen
en feest vieren. Want ook oud
en nieuw vier ik met mijn
vriendinnen komend jaar. Toch
is het weer vreselijk. Volgens
velen mag ik niet klagen, want
door de klimaatopwarming zijn
de winters ook minder koud.
Dan vraag ik me af of de winters
in Nederland wel echt ooit
koud zijn geweest. Ver onder
nul kwam het namelijk nooit.
Ik vind toch dat het wel wat
minder lang winter mag zijn.
Geef mij maar zomer. Ja, ook
met die hoge temperaturen.
Zolang het maar niet gaat
sneeuwen en gaat vriezen, ben
ik tevreden.

Jacky
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Geplukt

Jacqueline van Ewijk Venray
Jacqueline werkt als pedagogisch medewerker bij een 24-uursopvang voor uit huis geplaatste kinderen.
Vijf jaar geleden richtte ze Stichting Fian op om straatkinderen in Indonesië onder andere te helpen met
onderdak, onderwijs en een identiteit te geven. Deze week wordt een echt ‘Venloos maedje’ Jacqueline van
Ewijk (62) uit Venray geplukt.

Na 25 jaar gewerkt te hebben in
de jeugdgezondheidszorg solliciteerde Jacqueline spontaan bij de
vrouwenafdeling in Penitentiaire
Inrichting Ter Peel in Evertsoord.
Dat was voor haar een totale
cultuurshock. “Ik moest meteen
omschakelen tussen de wereld binnen de gevangenis en de wereld
daarbuiten. Het was een bijzondere
ervaring. Ik zag de vrouwen meer
als dader en slachtoffer tegelijk. Ze
waren gestraft voor hun delict, dit

hoefde ik niet meer te doen. Binnen
de gevangenis probeerde ik het voor
de dames zo aangenaam mogelijk te
maken binnen mijn en hun mogelijkheden.” Na vier jaar besloot Jacqueline
ander werk te zoeken, nadat ze
voor haar gevoel genoeg ervaring
had opgedaan. “Ik was bang dat ik
als persoon minder empathisch zou
worden wanneer ik nog langer in de
gevangenis bleef werken. Het liefste
wilde ik werken met jongens in een
open groepsopvang. Dat is minder

Puzzel

Sudoku
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binnen ben ik volledig zen. Ik leef met
de dag.”
Het moment dat Jacqueline voor het
eerst alleen in het vliegtuig stapte
om naar Indonesië te gaan, vergeet
ze nooit meer. “Ik dacht: waar ben ik
aan begonnen? Maar Indonesië is het
meest vrouwvriendelijke land. En als
je alleen reist, word je sterker en leer
je creatief in oplossingen te denken.
En nu wil ik niet anders meer”, legt
Jacqueline uit. “Ik wil niet meer bij
een club horen, ik werk liever solo.
Leo, mijn man, steunt mijn werkzaamheden voor de stichting, maar het
blijft mijn project en ik wil vrij zijn in
hoe ik het neerzet. Leo houdt daarentegen meer van Zwitserland en
Scandinavische landen, hij reist daar
ook geregeld alleen naar toe. Onze
zoon Sid heeft wel veel met Indonesië,
hij begrijpt de cultuur van binnenuit en denkt mee in het beleid voor
de stichting. Ik hoop dat hij ooit mijn
opvolger wordt.”

Ik vind het leuk mensen
met elkaar in contact
te brengen
Jacqueline omschrijft zichzelf als een
verbinder. Dit doet ze niet alleen op
haar werk, bij de werkzaamheden
voor de stichting maar ook in het
dagelijkse leven. “Ik vind het leuk om
mensen met elkaar in contact te brengen. Bewustwording in de medemens
vind ik belangrijk.”
In eerste instantie kan Jacqueline
geen antwoord geven op de vraag of
ze hobby’s heeft. Maar wanneer Leo
een aantal suggesties geeft, stromen
verschillende dagelijkse bezigheden haar mond uit. “Ik ben een echte
dierenliefhebber, hou van lezen over
de geschiedenis van Indonesië en ik
schrijf dagboeken. Kortgeleden ben
ik begonnen met het schrijven van
een kinderboek voor 5 tot 7-jarigen.
Dat vind ik super leuk. Daarnaast is
koken mijn passie, als ik gestrest ben
en ik ga koken, dan word ik weer zen.
Een vriend van Leo en ik zeggen altijd
dat we ooit een Indonesisch restaurant gaan opzetten. Ik vind dat ik een
laatbloeier ben, ik zou er een leven bij
moeten hebben.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Jacqueline van Ewijk
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beheersmatig en meer coachend.”
Inmiddels werkt ze al elf jaar bij
Bijzonder Jeugdwerk in Deurne, locatie
Helmond. waar ze werkt als pedagogisch medewerker in een 24-uursopvang. Ze begeleidt een groep van tien
jongens met een leeftijd van 15 tot 19
jaar die door verschillende omstandigheden uit huis zijn geplaatst.
Jacqueline groeide op in Venlo waar
het gezin in de buurt van een Molukse
wijk woonde. Daar ontstond haar interesse voor andere culturen. “Mijn moeder was een kookprinses en ik ben
altijd nieuwsgierig naar andere culturen geweest. Ik wilde graag dat mijn
moeder kookte zoals de Molukkers.
Mijn moeder stuurde me voor de
recepten naar de Molukse gezinnen
die een wijk achter ons woonden.
Ik was daar niet meer weg te slaan,

