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Daily Mile
Venray Beweegt daagde dit jaar alle basisschoolklassen uit om elke dag de Daily Mile te rennen en een olympische foto van een juf of meester te maken. De basisscholen
Sint Anna in Blitterswijck en De Peddepoel in Wanssum zijn uitgeroepen tot de sportiefste scholen in de gemeente Venray. Als beloning kregen de twee scholen op maandag
28 oktober bezoek van Olympisch roeister en ambassadeur van de Daily Mile Nicole Beukers. Zij vertelde de leerlingen over haar topsportavonturen en rende samen met de
klassen de Daily Mile. / Beeld: Rob Beckers

Meer kans voor zonneparken in beekdalen
Het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie) is dinsdag 29 oktober door de
gemeenteraad met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen Samenwerking Venray stemde tegen.
Het beleidskader is wel op enkele punten aangepast. Zo krijgen zonneparken in beekdalen meer ruimte.
Dit betekent dat de plannen van Tomorrow Energy bij de Loobeek in Smakt en van Solarcentury langs de
Oostrumsche Beek in Leunen een grotere slagingskans krijgen.
Het amendement om voor 2022
helemaal geen grootschalige
zonneparken toe te staan, haalde
het niet. De wens van de lokale
partijen ProVenray, Samenwerking
Venray en Venray Lokaal (elf stemmen) kreeg geen steun van CDA,
D66, PvdA en VVD die het voorstel met veertien tegenstemmen
verwierpen.

Amendementen
De andere vier amendementen haalden na een debat van bijna twee uur,
onderbroken door drie schorsingen,
wel een meerderheid. De gebieden
rond beekdalen krijgen een positievere status: ‘nee tenzij’ wordt ‘ja
mits’. CDA is tegenstander van het
inzetten van landbouwgrond, maar
wil voor beekdalen een uitzondering

maken. “Als we beekdalen uitsluiten
dan blijft alleen de goede landbouwgrond over”, zei Leo Philipsen (CDA).
“Percelen bij beekdalen zijn minder geschikt voor voedselproductie.
Alleen bij een droge zomer leveren
ze voldoende op.”

Metergrens
Het voorstel van het CDA om de

afstand tussen een zonneweide en
de rand van een dorp of wijk op
te rekken van 150 naar 500 meter,
stuitte op kritiek van D66. Volgens
Theo Zegers wordt daardoor het
overgrote deel van het buitengebied op slot gezet voor zonneparken. Ook wethouder Martijn van der
Putten (D66) hield vast aan de honderdvijftigmetergrens. “Anders wordt
het zoekgebied ernstig beperkt.”
Leo Philipsen wilde toch de grens
verruimen naar 500 meter. “Want
dan is er meer draagvlak bij de
inwoners.” Na een schorsing stelde
het CDA voor na twee jaar te evalu-

eren hoe het afstandcriterium in de
praktijk uitpakt. Daardoor kreeg het
voorstel een meerderheid. Ook D66
stemde nu in, alleen PvdA en VVD
waren tegen.

Jaarlijkse evaluatie
Venray Lokaal stelde voor windturbines op minimaal 300 meter van
woningen te plaatsen. Bij steeds
hogere windmolens zou die afstand
verder moeten oplopen.

Lees verder op pagina 09
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Nieuwbouw groeit dit jaar naar 130 woningen
Met de bouw van 130 nieuwe woningen wordt 2019 een productief bouwjaar voor gemeente Venray. De twee grote bouwprojecten aan de
Zuidsingel in Venray zijn voltooid. Ze zijn samen goed voor 83 woningen,
bijna twee derde deel van de bouwproductie.
Wonen Limburg leverde in het voorjaar van 2019 aan de Zuidsingel vijftig
energiezuinige en levensloopbestendige huurwoningen op. De woningcorporatie heeft hiervoor eerst 75
appartementen in verouderde flats
gesloopt. Op het terrein van de voormalige biologische school, op de
hoek Zuidsingel-Eikenlaan, is onlangs
het tweede grote bouwproject (33
woningen) gerealiseerd. Dit bouwplan
bestaat uit 22 grondgebonden koopwoningen en elf zorghuurwoningen in
het duurdere segment. Begin dit jaar
zijn in het project San Damiano achttien appartementen aan de Kruisstraat
in Venray opgeleverd. Deze woningen
zijn niet voor de reguliere huur maar
hebben een zorgfunctie.

de meeste nieuwbouw: 76 van de
82 woningen in Venray. In de dorpen
kwamen er 41 woningen bij. Leunen
was koploper met zeventien woningen, voornamelijk in uitbreidingsplan
De Steeg, gevolgd door Ysselsteyn
(negen), Heide (zes), Veulen (drie),
Oirlo (twee) en Castenray, Merselo,
Oostrum en Wanssum ieder één.
Het aandeel van de dorpen in de
bouwproductie van 2019 zal lager
zijn, naar verwachting 18 procent.
Het overgrote deel van de nieuwbouw
(82 procent) wordt dit jaar gerealiseerd in Venray. Lag de verhouding
koop/huur vorig jaar nog behoorlijk
scheef, in 2019 is de balans bijna in
evenwicht met 52 procent uur en 48
procent koop.

Woonmonitor

Bouwmogelijkheden

Gemeente Venray mag volgens de
regionale structuurvisie tot 2030
gemiddeld groeien met 101 woningen per jaar om in de woonbehoefte
te voorzien. Daar zit Venray in 2018
en 2019 ruim boven. Uit de woonmonitor van de gemeente blijkt dat vorig
jaar 123 woningen zijn opgeleverd.
Het waren in 2018 vrijwel allemaal
(96 procent) grondgebonden koophuizen. De toevoeging van huurwoningen was met 4 procent laag. De wijk
Brabander was verantwoordelijk voor

Brabander is momenteel de enige wijk
in Venray waar nog bouwmogelijkheden zijn, al nadert de nieuwbouwwijk
zijn voltooiing. De dorpen laten een
wisselend beeld zien. In Heide dacht
de gemeente een aantal jaren geleden nog veel te veel bouwgrond in
bezit te hebben. Maar de belangstelling is flink toegenomen en vrijwel
alle gemeentelijke bouwkavels zijn
verkocht of gereserveerd. In Vredepeel
zijn na een jarenlange impasse de
vijf bouwkavels aan de Twistweg

Colofon
HALLO Venray

Uitbreidingswijk Brabander in noordwest Venray

nu ook verkocht. In de periode van
2015 tot en met 2018 zijn alleen in
Smakt en Vredepeel geen woningen
gebouwd. Ysselsteyn (32 woningen)
en Leunen (31) kenden de grootste
uitbreiding. Na Oostrum (21) lieten
de kleinere dorpen Castenray (19) en
Heide (18) opvallende bouwcijfers
zien. Wanssum groeide in die periode
met vijf woningen, maar het is wel

het dorp met de meeste bouwplannen
(73 huizen), gevolgd door Leunen (50),
Blitterswijck (48) en Oirlo (42).

Stoplichtmodel
Het College van B&W heeft besloten
het zogeheten stoplichtmodel minder
strak toe te passen. Ook in de ‘rode’
dorpen met een planoverschot zijn
nieuwe bouwinitiatieven mogelijk.

Het lijkt een eenvoudige vraag: wordt er nu wel of niet op korte termijn begonnen met de bouw van een mestverwerkingsbedrijf aan de Metaalweg in Venray? De verleende vergunningen zijn in handen van Comiva,
oorspronkelijk een coöperatie van varkenshouders. Omwonenden en enkele omliggende bedrijven hopen de
mestfabriek nog tegen te kunnen houden.