omdat ik vaak bij ze mocht mee-eten.
Tot aan de dag van vandaag heb ik
nog vrienden uit de wijk.”
Als tiener had Jacqueline al een fascinatie voor Indonesië. Haar wens
om ooit naar het land te gaan, liet
ze lange tijd naast zich liggen. Totdat
haar zoon Sid een jaar in Yogjakarta
ging studeren. “Ik sprong een gat in
de lucht toen ik dat hoorde. Toen ik Sid
opzocht, voelde het als thuiskomen.
Ik kende de gewoonten en de boemboe geuren van vroeger. Ik werd ook
geconfronteerd met de uitzichtloze
situatie van straatkinderen”, vertelt
Jacqueline. In 2014 keerde ze terug
naar Yogyakarta dat 3,6 miljoen inwoners heeft. Daar kwam ze in contact
met Didin, die met straatkinderen
werkt. Daarna spraken ze elkaar één
jaar lang via Skype om elkaar te leren
kennen, en af te tasten wat ze voor
elkaar konden betekenen. Een jaar
later keerde ze terug naar Yogyakarta
om samen met Didin een stichting op
te starten. “We zijn vanaf nul begonnen. Ons eerste doel was om enkele
kinderen te helpen aan een identiteit. Zonder een identiteit heb je daar
geen bestaansrecht.” Inmiddels helpt
Jacqueline met Stichting Fian 150 kinderen binnen een gebied rondom het
centrum van Yogjakarta. Ze bieden
kinderen onderdak, voor een aantal
kinderen onderwijs, medische zorg en
een identiteit.
Eén keer per jaar reist Jacqueline voor
ongeveer vijf weken naar de stad af
om nieuwe doelen te stellen en terug
te blikken. In januari volgend jaar staat
de volgende reis gepland. Het doel is
duidelijk: “Ik wil nog meer kinderen
een identiteit geven, het proces moet
sneller. Ook wil ik het voorlichtingsprogramma voor tienermoeders naar
een hoger niveau trekken. In september begint voor mij de heimwee naar
het land.”
Ondanks dat Indonesië een ontwikkelingsland is, leert Jacqueline van de
inwoners. “Zij maken zich niet druk
en raken niet snel van het padje door
tegenslagen. Het is daar meer ‘go with
the flow’. Elke keer als ik in Indonesië
kom moet ik omschakelen. Ik heb
geleerd om hoofd- en bijzaken van
elkaar te scheiden, maar wanneer ik
weer terugkeer in Nederland vinden
mensen me onverschillig, ze denken
dat het me niet interesseert. Maar dit
is niet zo, ik maak me gewoon niet
meer zo druk over zaken die ik toch
niet kan veranderen. Van de buitenkant lijk ik Speedy Gonzales, maar van
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VVD Venray

Gouvernement Maastricht
VVD Venray hecht groot belang aan educatie en ontwikkeling.
Er is dus ruimte om te leren. In juni zijn commissieleden Dorris en
Chiara gestart met een cursus binnen het kweekvijvertraject
FAM! Netwerk. Deze cursus richt zich op vrouwen met interesses
binnen de politiek en bestaat uit zes avonden met een uiteenlopend programma.
Vorige week woensdag bezochten we het gouvernement in
Maastricht, ook wel het gouvernement aan de Maas genoemd.
Het provinciehuis van Limburg
is gelegen aan - en deels in - de
rivier de Maas. Het is de zetel van
Provinciale Staten, Gedeputeerde

CDA Venray

Staten en de commissaris van de
Koning van Limburg. Limburg is
de enige provincie waar laatstgenoemde wordt aangeduid als
gouverneur. Het gebouw waar
hij zetelt heet daarom het gouvernement; een erfenis uit de
tijd van de militaire gouverneurs

van haar carrière in de politiek
gecombineerd met het gezinsleven en haar drijfveren. Een inspirerend verhaal voor dames én
heren.
Vrijdag 8 november organiseert
VVD Venray zelf een excursie naar
het gouvernement. Wilt u mee?
Dat kan. Neem gerust contact
met ons op, bijvoorbeeld via onze
website.

sluiten, dus ook geen zonneparken.
Wat het CDA Venray betreft hanteren we de zonneladder. Eerst daken van huizen, loodsen en stallen,
reststroken en bijvoorbeeld oude
stortplaatsen. De optie om op landbouwgronden zonneparken aan te
leggen vinden we minder gewenst,
maar willen we niet op voorhand
uitsluiten.
Zou de optie zonnepark in beeld komen, dan is voor ons, gezien de landschappelijke impact, belangrijk dat
er draagvlak is in de omgeving, goed

gecommuniceerd wordt en er ook
voordelen zijn voor omwonenden. Dit
is primair de taak van de initiatiefnemer. De gemeente dient zorgvuldig af te wegen of iets gewenst is en
waar. Binnenkort gaat de raad beleid
hierover vaststellen: KODE, Kader
Ontwikkeling Duurzame Energie.
Ik adviseer iedereen hier kennis van
te nemen.

zich onvoldoende gehoord. Dit is
nu verplaatst naar één avond per
raadscyclus, het Sprekersplein.
Door het laagdrempeliger te
maken, hopen we op meer
inbreng vanuit Venray. Door de
timing van deze avond kan de
politiek de inbreng ook rustig
op zich in laten werken en mee
laten wegen in besluitvorming.
Er kunnen ook presentaties
plaatsvinden deze avonden.
Inspreken kan voor geagendeerde
zaken, maar ook voor zaken
buiten de geplande agenda om.
Je kan dus in 10 minuten jouw

mening geven en verschil maken.
Pak die kans. Dat kan dit jaar nog
op 1 oktober en 19 november.
Kijk voor meer informatie op
www.venray.nl/sprekersplein
Kun jij overigens de vraag uit
de eerste regel beantwoorden?
We zijn benieuwd naar jouw
ideeën - info@venraylokaal.nl

functies een plek: wonen, werken
en recreëren. Daarnaast hebben ze
veel oog voor het landschap en de
historie van het terrein en gaan ze
niet voor snel succes maar kiest de
Renschdael Groep bewust voor de
lange termijn. Met het vaststellen
van het bestemmingsplan heeft
de gemeenteraad dinsdag
17 september het vertrouwen in
de Renschdael Groep bevestigd en
uitgesproken opdat de Renschdael
Groep met dezelfde zorg en

aandacht hun plannen verder
zal uitvoeren.
Het belangrijkste is misschien
nog wel dat de verloedering van
het park wordt gestopt en dat het
prachtige gebied weer toekomst
heeft. Na jaren van verval ligt er
nu een duidelijk plan om St. Anna
nieuw leven in te blazen. Nu doorpakken.