Oplage 19.500 exemplaren

Biemans Recycling is géén eigenaar van de vergunningen, bezweert
Marcel Biemans. Eigenaar is nog
steeds de coöperatie waar Biemans
zich wel heeft ingekocht. Hij zegt niet
te weten wanneer er met de fabriek
begonnen wordt en wil verder geen
vragen beantwoorden. Volgens Toon
van Hoof, voorheen van Comiva, is de
mestfabriek “een gelopen race” omdat
de vergunningen verleend zijn. Toch
kan het College van B&W de zaak wel
degelijk nog afblazen. Het college zou
tot het inzicht kunnen komen dat er te
veel nadelen aan deze plek zitten.

Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
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.

Beeld en tekst: Henk Willemssen

Onduidelijkheid rond komst mestfabriek

is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

hallo-venray.nl

“Kwalitatief goede initiatieven zijn
gewoon welkom, ook op de kerkdorpen. Rood betekent niet automatisch
dat niets meer kan”, zegt wethouder
Martijn van der Putten.

Bedrijven gedupeerd
Jaco Nabuurs, manager van hotel
Asteria, zou maar wat graag zien dat
de vergunning wordt ingetrokken.
Want deze plek is bijzonder slecht
gekozen en hij vindt de gemeente niet
erg open over de hele zaak. Waarom
nu juist híer een mestverwerkingsfabriek? Waarom bij Boschhuizerbergen,
een mooi stukje natuurgebied dat
aantrekkelijk is voor toeristen? Verder
noemt hij als nadelen stankoverlast
en toename van het zware verkeer en
fijnstof.
Nabuurs heeft het volste vertrouwen
in zijn adviseur Martin Koenen die een
stuk opstelt om het college tot intrekking te bewegen. Naast Asteria heb-

ben nog vier andere bedrijven uit de
directe omgeving Koenen in de arm
hebben genomen. Zo is er een ondernemer die vreest klandizie te verliezen door stankoverlast en een ander is
ervan overtuigd last te zullen ondervinden door het intensieve zware
verkeer.

Interchemie
Robert Martens van Interchemie
werd een paar jaar geleden door
een bezorgde burger op de hoogte
gesteld van de plannen. “Wij wisten
van niets.” Ook andere bedrijven die
hij erover sprak waren op geen enkel
moment geïnformeerd over de komst
van een mestverwerkingsbedrijf.
Intussen was de milieuvergunning al
onherroepelijk en het beroep dat ze
aantekenden werd verworpen.
Intussen zijn de zorgen van Martens
groot. Interchemie maakt diergeneesmiddelen, ook voor de internationale markt. “En dan krijgen wij in de
voortuin een bron van bacteriën en
andere micro-organismen.” Hij heeft
er een hard hoofd in als hij straks klanten moet ontvangen terwijl rond zijn
bedrijf de lucht van mest hangt.

MOB
Blijft de vraag of de mestfabriek
inderdaad doorgaat. Dat gebeurt in

ieder geval niet als het aan de MOB
(Coöperatie Mobilisation for the
Environment U.A.) ligt. Deze milieuorganisatie heeft bij het waterschap
een verzoek ingediend om de lozingsvergunning van Comiva in te trekken.
De vergunde lozingswaarden zouden
niet meer van deze tijd zijn. Er zijn
inmiddels modernere technieken die
het looswater veel schoner kunnen
krijgen. Het gaat dan om schadelijke
stoffen in het oppervlaktewater zoals
bacteriën die resistent zijn voor antibiotica en medicijnresten.
Ook heeft MOB een intrekkingsverzoek
gestuurd aan Gedeputeerde Staten
van Limburg. De beoordeling op grond
van de Natuurbeschermingswet is
al zes jaar oud. Het gaat slecht met
Boschhuizerbergen dat als Natura
2000-gebied een beschermde status
heeft. Als verslechtering van de situatie dreigt dan verplicht de wet zelfs
tot intrekking van de vergunning,
schrijft MOB.

GLV
Ook stichting Gezond Leefmilieu
Venray (GLV) zet grote vraagtekens bij
de komst van het mestverwerkingsbedrijf. In principe hoort een mestfabriek
wel op een industrieterrein, vindt
GLV, maar het gaat er vooral om dat
er zo min mogelijk overlast, gezond-

heidsschade en natuurschade wordt
aangericht. Wat dat betreft is een
mestfabriek aan de Metaalweg een
slechte keus.
Mia Wegh van GLV wijst erop dat
Venray de meest veedichte gemeente
van Nederland is. De vergunning voor
de omstreden mestfabriek vindt ze
getuigen van veronachtzaming van
de gezondheid van de Venrayenaren
en het betekent een aantasting van
het rechtsgevoel en de luchtkwaliteit.
GLV had op 25 oktober een gesprek
op het gemeentehuis over de juridische aspecten van de zaak. Het is bij
de gemeente niet bekend of op korte
termijn met de bouw van de vergunde mestfabriek wordt begonnen.
Frans Deenen, adviseur milieu van
gemeente Venray, wist wel te melden dat de berekende uitstoot van de
vergunning te vergelijken is met die
van ongeveer 250 varkens en dat er
destijds voor compensatie is gezorgd.
En wat de gezondheidsrisico’s betreft:
schadelijke stoffen als pathogenen en
fijnstof waren destijds ook al in beeld.
Er is getoetst aan de toenmalige normen. Mia Wegh tekent hierbij aan dat
het puur gaat om oude berekeningen en niet om metingen en dat er in
Nederland geen mestfabriek bekend
is die geen ‘geur’ verspreidt. GLV heeft
in november een vervolgafspraak over
de kwestie met de wethouders Jan
Loonen en Martijn van der Putten.

Tekst: Valentine Kalwij
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‘Dierplagen door natuurherstel’

Blijft kritisch

Samenwerking Venray juicht natuurherstel en nieuwe natuurontwikkeling toe. “Maar er is ook een keerzijde.
Daarvoor mogen we onze ogen niet sluiten”, zegt de lokale partij die waarschuwt voor dierplagen.

Raad stelt nieuwe kaders
sociaal domein vast

Aanleg van nieuwe natuur, waarbij
een goed beheer ontbreekt, kan leiden tot gezondheid- en veiligheidsrisico’s door dierplagen en andere
overlast. Zo leidt vernatting van de
natuur tot een explosie aan muggen.
“Dit is niet alleen vervelend maar kan

ook voor gezondheidsrisico’s zorgen”,
zegt Samenwerking Venray dat nog
meer bezorgd is over de enorme groei
van de rattenpopulatie in Venray. “De
bruine rat en de muskusrat zijn nog te
bestrijden. Maar de zwarte rat is niet
te stoppen als de omgeving niet goed

beheerd wordt.” De politieke partij
wijst ook op risico’s voor de leefomgeving door de toename van wilde zwijnen, bevers, eikenprocessierupsen,
mieren en vliegen. De lokale partij
pleit voor een preventie-aanpak.

Positieve geluiden over Cultura Venray
D66 en ProVenray zijn positief over Cultura Venray. De nieuwe cultuurorganisatie ontstond ruim twee jaar
geleden als opvolger van kunstencentrum Jerusalem.
Vanaf medio 2017 is gekozen voor een
andere aanpak. Cultura Venray is een
netwerkorganisatie die vraag en aanbod van kunst en cultuur met elkaar
verbindt. “Cultura Venray heeft haar
meerwaarde voor onze gemeente
bewezen”, vindt ProVenray dat voorstelt een meer langdurige subsidierelatie aan te gaan. “Want het is belangrijk

dat deze organisatie plannen kan
maken voor de langere termijn.”
D66 vindt dat Cultura Venray haar rol
als spin in het web goed heeft opgepakt. “Cultura Venray heeft veel initiatieven opgezet en is erg zichtbaar in
het Venrayse culturele veld”, zegt D66.
De nieuwe organisatie heeft van het
kunstencentrum de muziek- en cultuur-

educatie op de Venrayse basisscholen overgenomen. Eind dit jaar volgt
een evaluatie. “Ook al zijn we zeer
tevreden, toch zijn we ook benieuwd
naar wat nog over is van het opgebouwde netwerk van kunstencentrum
Jerusalem. Kunnen de kinderen van
Venray alle muzieklessen nog volgen?”,
vraagt D66 zich af.