Chiara Palmi

Zonneparken
Op dit moment is er veel belangstelling voor het ontwikkelen van
zonneparken. De ontwikkelaars van deze parken lopen de deur plat bij
grondeigenaren. We hebben het dan over parken met een oppervlak
vanaf 10 hectare. Meestal zijn dit landbouwgronden, in gebruik bij
agrarische bedrijven. Ik ben al door diverse inwoners, veelal omwonenden van een mogelijk initiatief, gebeld met vragen over deze
ontwikkelingen.
De belangstelling van de kant van
de ontwikkelaars is begrijpelijk. De
subsidies zijn zeer fors en zowel de
ontwikkelaar en de grondeigenaar
kunnen daardoor goede rendementen behalen. De vraag die we ons

Venray Lokaal

als lokale politiek moeten stellen is
hoe we met deze ontwikkelingen om
dienen te gaan. Als CDA Venray hebben we in het coalitieakkoord ‘een
gezonde toekomst voor Venray’ afgesproken om niets op voorhand uit te

Toon Loonen

Politiek dichterbij

Hoe krijg je de politiek nu dichter bij diegene waar het om gaat? Wij, als lokale politieke partij van Venray,
vragen ons dit ook voortdurend af. Het gaat dus niet enkel om campagne voeren. Het gaat om structureel
de inwoners van Venray te informeren en open te staan voor hun inbreng. Via onze website, Facebook,
Twitter en Instagram delen we diverse berichten en zijn we bijna 24/7 bereikbaar. Steeds meer mensen
weten ons te vinden en dat doet ons goed. Alleen dán kunnen wij een échte lokale partij zijn. Schroom dus
niet contact met ons te zoeken.
We zijn erg blij met de cursus
Politiek Actief van ProDemos die
in Venray gehouden wordt in
oktober. Er hebben zich dertig
enthousiastelingen aangemeld.
Zij zullen een kijkje krijgen in de
‘politieke keuken’. Op 15 oktober
vindt een speeddate plaats voor
de deelnemers. Theo Francken

D66 Venray

van Maastricht. Het gebouw werd
in 1986 feestelijk geopend door
koningin Beatrix en werd wereldwijd bekend door de bijeenkomst
van de Europese top in 1991 en
het tekenen van het verdrag van
Maastricht. Er zijn 1.300 schitterende kunstwerken te bewonderen van voornamelijk Limburgse
kunstenaars. Het tweede deel van
de avond werd geleid door Karin
Straus, fractievoorzitter VVD in
het Limburgs parlement en oudTweede Kamer lid. In de prachtige
vergaderzaal gaf zij ons een beeld

vertegenwoordigt daar Venray
Lokaal. Op 4 november nodigen
we iedereen uit, geheel vrijblijvend, kennis met Venray Lokaal te
komen maken in het gemeentehuis. Zien we jou ook?
Venray Lokaal maakt ook
deel uit van de werkgroep
Burgercontacten van de

Gemeente Venray. Hieruit is het
Sprekersplein voortgekomen,
naar voorbeeld van Roermond.
Het is dé plek om als inwoner van
je te laten horen. Voorheen kon
je inspreken in commissie- en
raadsvergaderingen. Maar dit was
voor veel mensen toch echt een
stap te ver en vaak voelde men

Laura Puts,
fractieondersteuner, PR team-lid en
lid werkgroep Burgercontacten

Toekomst St. Annapark

Het St. Annapark is een voor Venray uniek gebied waar historie, monumentale architectuur en natuur
samengaan. Het park is een historisch monument voor de psychiatrische zorg waarmee Venray al meer
dan een eeuw is verbonden. Maar ook een gebied waar jong en oud op een steenworp van het centrum
wandelen en recreëren.
De laatste decennia waren niet
de beste voor het St. Annapark
maar met de Renschdael Groep
heeft de gemeente een partner
gevonden die het St. Annapark
een nieuwe toekomst wil geven.
Als gemeente hebben we bij de
planontwikkeling de Renschdael

Groep duidelijke kaders
meegegeven. De bestaande
karakteristieken, het groen en de
monumentale en karakteristieke
bebouwing van het Annapark
moet worden behouden en
versterkt én het Annapark moet
een toegankelijk terrein blijven.

De Renschdael Groep heeft
binnen die kaders voortvarend
een plan uitgewerkt. Het plan
gaat uit van behoud van
waardevolle gebouwen en groen,
de openbaarheid van het park en
kwaliteit bij de herontwikkeling.
Daarin krijgen verschillende

Martijn van de Putten,
wethouder

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Column

eens/oneens geef uw mening

Tbs’ers hebben te veel vrijheid
Een patiënt van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum heeft video’s gemaakt in de kliniek en op maandag 23 september op YouTube geplaatst.
Op de beelden is te zien hoe hij tegen de regels in ruimtes, patiënten en medewerkers filmt. Patiënten mogen geen opname-apparatuur in hun
bezit hebben. De kliniek heeft geen maatregelen getroffen tegen de man. De stelling van deze week luidt: Tbs’ers hebben te veel vrijheid.
De tbs’er filmt in de video zijn voorraad medicijnen. Volgens hem controleert de kliniek niet of
de patiënten de medicijnen innemen. Hierdoor
kunnen patiënten de medicatie opsparen en
inzetten als een dodelijke dosis. De Rooyse
Wissel geeft aan dat de beschuldigingen van de
patiënt niet kloppen. Via mondcontroles en het
periodiek meten van bloedspiegels controleren
ze of de patiënt de medicatie inneemt.
Ook filmt de tbs’er zichzelf met een kartelmes.
“Die mogen wij natuurlijk niet in ons bezit hebben, maar ja, controle is er niet”, zegt hij op het
filmpje. De Rooyse Wissel legt uit dat het mes
onder toezicht gebruikt wordt tijdens kookles-

sen of als tbs’ers een broodje willen snijden. Daarna
worden de messen weer ingenomen.
De beelden die de patiënt online zette werden dit
voorjaar gemaakt. Kort daarna is de telefoon en een
smartwatch bij een reguliere controle ontdekt en in
beslag genomen. Patiënten mogen niet op internet
en mogen geen opname-apparatuur in hun bezit
hebben. Het blijft de vraag hoe de patiënt in het
bezit heeft kunnen komen van een telefoon en een
smartwatch. Ook voor de Rooyse Wissel is dit onduidelijk. Voorstanders van de stelling kunnen stellen
dat tbs’er minder vrijheden moeten krijgen. Ze zitten immers niet voor niks in een kliniek. Er moet
beter gecontroleerd worden.

De kliniek heeft geen maatregelen getroffen tegen
de man, maar krijgt voorlopig geen nieuwe vrijheden die passen in zijn behandeling. Volgens een
woordvoerder van de kliniek is het duidelijk dat de
patiënt niet kan omgaan met de vrijheden in de kliniek. Tegenstanders van de stelling kunnen vinden
dat de kliniek de vrijheden van tbs’ers niet moeten
inperken. Waarschijnlijk volgt het merendeel van
de patiënten wel de regels. Daarnaast is het bijna
onmogelijk om dit probleem tegen te gaan. Ook in
gevangenissen worden er verboden items naar binnen gesmokkeld.

Bespreking poll week 38

Dubbele straatnamen zorgen voor verwarring
De Verbetercommissie Gouden Leeuwplein ontving op 9 oktober een e-mail over problemen met postbezorging vanwege 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
luidde: 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 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. 54 procent

van de respondenten is het eens met de stelling. Eén van deze respondenten is Jan Hartman
uit Ysselsteyn. Hij vindt dat dubbele straatnamen
voor verwarring zorgen. “Het is zo als altijd, als je
bekend bent met de situatie valt het allemaal wel
mee. Echter voor een buitenstaander of bezoeker
is één naam voor verschillende straten of plaatsen
erg verwarrend. Zeker in het geval van de Gouden
Leeuw die voor vier verschillende complexen wordt
gebruikt. De verantwoordelijken voor de naamge-

ving zouden zich wat meer moeten verplaatsen in
de onbekendheid van buitenstaanders.”
Ans van den Bogart ziet het probleem niet zo, zij is
tegen de stelling. “Daar zijn de postcodes toch
voor”, vraagt ze zich op Facebook af. 46 procent van
de respondenten is het met haar eens. Deze groep
vindt dat een naamswijziging de komende jaren
voor meer verwarring zorgt en dat de huidige postcodes al duidelijkheid geven. Het is een kwestie van
opletten.

Oh, zit dat zo!

Een snelle regeling van je
letselschadezaak: Handig! Of toch niet?
Als je buiten je schuld een ongeval hebt gehad en letsel hebt opgelopen, moet de tegenpartij je schade vergoeden. Doorgaans neemt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker contact op om te bespreken wat de schade is. Deze schade moet worden vergoed.
wordt geboden ter definitieve

ger kan dan pas goed overzien wat

“afkoop” van de totale schade.

het restletsel betekent voor jouw

Laat je eerst goed voorlichten door

Er wordt dan vaak gezegd dat het

toekomst.

een deskundige belangenbehartiger.

lastig aantoonbaar letsel is en dat

Vaak is het dus niet voordelig om zo’n

Meestal kunnen de kosten van die

men een jarenlang getouwtrek met

snelle regeling te aanvaarden, omdat

belangenbehartiger geheel op de

het slachtoffer wil voorkomen. Om je

je nog niet weet wat de toekomst-

verzekeraar worden verhaald.

dan toch tegemoet te komen wikkelt

gevolgen zijn. Er is immers nog geen

de verzekeraar de zaak “pragma-

medische eindsituatie bereikt. Let dus

tisch” af: ze biedt je een relatief laag

goed op als een verzekeraar zo’n deal

bedrag ter voorkoming van verder

met je probeert te sluiten. Het klinkt

getouwtrek.

aantrekkelijk: je bent snel van het

Door: Arthur van Dok,
Van der Putt advocaten

gedoe af en je krijgt vaak toch best

Is het wel slim om daar
op in te gaan?

een “aardig” bedrag dat je misschien

Om een letselschadezaak tot een

De kans dat je met een snelle rege-

goed einde te brengen, moet meestal

ling echter te weinig betaald krijgt en

Regelmatig stelt een verzekeraar

een medische eindsituatie worden

later met veel grotere schade achter-

voor, om de zaak “pragmatisch”

afgewacht. Doorgaans is dit het

blijft is aanzienlijk. Je kunt later ech-

te regelen. Dat betekent dat er

moment dat de behandelend artsen

ter niet meer op de zaak terugkomen,

in een vroeg stadium in de zaak

aangeven, dat het letsel stabiel is

want je hebt door ondertekening van

(vaak al na een paar maanden)

en deze situatie niet meer verbetert

de pragmatische regeling afstand

aan het slachtoffer een bedrag

of verslechtert. Je belangenbeharti-

gedaan van je claim.

op dat moment goed kunt gebruiken.

Herfst
De herfst is weer begonnen, een
héérlijke tijd. Ik hou er van.
Gewas en bladeren op het
St. Anna verkleuren, de vruchten van de eikenboom vallen
massaal van de takken en
regenen op het dak van het
Leescafé waar ik nu zit, een
oorverdovend kabaal.
Ik probeer elk jaar rond deze tijd
een bezoekje te brengen aan
klooster Mariawald, in het Duitse
Heimbach. Het is een klein uurtje
rijden, maar dan heb je ook wat.
Er wordt daar eigenlijk het hele jaar
door heerlijke erwtensoep (mét of
zónder worst) geserveerd, maar
om deze godenspijs in dit jaargetijde te gebruiken maakt het nét
even wat specialer, zeker na een
fikse wandeling. Het vooruitzicht
doet me al likkebaarden. En dan
natuurlijk het nieuws dat we per
januari 2020 een nieuwe burgervader krijgen, Luc Winants, mét daarbij een nieuwe politieke richting.
Van de PvdA naar het CDA. Zelf had
ik Frans Timmermans graag zien
komen, puur omdat ik het zo’n aardig baasje blijf vinden. Ik ben wel
een trouwe stemmer, maar absoluut geen kenner die alles weet
over politieke verbanden en zo. Ik
houd het meer bij steriele gazen
en rekverbanden. Ik zal ook nooit
politieke uitspraken doen, of zoals
Fons Jansen het ooit zei in een
Sinterklaasconference: “Ik waag mij
niet aan speculaasies”. Ik vermoed
dat onze nieuwe burgemeester
een echt natuurmens is, het schijnt
dat hij ‘groene vingers’ heeft.
Tenminste, ik lees dat hij heel
wat ervaring in de groenvoorziening heeft opgedaan in Brunssum.
Nou, groen genoeg hier in Venray,
zet ‘m op. En mocht het even
tegenzitten, dan kan hij altijd even
voor wat extra energie een kop
erwtensoep halen in het klooster
in Heimbach. Ik denk trouwens dat
onze eigen lokale kloosterzusters
van de Merseloseweg ook wel een
dergelijke traktatie kunnen maken.
Uit geheime en zéér betrouwbare
bron (van Janny) heb ik namelijk
vernomen dat zuster Irma fantastische peperkoek bakt, een goede
bak snert zal ze dan ook wel kunnen maken voor onze nieuwe
burgemeester. Hierbij nodig ik
mezelf alvast graag uit om daarbij
te mogen zijn zuster Irma, ik kijk er
nu al naar uit.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl
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Oranje Wit sterk uit de
startblokken
In de tweede thuiswedstrijd nam korfbalvereniging Oranje Wit uit
Leunen het zondag 22 september op tegen de dames van DAW uit
Schaijk. Oranje Wit begon sterk aan de wedstrijd en wist meteen
een voorsprong te pakken van 4-0. DAW wist het gat iets kleiner te
maken naar 6-3. Maar Oranje Wit was de ploeg die met een voorsprong van 7-4 de rust in ging.
Na de rust kwam Oranje Wit nog
sterker uit de startblokken en wist
het gat wat groter te maken naar 124. DAW scoorde nog een keer (12-5)
maar had verder de tweede helft
niet veel meer te zeggen. Oranje
Wit bleef zoeken naar kansen, wist
mooie aanvallen te creëren en maak-