Twijfels over steun BinckBank Tour
PvdA en Samenwerking Venray vinden het voorbarig dat het College van B&W in 2020 en 2021 ieder jaar
49.000 euro wil uittrekken voor de BinckBank Tour in Venray.
BinckBank Tour is de enige meerdaagse World Tourwielerwedstrijd van
Nederland en België. Venray was drie
jaar op rij finishplaats. Samenwerking
twijfelt omdat de BinckBank Tour

mogelijk na 2020 zijn World Tourstatus
verliest. PvdA kan zich niet herinneren dat de gemeenteraad het voorstel
heeft goedgekeurd de wielerkoers
nog eens twee jaar naar Venray te

halen. “Het is de moeite waard het
daar in de raad eens over te hebben”,
vindt PvdA. “Zeker nu het nog maar de
vraag is of de koers deel blijft uitmaken van de World Tour.”
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De Venrayse gemeenteraad is akkoord gegaan met de kadernota
voor het sociaal domein. Er werden tijdens de raadsvergadering
op dinsdag 29 oktober vraagtekens gezet bij de brede kaders, maar
na beantwoording van de vragen door wethouder Anne Thielen
ging de overgrote meerderheid akkoord.
De kadernota gaat over het brede
sociaal domein. Hieronder vallen
Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en
het lokaal gezondheidsbeleid, maar
ook sport, kunst en cultuur, onderwijs, schulddienstverlening en leefbaarheid. Erica Irene van den Akker
(Samenwerking Venray) stelde de
brede kritische kaders ter discussie. Zij vergeleek de kadernota met
‘een wandelende kapstok, zonder
haken waar alles vanaf kan glijden’.
“Het gaat alle kanten op en dat is
nou juist iets waar wij voor willen
waken. In de laatste commissievergadering konden we geen vragen
stellen, omdat we vonden dat de
nota volstaat met wollig taalgebruik.”

Armoedebeleid op de agenda
gezet
Wethouder Anne Thielen gaf aan in
de tussentijd bezig te zijn geweest
om een en ander helderder te
krijgen. “Er is dinsdag 29 oktober
toevallig in het college vastgesteld
dat het armoedebeleid in de volgende cyclus op de agenda komt.
Dat is een nota waarmee we een
slag willen maken en dichter bij

onze inwoners willen komen als
het om aspecten binnen het sociale
domein gaat. In 2020 zal de eerste halfjaarlijkse reportage aan de
hand van enkele indicatoren worden opgemaakt. Iedereen wordt
dus op de hoogte gehouden.”

Tevredenheid
De beantwoording van de vragen
door wethouder Thielen leidde
uiteindelijk tot tevredenheid.
“De wethouder neemt de vragen serieus en heeft deze duidelijk beantwoord. Ik heb daarnaast
gehoord dat de financiën niet
leidend zijn. Wel gaan we kritisch
kijken naar het uitvoeringsbeleid waar dit aan getoetst moet
worden. Op dit moment gaan we
akkoord”, aldus Erica Irene van den
Akker. Enkel ProVenray stemde
tegen. Joep Gielens: “Wij zien
onvoldoende kaders en verwachten dat veel beleidsplannen binnen
de kaders vallen, juist omdat ze zo
ruim zijn.”

Tekst: Dennis Stiphout

Hoofdgebouw Sint Anna in de steigers
Het hoofdgebouw op Sint Annapark staat in de steigers. Eigenaar Renschdael Groep is dit najaar begonnen
met de renovatie van het rijksmonument uit 1908 dat vrijwel nog geheel in originele staat verkeert.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed heeft een bijdrage van
3,5 miljoen euro gegeven voor het
opknappen van het hoofdgebouw,
de kapel en het mortuarium. Er zijn
plannen voor een hotel-restaurant
in het hoofdgebouw. Van provincie
Limburg heeft Renschdael Groep 2
miljoen euro subsidie ontvangen. Dit
bedrag is bestemd voor het volgende

renovatieproject: het opknappen van
het oudste paviljoen Sint Eugène dat
evenals het hoofdgebouw dateert uit
1908.
Renschdael Groep kocht het Sint
Annaterrein van 47 hectare in januari 2018 van zorginstelling Vincent
van Gogh. Het plan is de bouw van
115 woningen, deels in bestaande
gebouwen en deels op particuliere

bouwkavels. Daarnaast komen er
63 woonzorgappartementen in de
diverse paviljoens. De gemeenteraad
stemde op dinsdag 17 september in
met het nieuwe bestemmingsplan en
het beeldkwaliteitplan van het oude
gestichtterrein.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Beeld: Rob Beckers
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75 jaar bevrijding Thei Willemsen Castenray

Castenray beleeft heftige laatste oorlogsweken
De bevrijding van Castenray was op 23 november 1944, vijf weken later dan buurdorp Leunen. Het front
kwam op 19 oktober tussen het bevrijde Leunen en Castenray tot stilstand. De inwoners van Castenray
beleefden spannende en benauwde slotweken van de oorlog met de evacuatie op 27 oktober, het springen
van de kerktoren op 13 november en de meeste impact had de razzia op 17 november. Zes dagen voor het
einde van de oorlog werden 51 mannen en jongens uit Castenray en Klein Oirlo weggevoerd naar een
onbekende bestemming in Duitsland.

In de eerste oorlogsjaren werd
het dorp geregeld opgeschrikt
door brand- en brisantbommen
die overvliegende vliegtuigen
van geallieerden lieten vallen
nadat ze onderschept waren door
de Duitsers. In de nacht van 8 op
9 april 1943 ging het goed mis.
De woningen en boerderijen in het
dorpscentrum van Dinghs, Friesen
en Philipsen werden door brand
verwoest. Op de boerderij van
Willemssen ketste een granaat af
op de rand van het dak. “We hebben veel geluk gehad”, zegt Thei
Willemssen (91). “Het was een
blindganger die we een dag later
naast de stal vonden.” De naastgelegen boerderij van Friesen was
helemaal uitgebrand. “Het was een
verschrikkelijk gezicht. Overal lag
dood en verbrand vee.”
Na de bevrijding van Leunen op
19 oktober 1944 stokte de opmars
van de geallieerden vanuit het
noorden. De Castenrayse bevolking
ging een onzekere tijd tegemoet.
De Duitsers hadden zich in de kerk
en directe omgeving verschanst.
Op 27 oktober moesten op last van
de bezetter alle woningen in de
dorpskern worden ontruimd. Alleen
smid Hay van Kuijck mocht blijven

omdat hij hand- en spandiensten verrichtte. Het was te gevaarlijk omdat de
kerktoren, waarin de Duitsers een uitkijkpost hadden, het doelwit was van
de Engelsen.