te ze af met doelpunten. De voorsprong werd verder uitgebreid en dit
resulteerde in een eindstand van 155. Volgende week speelt Oranje Wit
wederom in Leunen om 13.00 uur
tegen De Horst Groesbeek.
Tekst: Korfbalvereniging Oranje Wit

SVOC’01 pakt punten
bekerwedstrijd
Voor korfbalvereniging SVOC’01 stond donderdag 19 september de
bekerwedstrijd tegen DOT uit Oss gepland. Vol goede moed gingen
de dames van SVOC’01 naar het dorp Vlierden om daar de punten
tegen DOT te pakken.
Na een goede voorbespreking en
voorbereiding begon SVOC’01 meteen scherp met de wedstrijd. Dit
resulteerde in de eerste 15 minuten al tot 1-5 voorsprong. SVOC’01
kreeg veel kansen maar wist ze
soms niet goed af te maken. Het
team uit Oirlo-Castenray ging de
rust in met 3-7. In de tweede helft

vielen er voor beide ploegen maar
weinig doelpunten. Vanaf de 13e
minuut in de tweede helft kwam
SVOC’01 weer los. Er ontstond een
groter gat. Uiteindelijk wist SVOC’01
de wedstrijd met 5-11 te winnen.

Tekst: Korfbalvereniging SVOC’01

Paardensport in Ysselsteyn
In de Ysselsteynse bossen vinden in het weekend van 5 en 6 oktober
traditiegetrouw de eventingwedstrijden plaats van paardensportvereniging SGW Ysselsteyn. In de volksmond ook wel military of
cross genoemd.
Eventing bestaat uit drie onderdelen: dressuur, springen en de
cross. Deze cross voert de ruiter of
amazone door het bos over veelal
natuurlijke hindernissen, die in een
hoog tempo worden overwonnen.
Op zaterdag 5 oktober starten de
lagere klassen pony’s en B paarden. Op zondag de hogere klassen
paarden en pony’s. Ook zal er dit
weekend worden gestreden in de

superfinale van de Bavaria Eventing
Trophy. Alle ruiters die in de top
drie zijn geëindigd op een van de
kwalificatiewedstrijden in de B, L of
M mogen van start in deze finale.
Dat levert op 5 en 6 oktober drie
winnaars op die ieder vanwege het
300-jarig jubileum van Bavaria een
sponsorbedrag van 300 euro ontvangen bovenop de normale prijzen
van de organisatie.

Tegen BSV Limburgia

Mislukte start van Venray
De competitie-ouverture tegen BSV Limburgia is voor Venray in mineur geëindigd (0-1 verlies) op zondag 22
september in de eerste klasse D. Ondanks de lange blessurelijst begonnen de rood-witten hoopvol aan het
nieuwe seizoen, maar de Venrayse ploeg had geen antwoord op het defensieve spel van de tegenstander uit
Brunssum.
“Ik had er meer van verwacht. Het
kwam er vandaag niet uit”, verklaarde
trainer Koenen na afloop. Hij somde
de tekortkomingen van zijn ploeg op.
“We lieten ons afbluffen in de persoonlijke duels. Daarnaast lag het
tempo te laag en creëerden we veel te
weinig kansen.”
BSV Limburgia, kampioen van de
tweede klasse G, keerde na vier jaar
terug in de eerste klasse. De nieuwe
trainer Regilio Vrede, oud-speler van
Roda JC, koos op bezoek bij Venray
voor een defensieve tactiek. “Je zag
binnen tien minuten al dat dit geen
normale wedstrijd zou worden. De
tegenstander trok zich terug, bouwde
niet op en speelde met lange passes
in de hoop dat de bal een keer goed
zou vallen”, analyseerde Frans Koenen.
“Daar moesten wij wat anders tegenoverstellen. Zoals fysiek de strijd aan-

gaan. Daarin schoten we tekort. We
hebben te weinig gebracht.”
De nieuwe spits Koen Verlinden, terug
van SSS’18, had Venray voor rust op
voorsprong kunnen zetten. Na zeven
minuten kreeg hij zijn eerste kans uit
een voorzet van Rick Egelmeers. Verlinden raakte de bal niet vol waardoor
keeper Randy van Haren kon redden.
Vlak voor de pauze ging Koen Verlinden op het doel af maar opnieuw
kwam de Brussumse sluitpost als winnaar uit de strijd. Tussen beide kansen in speelde Venray onder de maat.
Het spel was te afwachtend met veel
tikjes terug en breed. BSV Limburgia
raakte daardoor nauwelijks in de problemen.
Na de pauze werd het spel er niet
beter op. Aanvoerder Stijn Brinkman
probeerde tevergeefs de bakens te
verzetten. Stan Kersten werd gevloerd

binnen het zestienmetergebied maar
arbiter Mol zag er geen strafschop in.
De wedstrijd leek op een bloedeloze
0-0 af te stevenen. Totdat BSV Limburgia ruim een kwartier voor tijd doorbrak over rechts. De ingevallen Jeffrey
Arents rondde de aanval doeltreffend
af: 0-1. Verder dan een buitenspelgoal
van Koen Verlinden in de 83e minuut
kwamen de Venraynaren niet. Volgens Frans Koenen werd deze treffer
ten onrechte afgevlagd en afgefloten.
“Het was helemaal geen buitenspel.
Maar ja, hun grensrechter vlagde. Dat
zijn van die externe omstandigheden
waar je geen vat op hebt. We moeten
deze week de boel weer zien op te
pakken.”

Tekst: Henk Willemssen

Tegen DSV Diessen

SVOC’01 wint overtuigend
De dames van korfbalvereniging SVOC’01 Oirlo-Castenray mochten zondag 22 september aantreden tegen de
dames van DSV uit Diessen. Door gemiste kansen aan de kant van DSV kwam de bal veel in het aanvalsvak van
SVOC’01 terecht. De dames van Oirlo-Castenray wisten hun kansen wel af te maken en gingen er met de winst
vandoor.
Op het druk bezochte sportpark klonk
om 13.00 uur het fluitsignaal waarbij SVOC’01 de bal snel onderschepte
en de score met twee snelle treffers
kon openen. Er werden veel kansen
gecreëerd maar DSV wist het gat van
de korf ook te vinden, 1-2. De dames
van SVOC’01 hadden daar snel een
antwoord op. Maar niet alle kansen
werden verzilverd, waardoor de rust
werd in gegaan met een voorsprong

van 3-6. In de rust werd door Ray benadrukt dat het baltempo omhoog
moest en meer vanuit het schot gedacht moest worden. Dan kwamen
de doelpunten vanzelf wel. Dit lukte
aardig in de tweede helft. Er werden
mooie uitgespeelde kansen gecreëerd
en er werd veel gescoord. Typerend
van de tweede helft was ook dat de
tegenstander veel één schotsaanvallen hadden waardoor de bal weer snel

in het aanvalsvak van SVOC’01 kwam.
Dit resulteerde tot een einduitslag van
5-14 in het voordeel van de dames van
SVOC’01.
Zondag 29 september staat voor
SVOC’01 om 12.00 uur een wedstrijd
tegen Odisco in Sint-Oedenrode op het
programma.

Tekst: Korfbalvereniging SVOC’01

Jeu de Boules toernooi dames
Bij de Bouledrome in Venray is dinsdag 17 september voor de vijfde keer een Jeu de Boules toernooi voor
dames georganiseerd. Gerlinde Heilman uit Heerlen wist het toernooi te winnen.

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

In totaal moesten er vier wedstrijden
gespeeld worden. Telkens met en tegen iemand anders. Na drie wedstrijden waren er zes speelsters die alles
hadden gewonnen. Na de vierde ron-

de bleek Gerlinde Heilman uit Heerlen de sterkste te zijn. De wisseltrofee
werd door de winnares van afgelopen
jaar, Diny Janssen uit Venray, aan de
winnares overhandigd. De organisa-

tie van het toernooi liet weten tevreden te zijn over het verloop van het
toernooi.
Beeld: Jan Derikx
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Herdenking oorlogs
slachtoffers Smakt-Holthees
Smakt-Holthees herdenkt op zondag 29 september de dorpsgenoten die omgekomen zijn tijdens de tweede wereldoorlog. De herdenking is bedoeld voor de twintig mensen, waaronder acht
kinderen die destijds de dood door het oorlogsgeweld vonden.

Band Renewal in Landweert
Om 11.00 uur komt men samen
in de mis in de St. Jozefkerk in
Smakt. Daarna trekt de stoet in
een stille tocht naar het Oorlogs &
Vredes monument waar een plechtige herdenking wordt gehouden.

Na afloop vindt in het Pelgrimshuis
de presentatie plaats van het
boekje met verhalen over leven in
vrijheid. Deze verhalen zijn verteld
door inwoners van Smakt-Holthees.

Coverbands in d’n Oldtimer
in Venray

Het nieuwe seizoen van Bands Op Zondag start zondag 29 september om 15.00 uur in wijkcentrum ‘t Stekse
in Landweert. De middag wordt gestart met de band Renewal (foto). De basis van hun muziek ligt voornamelijk in jaren 60 en 70. Onder meer rock country en america staat op het programma.
/ Kijk voor meer informatie op www.landweert.nl/wijkcentrum

Educatief programma

Kinderen naar Wereldpaviljoen
Verschillende basisscholen uit Venray hebben afgelopen schooljaar een bezoek gebracht aan het
Wereldpaviljoen in Steyl. Komend schooljaar brengen wederom meerdere basisscholen een bezoek aan het
Wereldpaviljoen. Dat is te danken aan de jubileumactie van de goede doelen organisatie SOS MeerloWanssum.

Café d’n Oldtimer in Venray gaat zijn activiteiten uitbreiden met
elke maand een optreden van een coverband. Op zaterdag
28 september trapt Six in the Mix af met rock- en discomuziek.
De optredens beginnen altijd om 21.00 uur.
Op zaterdag 26 oktober treedt
Livestacks op met pop- en rockmuziek. Op zaterdag 30 november ontvangt d’n Oldtimer Echoes
of Industry met een rock en indy
repertoire.
Omdat het café in december deelnemer is aan Tribute around Venray
vinden er in deze maand geen
optredens plaats. In plaats daarvan

wordt een tribute aan Tina Turner
optreden georganiseerd.
Op zaterdag 25 januari krijgt de
reeks avonden een vervolg met de
rockmuziek van Smash en op zaterdag 28 maart staat Multiple Choice
op het podium met rock- en discomuziek. Op zaterdag 26 april organiseert d’n Oldtimer een Hollandse
avond.

Venrodse scheurkalender
in 2020
Veldeke Venray heeft in eigen beheer een Venrodse
Scheurkalender voor 2020 samengesteld. Hierin kan men iedere
dag kennis maken met Venrayse spreekwoorden en gezegdes.
Zondag 29 september, tijdens de boekenmarkt in het centrum van
Venray, start de verkoop van de scheurkalender in de kraam van
Veldeke Venray. Dit vindt plaats tussen 11.00 en 16.00 uur.
“Het zijn gezegdes die het
Venrays dialect kleur geven en
juist het gebruik van ons eigen
dialect bevorderen en stimuleren. Veldeke Venray vond de tijd
rijp om een scheurkalender uit te
geven die helemaal gebaseerd
is op Venrodese spreekwoorden,

uitdrukkingen en zegswijzen en
durft dan ook te zeggen dat dit de
enige echte Venrodse scheurkalender is”, aldus de initiatiefnemers.
De scheurkalender is vanaf maandag 30 september ook te koop
bij Rooijboek, de VVV en de Plus
supermarkt Guido van Dijck.