Het was wachten op het
einde van de oorlog
Sjaan en Dora Willemssen moesten
met hun zeven kinderen de boerderij
vlakbij de kerk achterlaten. “We hadden nog drie koeien kunnen meenemen”, vertelt de oudste zoon Thei.
“We konden terecht bij Seijkens in
Klein Oirlo. Daar had een paar dagen
eerder al de familie Nooijen uit Oirlo
onderdak gevonden. Samen met het
gezin van buurman Handrie Wismans
konden we hier blijven.” Klein Oirlo
is een buurtschap op nog geen twee
kilometer van Castenray. “We konden
de kerktoren van Castenray in de verte
zien. We zaten bij Seijkens met wel
dertig personen. Het was aanpassen
en behelpen. We sliepen in de schuilkelder met de gewone kleren aan.
Het was wachten op het einde van de
oorlog. We hoorden berichten dat de
bevrijders onderweg waren. Maar hoe

lang het zou duren wist niemand.”
Soms probeerden de evacués even
terug te gaan naar hun eigen huis
om polshoogte te nemen en nog wat
spullen op te halen. “Dat was een
gevaarlijke tocht. Steeds waren er
beschietingen en vlogen kogels in het
rond. Je moest heel goed oppassen en
voorzichtig zijn.”
De Castenrayers raakten inmiddels
gewend aan de oorlogsbeschietingen. Het opblazen van de kerktoren
op 13 november 1944 overtrof alles.
“Dat was een heel ander geluid dan
dat van de granaten. Het was een
daverende knal die in Klein Oirlo te
horen was.” De Duitsers waren aan de
verliezende hand en bliezen de kerktoren op om de bevrijders een uitkijkpost te ontnemen.
De dorpsbewoners werkten in die
weken voor de vijand. “Met een
schop moesten we loopgraven uitgraven. Dat ging zo een tijdje door
totdat op 17 november iedereen bij
elkaar werd gedreven. Het bleek een
razzia. We moesten allemaal naar
Duitsland om daar tewerkgesteld te
worden”, vertelt Thei die mocht blijven. “We wisten dat er overal razzia’s
waren. Ook zestienjarigen namen ze
mee. Mijn moeder zei dat ik beter een
korte broek kon dragen, dan leek ik

jonger. Een Duitse soldaat vroeg hoe
oud ik was. Ik zei ‘veertien’ en hij liet
me gaan. Jan Vollenberg die ook zestien was had minder geluk, hij moest
mee.”
Sjaan, de vader van Thei, werd ook
opgepakt. Samen met vijftig andere
dorpsbewoners liepen ze naar
Broekhuizen om daar de Maas over
te steken. Vanaf Arcen gingen ze met
de tram naar Venlo. Onderweg wisten
Teng Dinghs en Thei Strijbos te ontsnappen door uit de tram te springen.
Op het station in Venlo werd de groep
in een trein met veewagens gestopt.
Het was een hachelijke tocht want net
buiten Venlo, bij Breyell, werd de trein
beschoten door de Engelsen. Iedereen
zocht een schuilplek onder de trein of
ernaast in een greppel. Sjaan greep
de kans aan om te vluchten. Hij trof
iemand die met een kar naar Venlo
ging, maar na een paar kilometer
maakten de Duitsers een einde aan de
ontsnappingspoging. De gedeporteerden kwamen aan in Wuppertal, in het
Ruhrgebied.
Na de bevrijding van Castenray bleef
het dorp nog maandenlang in onzekerheid. Van bijna ieder gezin was wel
iemand gedeporteerd naar Duitsland.
“Al die maanden hoorden we niets.
We hadden alleen via via vernomen dat mijn vader in WuppertalLangenfeld zat.”
Toen de Britse bevrijders Castenray
op 23 november in bezit namen was
er geen tegenstand. “Castenray was
toen een niemandsland”, zegt Thei.
“De Duitsers wisten dat het einde

die hij in Klein Oirlo in een hooimijt
had verstopt. Hij werd doodgeschoten. “We waren bevrijd en wilden
graag naar buiten maar Seijkens
waarschuwde ons dat we voorzichtig
moesten zijn. Er waren enkele Duitsers
teruggekeerd die blijkbaar niet wisten dat de bevrijders hier al waren.
De kogels suisden je om de oren.”
Terug naar hun eigen huis kon het
gezin Willemssen niet. De boerderij was zwaar beschadigd, al het vee
was verdwenen of gedood. Alleen een
varken scharrelde nog rond. De familie kreeg tijdelijk onderdak bij buurman Dinghs. “We konden ook niet
terug omdat Engelse militairen in ons
huis zaten. Ze hadden een krijgsgevangenkamp ingericht. Hier werden
opgepakte Duitsers ondervraagd door
Engelse officieren die goed Duits spraken. De krijgsgevangen verbleven in
de schuur en overdag vaak buiten in
een met prikkeldraad afgezet stuk.
Engelse bewakers hielden continu toezicht”, vertelt Thei.
Het voorjaar brak aan, de Engelse militairen hadden hun kamp opgebroken
en de boerderij was provisorisch opgeknapt om te bewonen. Op 21 april
1945 keerde Sjaan Willemssen ongedeerd thuis na een voettocht van vijf
dagen. Samen met buurman Handrie
Wismans, Jan Gommans uit Oirlo en
Chris Peeters uit Meerlo ondernam
hij de tocht van zo’n 90 kilometer
van Wuppertal naar Venlo. “Het was
op mijn verjaardag”, weet Thei nog.
“’s Ochtends kregen we bericht van
de douane. Dat ze met vier man bij

naderde. Al stelend waren ze vertrokken. Ze namen het vee en alles
mee wat ze konden vinden. We hadden onder de vloer in het kippenhok
enkele waardevolle spullen verstopt.
Ook die waren verdwenen.”
Het gevaar bleek nog niet geweken. Martien Hellegers wilde een dag
na de bevrijding zijn fiets ophalen

de grensovergang van Kaldenkerken
waren aangekomen.” Met een busje
werden ze vanuit Venlo naar huis
gebracht en waren de families na vijf
bewogen maanden herenigd.
Tekst: Henk Willemssen
Beeld: Henk Willemssen /
boek Jan Strijbos
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‘Niet op alle schooldaken
zonnepanelen’
De wens van D66 om in de raadsperiode 2018-2022 alle schoolgebouwen van zonnepanelen te voorzien blijkt niet haalbaar. Dat
antwoordt het College van B&W.
Basisschool De Klimboom in Venray
heeft onlangs zonnepanelen gekregen en binnenkort staan nog vier
andere scholen op de planning.
Bij alle scholen, die vallen onder
de besturen SPOV en Dynamiek, is
een onderzoek uitgevoerd naar de
technische en financiële mogelijkheden.
Enkele onderwijsgebouwen krijgen de komende jaren zonnepanelen op het moment dat het dak
wordt vernieuwd. Andere gebouwen zijn niet geschikt omdat de
dakconstructie niet sterk genoeg

Nieuwe organisatiestructuur wordt onderzocht

Geen excuses Thielen aan or
Wethouder Anne Thielen blijft aan als voorzitter van het NLW-bestuur en maakt geen excuses over de gang
van zaken aan de ondernemingsraad van NLW. “Al onze acties zijn erop gericht geweest om de relatie tussen
de voormalig directeur en or te normaliseren. Excuses zijn hier niet aan de orde”, zei Thielen. Dat bleek uit de
raadsvergadering van gemeente Venray op dinsdag 29 oktober.

is of omdat er te veel obstakels op
het dak staan. Vanwege het project
‘frisse scholen’ zijn op veel daken
ventilatie-installaties geplaatst.
Ook hebben enkele scholen te weinig zoninstraling door de schaduw
van bomen of de ligging aan de
noordkant.
Het college meldt dat slechts bij
enkele schoolgebouwen de zonnepalen een positief effect hebben
op de energienota. Dit komt ook
doordat scholen, als middelgrote
verbruikers, vallen onder een lager
elektriciteitstarief.

Meer oplaadpunten voor auto’s
Gemeente Venray krijgt de komende maanden meer elektrische
oplaadpunten voor auto’s. Het doel is dat in ieder dorp en wijk
begin volgend jaar minstens één laadpaal staat.
Dat antwoordt het College van
B&W op vragen van Venray Lokaal.
Bewoners en bedrijven met een
eigen oprit of parkeerplaats kunnen
zelf voor een laadpaal zorgen, vindt
het college. Is deze mogelijkheid
er niet, dan kan bij de gemeente
een verzoek voor een laadpaal in
de openbare ruimte worden inge-

diend. “In principe honoreren wij
dit verzoek”, meldt het college
dat voor de uitvoering energiebedrijf Nuon/Vattenfall in de arm
heeft genomen. De bedoeling is
dat het aantal oplaadpunten in de
gemeente gelijke tred houdt met
de stijging van het aantal elektrische auto’s.

Klachten over auto’s op
trottoir in Leunen
Gemeente Venray heeft enkele klachtmeldingen gekregen over het
hinderlijk parkeren van auto’s op trottoirs in Leunen. Ook bij de
dorpsraad zijn deze signalen bekend, meldde dorpsraadlid Sander
Hellegers in de dorpsraadvergadering van maandag 21 oktober.
De klachten komen uit de straten Boodenstraat, Trynesstraat,
Van Megenstraat, Vullingsstraat,
Gussenstraat en Meester de
Haanstraat. Omdat auto’s grotendeels op het trottoir staan geparkeerd, kunnen voetgangers met
een kinderwagen of mindervalide
bewoners er niet meer door. Ze
moeten daardoor uitwijken naar de
rijweg en dit kan leiden tot gevaar-

lijke verkeerssituaties. De dorpsraad
heeft een oproep gedaan in dorpsblad LVH Courant om bewoners
erop te wijzen hun auto’s niet meer
(deels) op het trottoir te parkeren.
“Het probleem doet zich al langer
voor maar het is altijd gedoogd”,
zegt Sander Hellegers. “Door het
nu onder de aandacht te brengen,
hopen we dat de mensen zich er
iets van aantrekken.”

Controle op onderkomens
arbeidsmigranten
Gemeente Venray heeft in het afgelopen jaar zestien controleacties uitgevoerd bij huisvesting van arbeidsmigranten. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van ProVenray.
Het ging om elf reguliere toezichtcontroles waarvan acht bij grotere
locaties met meerdere wooneenheden. Bij vijf kwesties draaide het
om handhavingzaken waarbij de
huisvesting niet voldeed aan de
regelgeving.
Ieder jaar is er tweehonderd uur
beschikbaar voor toezicht en
handhaving. De uren worden ook
besteed aan de begeleiding van

nieuwe huisvestingslocaties voor
arbeidsmigranten. Bij de controles
wordt ook het nachtregister bekeken. Dit gebeurt niet vanwege de
inning van toeristenbelasting maar
vanuit het oogpunt van veiligheid,
meldt het college. Als er tekortkomingen zijn in de huisvesting of
het bijhouden van het nachtregister, dan wordt handhavend opgetreden.

Joep Gielens wilde namens ProVenray
weten of wethouder Thielen, die voorzitter is van het NLW-bestuur, bereid is
om excuses te maken aan de ondernemingsraad van de NLW, dat de sociale
werkvoorziening voor de gemeenten
Horst aan de Maas, Venray en Peel en
Maas regelt. De or leefde lange tijd in
onmin met voormalig directeur Peter
Fleuren en heeft geen vertrouwen in
het NLW-bestuur. De raad verwijt het
NLW-bestuur dat het afspraken niet
nakomt, haar verantwoordelijkheden
voortdurend ontduikt en dat zij de or
niet serieus neemt. “Excuses zijn niet
aan de orde. Er zijn hier alleen maar
verliezers. Het is spijtig hoe het in de
media heeft kunnen ontaarden. Dat
heeft vooral een negatief effect gehad
op de werknemers op de vloer”, zegt
Thielen.

Opstappen
Voorzitter Vic Brouns van de or herhaalde maandag 21 oktober tijdens
een informatieavond, waarbij de or
tekst en uitleg gaf, dat het vertrouwen in Thielen tot het nulpunt gedaald
is. Gielens vroeg Thielen of ze bereid
was op te stappen als voorzitter van
het NLW-bestuur. Daar voelde de
wethouder niets voor. “We hebben
altijd informatie verschaft, dat is naar
mijn weten naar volle tevredenheid
gebeurd.”

Vragen
De or en de voormalig directeur hadden onder andere meningsverschillen
over de aanpak van het ziekteverzuim
en de raad stelt dat werknemers te
weinig zinvol werk doen. De or zegt
dat nog veel vragen die het gesteld
heeft onbeantwoord zijn. Volgens de
or reageert het bestuur niet op mails
en deelt het te weinig informatie.
Thielen wil de vragen niet alsnog gaan
beantwoorden. “Het is nu juist onder-

werp van gesprek met de nieuwe
directeur (Rob Schmitz). Het wordt tijd
dat we met elkaar gaan praten en niet
over elkaar.” Gielens stelt dat het cruciaal is dat oude zaken eerst worden
uitgesproken. “Daar zult u in moeten
investeren, geef antwoord op de vragen die er nog liggen”, sprak Gielens
richting Thielen.

Selectieprocedure
Venlonaar Rob Schmitz is sinds
15 oktober interim-directeur. De or
klaagde dat het te weinig inspraak
heeft gekregen in het selectieproces.
“We hebben moeten vechten voor
een gesprek en een cv”, zei voorzitter Brouns eerder. Thielen had in de
raadsvergadering een andere lezing.
“Tijdens de selectieprocedure zijn
twee or-leden betrokken geweest.”
De wethouder stelde verder terughoudend te zijn geweest met het verstrekken van informatie vanwege de onrust
die was ontstaan. “We zijn niet met
mails gaan strooien”, zei ze.

Governance
Een andere organisatiestructuur zou
een deel van de oplossing kunnen
zijn. Die moet voor meer transparantie zorgen. Zo bestaat de Raad van
Advies nu uit ambtenaren en heeft
zowel de directeur als het bestuur hetzelfde secretariaat. ProVenray diende

samen met Samenwerking Venray een
motie in om de organisatiestructuur
te veranderen. Wethouder Thielen zei
dat het onderzoeken van de structuur
een belangrijk onderdeel was van de
selectieprocedure. “April 2020 komen
we met een schets over waar we met
de NLW naartoe willen en of de structuur eventueel gewijzigd moet worden. Het moet in ieder geval passend
zijn voor een bedrijf dat van ons is”,
zei Thielen. De partijen trokken na de
toezegging van Thielen de motie in.

Werkvloer
Andere partijen maakten zich zorgen
over het imago van de NLW en de
onrust op de werkvloer. “Deze turbulente periode is niet goed voor de
NLW”, zei Tino Zandbergen van Venray
Lokaal. “Alle commotie heeft gezorgd
voor een onrustige werksfeer”, liet
Bernie van Lierop (Samenwerking
Venray) weten. Harrie van Oosterhout
(VVD) zei dat frictie tussen or en een
directie en bestuur niks nieuws is en
dat een goed functionerende NLW van
groot belang is.

Tekst: Robert Hesen

BARBECUE & BUFFET
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Timmermannsweg Ysselsteyn

Uitbreiding varkensbedrijf met
regionale mestverwerking
Maatschap Arts-Swinkels wil aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn het bedrijf uitbreiden met regionale
mestverwerking. Momenteel verwerkt het varkensbedrijf alleen eigen mest, maar dit blijkt niet rendabel.
Volgens de agrarische ondernemer zijn er in de directe omgeving voldoende klanten die hun mest dichterbij
willen verwerken.
De gemeenteraad wordt in de raadsvergadering van 17 december
gevraagd een verklaring van geen
bedenkingen af te geven. Provincie
Limburg is de vergunningverlener vanwege de schaalgrootte van het bedrijf.
Het bedrijf aan de Timmermannsweg
beschikt over een vergunning voor
het houden van 5.625 vleesvarkens
en de verwerking van eigen mest.
Als nevenactiviteit heeft Arts-Swinkels
een kleinschalig mesttransportbedrijf
met drie vrachtauto’s. Het verwerken van mest van andere bedrijven
biedt enkele voordelen. De mestverwerking wordt rendabeler en de
drie vrachtwagens kunnen efficiënter
worden ingezet. Ze keren nu meestal
zonder lading terug op het bedrijf.