Winkeltje in het Nicaragua dorpje in het Wereldpaviljoen

Bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van SOS heeft de organisatie alle
klassen van basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas en Venray
een ticket gegeven om deze culturele attractie te bezoeken. Eén van de
doelstellingen van SOS is om in de regio te werken aan bewustwording. Het
educatief programma van het Wereld-

paviljoen is daar volgens het bestuur
van SOS geschikt voor.
De scholieren volgen in Steyl in het
inleefatelier Nicaragua een educatief programma waardoor ze kennis maken met andere culturen. Het
educatief programma past volgens de
docenten goed bij de kerndoelen van
het basisonderwijs. Hermien Lenders,

teamlid van Basisschool St. Anna uit
Blitterswijck, is ook enthousiast. Zo
liet ze weten na een bezoek aan het
Wereldpaviljoen: “Vandaag met groep
5/6 van basisschool St Anna een bezoek gebracht aan het Wereldpaviljoen
in Steyl. Het was heel leerzaam en
gezellig. De kinderen waren onder de
indruk. Zeker voor herhaling vatbaar.”
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Kienen wijk zuid

Literair Café Venray

Tijd: Aanvang 20.00 uur
Locatie: Beukenlaan 4, Venray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Muzifique in de Schouwburg

Zangers van St. Frans:
Boekenmarkt

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
28
09

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Ouderencentrum De Kemphaan Venray

Veiling Postzegels
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Venrayse Postzegelvereniging VPV
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Rob’s Blasmusik im Herbst 2019

Muziek in Venray Centrum
op zaterdag

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Zaal ‘t Anker Merselo

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Stadswandeling Venray
75 jaar vrijheid

Bands op Zondagmiddag: Renewal
Tijd: 14.30-18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sint Annaterrein Venray

Reünie Dansschool Janssen
Dansen & Sporten

di
01
10

Jeu de Boules Eurotoernooi

do
03
10

Taalcafé

Tijd: Aanvang12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Venray Speulpark

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Collin Hoeve // Addicted Tour

Oudercatechese: Communie

Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Paterskerk Venray

Katinka Polderman

Sparkling Sounds

Tim Akkerman sings The Boss

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kleine zaal Schouwburg Venray

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kleine zaal Schouwburg Venray

Muzikale huiskamer Castenray:
Let’s get Lost

Filmkring Venray: Wild Rose

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Huiskamer Wim Baltussen Castenray

zo
29
09

Themabijeenkomst:
rijbewijs en CBR

Dialektmis 2019
Tijd: 09.30-10.30 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

wandelen Merselo
ma 50+
Tijd: 13.00 uur
30 Organisatie: W.S.V. De Natuurvrienden Merselo
09 Locatie: Grootdorp 99, Merselo

WIJ ZOEKEN EEN

BEZORGER
OP UURBASIS

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

Literair Café Venray
Schrijfster Marente de Moor opent op zondag 29 september het nieuwe literaire seizoen van Literair Café
Venray. De Moor vertelt tijdens de schrijversbijeenkomst in het Theehuis van het Odapark met name over
haar vierde roman Foon.

VOOR ± 8 UUR PER WEEK

WERKZAAMHEDEN
• Uren worden met name ingevuld op donderdag en/of vrijdag, je bepaalt je eigen uren
• Bezorging huis-aan-huis weekblad (wisselende routes in Venray)
Ben jij een sportieve en flexibele aanpakker?
Bel dan naar 085 - 071 10 90 (keuzemenu optie 3) of mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De bijeenkomst start om 11.00 uur
in het Theehuis in het Odapark. In
het boek Foon laat De Moor, die ook
tijdens het communisme in Rusland
woonde, zien hoe Rusland veranderd
is. Foon is een psychologische roman
die gaat over een vrouw die grip probeert te krijgen op haar traumatische

ervaringen. De Moor verbindt in het
boek de geschiedenis van Rusland met
een persoonlijk verhaal over liefde,
verval en eenzaamheid.
In 2007 verscheen haar debuutroman
De overtreder, over Russen in Amsterdam. Voor haar tweede roman, De
Nederlandse maagd, kreeg ze in 2011

de AKO-Literatuurprijs en in 2014 De
European Union Prize for Literature.
Haar derde roman, Roundhay, tuinscène, stond in 2014 op de shortlist
van de Libris Literatuurprijs. De Moors
verhalenbundel Gezellige verhalen
werd in 2016 bekroond met de J.M.A.
Biesheuvelprijs.
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Maandelijkse activiteiten

Start nieuwe jongerengroep Skip Leunen
In café 1878 in Leunen is zaterdagmiddag 21 september de nieuwe jeugdactiviteitengroep SKIP Leunen afgetrapt
met een Disco party. SKIP Leunen gaat maandelijkse activiteiten bieden voor de kinderen van basisschool De
Meent groep 1 tot en met 7. “De eerste opkomst was overweldigend!” aldus een van de organisatoren Jop Janssen.

De jongerengroep opende het activiteitenprogramma met een Disco Party
in Café 1878 in Leunen. De eerste
editie overtrof de verwachtingen van
het organisatiecomité. “We willen nog
niet met aanmeldingen werken, want
het moet laagdrempelig blijven vinden
we. We wisten dus niet goed wat we
konden verwachten. We hoopten op
ongeveer dertig kinderen, maar uiteindelijk stonden er bijna honderd aan
de deur!”
Het doel van de groep, het verbinden
van jongeren in en rondom Leunen,
heeft hiermee een vliegende start
gekregen. “Een mooie bijkomstigheid van de activiteit was dat het ook
verbinding geeft tussen de ouders.
Binnen stonden de honderd kinderen te dansen, maar buiten de ruimte
kwamen de gesprekken tussen de
ouders die elkaar nog niet zo goed

kenden ook op gang.”

Totstandkoming van naam
Bij de start van de eerste activiteit
werd ook direct de naam en het logo
van de groep onthuld. De leerlingen
van De Meent mochten zelf het logo
ontwerpen met een ontwerpwedstrijd.
Het winnende ontwerp kwam uit handen van Loïs Berden (10) uit Leunen.
Onder luid applaus van de kinderen en
ouders vertelde ze over de totstandkoming van het logo. “SKIP is Engels voor
overspringen. Met deze groep springen we iedere maand van activiteit
naar activiteit. Vandaar SKIP”, aldus de
leerling van groep 7.
De volgende editie van SKIP zal plaatsvinden op zaterdag 12 oktober. Dan
vindt er een creatieve activiteit plaats.
De kinderen zullen lampionnen gaan
maken voor Halloween en St. Maarten.