Varkenshouders uit de omgeving van
Timmermannsweg en Paardenkopweg
besparen op hoge transportkosten als
ze hun mest dichter bij huis kunnen
verwerken.
In Ysselsteyn is niet genoeg mestverwerkingscapaciteit. Mestfabriek
Merensteyn aan de Steegsepeelweg
verwerkt 200.000 ton per jaar en
heeft geen ruimte voor nieuwe klanten. Bovendien werkt Merensteyn met
vijfjarige contracten, terwijl er meer
behoefte is aan flexibele en kortdurende overeenkomsten. Daar wil
Arts-Swinkels op inspelen. Het bedrijf
heeft nu een vergunning voor 6.300
ton eigen mest per jaar. De nieuwe
omgevingsvergunning gaat uit van een
verruiming naar 31.000 ton, waarvan

25.350 ton afkomstig is van andere
bedrijven. De verwachting is dat
70 procent van de aangevoerde mest
afkomstig is van varkensbedrijven binnen een straal van 15 kilometer.
Gemeente Venray moet een advies
geven aan de provincie. Het College
van B&W kan instemmen omdat de
uitbreiding niet tot extra overlast leidt
voor de omgeving. De bestaande
mestverwerkinginstallatie hoeft niet te
worden uitgebreid, er is nauwelijks toename van vrachtverkeer en het bedrijf
blijft binnen de normen voor geur,
geluid en fijnstof. Regionale mestverwerking past ook in de visie voor landen tuinbouw in Noord-Limburg.

Actief hulp bieden

Pilot dorpsondersteuner
Ysselsteyn van start
De proef met een dorpsondersteuner in Ysselsteyn kan beginnen.
Na Rabobank en Het Zorghuus geeft ook gemeente Venray een
bijdrage van 25.000 euro. Daarmee is de financiering van het
project, 75.000 euro voor drie jaar, rond.
De dorpsondersteuner krijgt een
werkplek in de huisartsenpraktijk
in Ysselsteyn waar ook een inloopspreekuur wordt gehouden. Het is
een betaalde functie voor twaalf
uur per week. De taak is om actief
hulp te bieden aan inwoners bij
vragen over zorg, wonen, welzijn en leefbaarheid. Daarbij kan
de ondersteuner als bemiddelaar
optreden en contact leggen met
de gemeente, een zorginstelling
of organisaties zoals de KBO of de
Zonnebloem.
Het is een initiatief van de
werkgroep Maatschappelijke
Ondersteuning Ysselsteyn. De
werkgroep signaleert een verbor-

gen zorgvraag bij inwoners, terwijl
er vrijwilligers in het dorp zijn die
hulp willen bieden. De dorpsondersteuner kan de koppeling tussen
vraag en aanbod maken. Met als
doel de sociale binding en het leefklimaat in Ysselsteyn te versterken.
Het heeft even geduurd voordat
het College van B&W een positief
besluit nam, want de gemeente
betaalt gewoonlijk niet mee aan
het inzetten van professionele
ondersteuning. Maar omdat het
om een pilot gaat voor drie jaar
en de beoogde resultaten passen
binnen de visie van de gemeente,
heeft het college toch 25.000 euro
beschikbaar gesteld.

Tekst: Henk Willemssen

Afwijzing financiële steun
Investering in Venrays ziekenhuis

VieCuri neemt nieuwe scanners
in gebruik
VieCuri Venray neemt een nieuwe MRI- en CT-scanner in gebruik voorzien van de nieuwste technologieën.
Daarmee kan met nóg meer precisie de juiste diagnose worden gesteld. Met name bij complexe ziektebeelden
krijgt de patiënt hierdoor sneller de gewenste zekerheid.

Geen steun gemeente
actiegroepen vliegveld
Het College van B&W is niet van plan actiegroepen, die zich verzetten tegen de heropening van vliegveld De Peel, financieel te ondersteunen. Dat laat het college weten in de beantwoording van
vragen van D66.
D66 vindt dat deze actiegroepen,
zoals werkgroep Stop vliegbasis
De Peel, met kennis en geld ondersteund moeten worden door de
gemeente. Omdat het voor gewone
burgers heel lastig is om het ministerie van Defensie te bewegen
rekening te houden met hun belangen, stelt D66.
Het college wijst financiële steun
af. De reden is dat burgers, via
oud-wethouder Jan Houba, een
formele stem hebben in het overlegorgaan COVM van het ministerie van Defensie. Houba is gekozen

door de dorps- en wijkraden en hij
zegde toe met beide korte lijntjes
te onderhouden. Het college meent
dat informatie uit de COVM ook met
andere groeperingen uit Venray
gedeeld kan worden.
De gemeenteraad heeft duidelijk
stelling genomen tegen de reactivering van vliegveld De Peel.
Daarnaast droeg de gemeenteraad
het college op samen met andere
gemeenten een gezamenlijke
lobby te starten bij de Ministerraad
en de Tweede Kamer.

Financiën gemeente Venray

Venrayse begroting openbaar
op aparte website
De financiën van de gemeente Venray zijn voortaan voor
iedereen op een gemakkelijkere en begrijpelijkere manier in te
zien. De documenten staan op een aparte website:
www.venray.begroting-2020.nl.

De afgelopen twee maanden zijn
de oude apparaten verwijderd en
de nieuwe scanners geplaatst en
ingeregeld. Radioloog Frans van
der Zande: “We zien een toenemende vraag om CT- en MRI-scans
te maken. Medische beeldvorming
wordt steeds belangrijker en ook
eerder in het diagnose proces toegepast. Het is objectief en reproduceerbaar. En gezien de vergrijzing zal het
aantal aanvragen alleen maar meer

worden. De nieuwe apparaten hebben een veel betere beeldkwaliteit
dan de oude, werken sneller, laten
meer details zien, hebben een patiëntvriendelijk design en zijn technisch beter. Kortom, we zijn erg blij
met deze investering in Venray.”

In gesprek over nieuwe locatie
De wethouders Jan Loonen en Anne
Thielen waren 25 oktober op bezoek
bij VieCuri Venray. Ze kregen uitleg

over de nieuwe CT en MRI scanner
en spraken met de Raad van Bestuur
van VieCuri over het haalbaarheidsonderzoek naar locatie de Wieën als
mogelijke nieuwbouwlocatie. VieCuri
en de gemeente Venray toetsen of
nieuwbouw op deze voorkeurslocatie mogelijk is en brengen kansen
en belemmeringen in beeld. Binnen
enkele maanden worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.

De belangrijke financiële documenten, zoals de begroting en
de jaarrekening, zijn al openbaar.
Van de begroting wordt sinds
enkele jaren een publieksvriendelijke versie gemaakt, de begroting in één oogopslag. Maar nu
zijn deze documenten met een
paar muisklikken te raadplegen.
Wie alleen op zoek is naar de
hoofdlijnen kan de begroting in
een oogopslag raadplegen, maar
de website biedt ook gelegenheid om dieper in de stukken te

duiken. Wethouder Martijn van
der Putten: “Het is belangrijk dat
iedere inwoner van Venray de
stukken gemakkelijk kan inzien.
We willen daarmee ook de dialoog
met de inwoners over de financiële afwegingen van de gemeente
een zetje geven. Het blijft dan ook
niet bij de begroting op de website. Ook de jaarrekening en de
tussentijdse bestuursrapportages
(Beraps) zijn in de nabije toekomst
online te raadplegen.”
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Venrays jongerencentrum

College: in gesprek over oude melkfabriek

Zorgen ondanks extra finan
ciële ondersteuning The B

Het College van B&W gaat in gesprek met eigenaar Hoex/Maessen over het terrein van de oude melkfabriek in
Leunen. Een vleugel van het oude bedrijfspand is geheel in verval geraakt na de grote brand van zondag 7 juli.