Muziek in Centrum Venray
Joekskapel Naovenant uit Leunen trekt zaterdag 28 september
van 13.30 uur tot 16.30 uur rond in het winkelcentrum van Venray.
Dit is het laatste optreden in de serie van optredens in het centrum, georganiseerd door Venray Centraal.

Jop Janssen speelde al enige tijd met
het idee van een activiteitenprogramma voor deze leeftijdsgroepen.
“Leunen kent met onder andere de
sportverenigingen, de Kangoeroe Klup

en de Scouting een divers aanbod voor
de jeugd, maar ik voelde in gesprekken met ouders dat er behoefte was
aan meer ongebonden activiteiten
voor de jeugd. SKIP wil deze behoefte

met de hulp van een groep vrijwilligers deels gaan invullen.” Met ondersteuning van de Gemeente Venray en
dorpsraad Leunen is zijn plan werkelijkheid geworden.

Toneelstuk 75 jaar vrijheid Veulen

‘Ik heb er met veel liefde en plezier
aan gewerkt’
Middels een belevingstocht door Veulen herdacht het dorp 75 jaar vrijheid. Bezoekers werden op 14, 15, 21 en
22 september in de huifwagen vergezeld door een verteller, die hen met verhalen en anekdotes meenam
tijdens deze belevingstocht. Regisseur Frans van de Pas (70) uit Ysselsteyn blikt terug op een mooi traject
waarbij hij onervaren toneelspelers heeft zien groeien. “Het maakt me blij en trots dat we samen het niveau
hebben bereikt dat ik van te voren voor ogen had.”
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.
Frans van de Pas werd in maart
door Kees de Weert benaderd.
Frans heeft veel ervaring met het
regisseren van voorstellingen voor
amateur gezelschappen. Ook is hij
al jaren een gepassioneerde verhalenverteller. Op het moment dat
Frans begon als regisseur lag er al
een script klaar voor het toneelstuk.
Volgens Frans was dat deels informatief geschreven. “Dat vond ik een

gevaar. Ik wilde bewust aansturen
op de beleving en emoties van de
families in Veulen in de oorlog. Ik
wilde het publiek op een indrukwekkende manier laten zien wat de
familie Reintjes toen doormaakte.
Daarom heb ik één scène, waarin
vader en moeder Reintjes elkaar na
een bombardement treffen, bewust
aan bod laten komen. Vooral voor
de familieleden die nog leven was
het erg emotioneel”, vertelt Frans.
Ook wilde Frans in het toneelstuk
duidelijk maken dat we blij moeten
zijn met vrijheid. “Vrijheid is in de
huidige individualiserende maatschappij te vanzelfsprekend, toch
hebben we daar in de oorlog veel
moeite voor moeten doen.” Het
toneelstuk had ook een achterliggende boodschap: “We moeten
onze vrijheid koesteren door met
elkaar met respect om te gaan,
samen te werken en de dialoog aan
te gaan.”
Het mooiste aan het traject vond
Frans het groepsproces. De meeste
deelnemers hadden geen ervaring

met toneelspelen. Als regisseur probeerde Frans de emoties uit de spelers te halen, zodat ze hun gevoel in
het stuk kwijt konden. “Samen met
25 spelers waaronder acht jeugdigen sprongen we in een trein.
Het maakt me blij en trots dat we
samen het niveau hebben bereikt
dat ik van te voren voor ogen had.
Iedereen, inclusief de kinderen,
leverde fantastisch werk, zij hebben
een enorme groei doorgemaakt.
We zijn er samen voor gegaan, het
team had een enorme drive. Ik
noem het een vorm van rijkdom om
op deze wijze met elkaar te mogen
werken. We kregen mooie reacties
van het publiek en dat kunnen we
meenemen in onze bagage. Het
blijft een mooie herinnering. Ik heb
er met veel liefde en plezier aan
gewerkt. Het heeft me geen energie
gekost, ik heb er juist meer energie
door gekregen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Joekskapel Naovenant is in 1999
opgericht en bestond alleen uit
dames. Sinds een paar jaar hebben ze ook een aantal mannen bij
de kapel. De Joekskapel bestaat
momenteel uit achttien spelende
leden. Hun optredens zijn divers:

carnaval, vierdaagse, kerstmarkt,
serenades en optreden bij verzorgingstehuizen. Ze repeteren een
keer per week onder leiding van
een dirigent, die hen al jaren begeleidt.

Wijkplatform Brukske viert
jubileum
Stichting Wijkplatform Brukske bestaat dit jaar 25 jaar. Zaterdag
5 oktober wordt het zilveren jubileum gevierd.
“In de middag zijn er allerlei
leuke activiteiten voor de jeugd. ‘s
Avonds is het feest voor de volwassenen”, aldus de organisatie
van het Wijkplatform. Op de avond
van de feestavond komt er live
muziek uit de jaren 60 en 70 van
de covergroep Old Friends. Het

feest begint om 20.00 uur. Vanaf
19.30 uur zijn bezoekers welkom
in het Wijkcentrum Brukske. Het
Wijkplatform is een vaste kern die
bestaat uit inwoners van Brukske.
Eens per maand wordt er vergaderd
waarbij iedereen welkom is.

16

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken
voorzien. Het verdiepte werkblad biedt alle
ruimte om uitgebreid te kokkerellen. Hier
uitgevoerd in de trendy kleur saliegroen,
met een strakke zwarte greep. Een
moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

Franchetti

Vinci

Deze moderne leefkeuken
beschikt over bijzonder veel

Met deze praktische keuken

opbergruimte, zoals een hoekkast met

heb je alles binnen handbereik.

uittrekbare draaiplateau’s en brede lades.

6.999,-

En dat is heel handig! Deze keuken is hier
uitgevoerd in kristalwit mat lak met een

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

granieten werkblad. Inclusief
keukenapparatuur met 5 jaar

klassieke keuken zijn de loopafstanden
minimaal. De handige wandplanken met
landelijke uitstraling bieden ruimte

6.099,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

voor mooie keukenaccessoires.

garantie.

HORST

Door de slimme indeling van deze

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