Het Venrayse jongerencentrum The B krijgt in 2020 een eenmalige
extra ondersteuning van 30.000 euro. De Venrayse gemeenteraad
stemde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 oktober 2019
in met het meerjarig toekomstplan voor alle jongerencentra in
Venray.

Na de raadsvergadering in april van
dit jaar werd aan de jongerencentra gevraagd om een toekomstplan
te schrijven. De komende vier jaar
krijgen de jongerencentra daarin
ondersteuning van een kwartiermaker die gemiddeld ruim 40.000
euro per jaar kost. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat deze professionele ondersteuning omslaat in
een vrijwillige ondersteuning.
Aangezien The B volgens de huidige plannen eenmalig extra wordt
gesubsidieerd, bleven er zorgen
over de toekomst van het Venrayse
jongerencentrum. Joep Gielens
(ProVenray): “Wij geloven erin
dat The B voor altijd professionele
ondersteuning heeft. The B kan
daar niet zonder. De voorzitter van
The B vindt dat ook. Wij vragen ons
af of de wethouder toe kan zeggen
dat de taken van de kwartiermaker pas verdwijnen op het moment

dat het bestuur in staat is om alle
taken over te nemen.”
Wethouder Anne Thielen gaf aan er
alle vertrouwen in te hebben dat
The B dit aan het einde van 2020
zelf kan, maar beloofde op aandringen van Gielens tóch erop terug te
komen als blijkt dat dat niet lukt
bij The B. De andere jongerencentra krijgen vooral ondersteuning
in de vorm van de kwartiermaker,
die het bestuur helpt om de jongerencentra toekomstbestendig
te maken. De totale kosten voor
de realisatie van het meerjarig
toekomstplan bedragen in totaal
106.100 euro in 2020, 53.900 euro
in 2021, 53.482 euro in 2022 en
48.884 euro in 2023.
Samenwerking Venray drong
tot slot aan op een evaluatie in
het eerste kwartaal van 2021.
Wethouder Thielen ging daarmee
akkoord.

Versturen van recepten

Regio Noord- en MiddenLimburg start met e-recept
VieCuri Medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis Roermond en
ruim dertig openbare apotheken uit de regio Noord- en MiddenLimburg zijn overgestapt op het digitaal versturen van recepten
(e-recept). Artsen hoeven hiermee geen papieren recept voor de
apotheek meer aan de patiënt mee te geven. Het is een volgende
stap in het verbeteren van de medicatieveiligheid.
Tot voor kort was het voor een apotheek alleen mogelijk om medicijnen uit te geven wanneer er een
handtekening van de arts onder
het recept stond. Afgelopen week
ondertekenden beide ziekenhuizen
en de aangesloten apotheken een
convenant waarin is vastgelegd dat
elektronische recepten als geldig
recept gelden en een handtekening
niet meer nodig is. Afgesproken is
dat dit regionaal de primaire wijze
van versturen wordt.
Door het digitaal versturen van
recepten wordt de kans op fouten verkleind omdat het recept
rechtstreeks naar de door de patiënt aangewezen apotheek wordt

verstuurd. Dit kan de poliklinische
apotheek in het ziekenhuis zijn of
de eigen apotheek van de patiënt. Zodra het elektronische recept
bij de apotheek aankomt, kan
het recept meteen worden verwerkt. Paul Bus, MDL-arts en Imre
Celis, klinisch geriater Laurentius
Ziekenhuis: “De stap die we destijds gemaakt hebben om over te
stappen van geschreven recepten
naar digitale recepten heeft een
enorme kwaliteits- en veiligheidsverbetering gegeven. Dat we deze
digitale recepten niet meer uitprinten, maar rechtstreeks doorsturen
naar de apotheek is een logische
volgende stap.”

Venray Lokaal spreekt van een
‘betreurenswaardige toestand’. “En dat
voor de entree van Leunen en VenrayZuid. Het moet toch mogelijk zijn
met de eigenaar afspraken te maken.
Om het gebouw desnoods af te breken als er geen bestemming voor is”,
zegt Venray Lokaal. Het college rea-

geert dat de gemeente geen eigenaar
is van de oude melkfabriek. “We zouden ook graag een fraaie ontwikkeling
zien op deze locatie, maar het initiatief
is aan de eigenaren.”
Het college belooft opnieuw in
gesprek te gaan met Hoex/Maessen.
“Om te bespreken of er plannen zijn.”

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan
wordt de dorpsraad van Leunen erbij
betrokken. Hoex/Maessen had eerder
het plan om er arbeidsmigranten te
huisvesten. Dit voorstel haalde in 2017
geen meerderheid in de gemeenteraad en ook de Leunse dorpsraad verzette zich tegen het plan.

Vraag en aanbod vrijwilligerswerk bij
elkaar gebracht
Burgemeester Hans Gilissen lanceert donderdag 31 oktober in Oostrum een nieuw initiatief van Match voor
vrijwilligers en de gemeenschap Oostrum: Iets voor jou. Via de website www.ditisietsvoorjou.nl worden
vraag naar en aanbod van vrijwilligers met elkaar gekoppeld. Het concept wordt het komende jaar in de hele
gemeente Venray uitgerold.
Martin Leenders, manager van Match
voor vrijwilligers, vertelt hoe het idee
tot stand kwam. “Eind 2017 zijn er in
een aantal kleine kernen in Venray
bijeenkomsten gehouden over de
leefbaarheid. Dat is ook in Oostrum
gebeurd. Een van de uitkomsten van
die avond was dat er in Oostrum
behoefte was aan een systeem waarin
je makkelijk burenhulp kenbaar kunt
maken, maar waarin ook bijvoorbeeld
een vereniging aan kon geven handjes
nodig te hebben. Het kon om kort- en
langdurige werkzaamheden gaan.”
Drie mensen uit Oostrum gingen ermee
aan de slag en kwamen in contact
met Match. “We hebben een brainstormavond gehouden en samen een
concept gemaakt”, vertelt Leenders.
“We hebben toen gezegd: ‘we willen een website maken.’” Meerdere
partijen hielden een presentatie en
uiteindelijk mocht Bureau Springveer

de website ontwerpen. Leenders:
“De website heeft drie pijlers: ik zoek
een match, ik ben een match en ik
ken een match. De vacatures kunnen
daarnaast gemakkelijk en snel worden
gedeeld.” Het is de bedoeling dat het
initiatief in 2020 in de hele gemeente
Venray wordt uitgerold. Mensen die
zich aan willen bieden om vrijwillige taken te verrichten, die iemand
kennen die dat wil doen óf die zelf
behoefte hebben aan vrijwillige hulp,
hoeven daar echter niet op te wachten.
Leenders: “Verenigingen of mensen die
een vacature hebben kunnen gewoon
al op de site. De huidige vacaturebank
van Match gaat daarnaast op den duur
vervallen, ook die gaat naar de website
www.ditisietsvoorjou.nl”

Good practice
Eén van de inspirerende voorbeelden
van het doen van vrijwilligerswerk is

het geval van Mariet en Jan Jeuken.
Zij werken voor de vrijwilligerszorg in
gemeente Venray. Mariet: “Het brengt
mij enorm veel voldoening. Ik kom
wekelijks bij een mevrouw met een
psychisch verleden. Ik probeer haar te
helpen om dingen een plaat te geven,
dat kan zij niet. Het geeft mij enorm
veel voldoening. Als ik zie dat mijn
bezoek haar weer een beetje oplucht,
heb ik genoeg verdiend.” Jan vult aan:
“Ik ben bij een man geweest die graag
deed biljarten. Ik ging dat dan samen
met hem doen. Nu kom ik bij een man
die niets liever doet dan fietsen. Met
hem ga ik altijd fietsen. Dat is hartstikke gezellig. Wij zouden anderen
willen aanbevelen om ook zoiets uit te
proberen. Je krijgt er heel veel dankbaarheid voor terug. Dat is het beste
wat er is.”
Tekst: Dennis Stiphout

Venray Lokaal: extra bomen welkom
Provincie Limburg gaat in de komende acht jaar ruim een miljoen bomen extra planten. Venray Lokaal juicht het
initiatief toe en vraagt het College van B&W op korte termijn een kaart te presenteren met de beoogde locaties.
Voor Venray Lokaal is verduurzaming
en vergroening van Venray een van
de speerpunten. “Bomen dragen bij
aan de klimaatdoelstellingen van
onze gemeente”, zegt Venray Lokaal.
“Venray heeft een groot grondopper-

vlak. Er is dus ruimte om extra bomen
te planten zowel in het buitengebied als ook in de dorpen, wijken en
het centrum.” Het college moet zich
hard maken om een groot deel van
de provinciebomen naar Venray te

halen, vindt de lokale partij die tijdens
de begrotingsbehandeling op dinsdag 5 november hierover een motie
wil indienen. D66 vindt dat de extra
bomen moeten worden ingezet om de
ecologische structuur te versterken.
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Bewindzaken via video

Voorjaarsnota

Venray Bloeit moet plannen
in voorjaar 2020 presenteren
Venray Bloeit dient voor de voorjaarsnota van 2020 een plan te
hebben gepresenteerd waarin staat wat de stichting gaat doen
met de financiële bijdrage die het in de periode van 2020 tot en met
2023 vanuit gemeente Venray ontvangt. Dat werd in de raadsvergadering van dinsdagavond 29 oktober unaniem besloten.
Samenwerking Venray diende een
amendement in tegen de oorspronkelijke plannen, waarin stond
dat er pas in 2023 werd geëvalueerd. Partijlid Martin Leenders:
“Verenigingen en stichtingen
moeten jaarlijks vóór 1 november een subsidiebeleid aanvragen
bij de gemeente Venray, waarbij
ze ook een begroting in moeten
leveren. Het is van de gekke dat
een partij als Venray Bloeit eerst
het geld krijgt en daarna plannen
mag maken. Wat ons betreft dient
Venray Bloeit ook jaarlijks een
begroting in.” Ook Bas Künen (VVD)
kon zich daar in vinden: “We hebben het verhaal de vorige keer
gehoord. Er wordt belastinggeld
van de burger ingestopt, zij willen
dat er een plan wordt gemaakt.”

Rechtbank Limburg start pilot
met gemeente Venray
De rechtbank Limburg start samen met de gemeente Venray op vrijdag 1 november een pilot
Videorechtspraak. In deze pilot worden bewindzaken via een videoverbinding, op vrijwillige basis, tussen
de rechtbank en het gemeentehuis in Venray behandeld. Het gaat alleen om zaken met betrokkenen uit de
gemeente Venray. De Rechtspraak werkt zo aan toegankelijkheid voor de burger en komt als het ware naar
de burger toe. De pilot duurt een jaar.

euro per jaar bij mag dragen aan
het project, dat oorspronkelijk een
spin off van de Floriade in Venlo
is. Nadat Venray Bloeit het plan in
2020 heeft gepresenteerd, wordt
er opnieuw vergaderd over de
hoogte van de gemeentelijke bijdrage en de manier van evalueren.
Wethouder Jan Loonen toonde zich
geen voorstander van een jaarlijkse evaluatie en verantwoording:
“Venray Bloeit loopt al een aantal
jaren. Het stuk wat er nu ligt is ook
een evaluatie van hoe het tot nu
toe gedraaid heeft en de effecten
van Venray Bloeit. Er is aangegeven dat we een aantal jaren verder
kunnen met de plannen. Het is niet
handig om per jaar te oordelen en
terug te zien, maar als jullie dat
zouden willen, dan moet dat maar.”

Geen voorstander
In de motie stond daarnaast dat
de gemeente maximaal 70.000

Tekst: Dennis Stiphout

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

www.wagensveldhoveniers.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Ben jij de vutter die graag achter
het stuur zit? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures tel. 077 467 72 07.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Cursus porselein Baarlo 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen objecten
van begin tot eind. Geen basiskennis
nodig. Info: atelierrb.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

Betrokkenen in bewindzaken, die
woonachtig zijn in de regio NoordLimburg, moeten nu naar Roermond
reizen om een zitting bij te wonen.
Dit terwijl zij in een moeilijke financiële positie verkeren. Om de ‘toegang
tot het recht’ voor deze burgers te
vergemakkelijken, gaat de rechtbank
Limburg samen met de gemeente
Venray gedurende een jaar een pilot
videorechtspraak uitvoeren. Volgens
een woordvoerder van rechtbank
Limburg toonde burgemeester Gilissen
eerder al interesse in videorechtspraak. “Toen werd besloten om een
pilot te starten, zochten we contact
met Venray”, aldus een woordvoerder
van rechtbank Limburg.

Mondelinge behandeling via video

betrokkenen in een bewindzaak door
de rechtbank uitgenodigd voor de
mondelinge behandeling via video
die ongeveer 20 minuten duurt.
Als betrokkenen de behandeling van
hun zaak liever bijwonen in de rechtbank, dan kunnen zij dat melden.
Deelname via video is dus vrijwillig.
De eerste videozitting vindt naar verwachting plaats in december.

Gemeente faciliteert
De gemeente Venray is geen procespartij bij bewindzaken. Tijdens
de pilot faciliteert en ondersteunt
de gemeente slechts de rechtbank.
Dat houdt in dat de gemeente een
ruimte in het gemeentehuis met
videoapparatuur ter beschikking stelt.
De gemeente vindt het van haar kant
belangrijk om deze groep inwoners

de mogelijkheid van videorechtspraak
te bieden. “De burgemeester heeft
om twee redenen interesse getoond:
het is vernieuwend en het is een
dienstverlening voor een kwetsbare
groep. Videorechtspraak is een kleine
moeite dat groot plezier geeft. En wat
levert het Venray op? Tevreden mensen. Op jaarbasis kost het gemeente
Venray ongeveer 1.000 euro”, aldus
een woordvoerder van gemeente
Venray.

Evaluatie
Iedere drie maanden wordt geëvalueerd en na een jaar vindt een eindevaluatie plaats. Bij een succesvolle
pilot wordt gekeken of deze vorm van
behandeling kan worden uitgebreid
naar andere gemeenten of andere
zaaksoorten.

Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.

Vanaf vrijdag 1 november worden

Mega Zwarte Markt Venray zondag
3 november Evenementenhal. 600
kramen van alles en nog wat. Een van
de grootste markten van Nederland.
vanaerlebv.nl - 0492 52 54 83.

Realisatie bedrijventerrein De Spurkt
ligt stil door PAS

Laurier 100-120cm/150-160 cm. va
€5.00. Taxus 25-30 cm/60-120 cm.
va €1.80. Hortensia’s o.a. limelight,
little lime, annabelle, rhodo ea
heesters (op stam), bodembedekkers.
Open za. 2 en 9 nov. van 10.00-13.00
uur. Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08.

De vergunningverlening voor het nieuwe bedrijventerrein De Spurkt aan de noordkant van Venray ligt stil.
Dat komt door de stikstofproblematiek nadat Raad van State het PAS (Programma Aanpak Stikstof) op 29
mei 2019 afkeurde. Veel bouwprojecten zijn getroffen door de onzekere situatie die nu is ontstaan.

Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2019, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl
www.ladder-outlet.nl Iedere
zater-dag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo realiseert aan De Spurkt in Venray een
bedrijventerrein van netto 30 hectare
voor regionale ondernemingen in de
agrofood, maakindustrie en logistieke sector. Het nieuwe bedrijventerrein, tussen Overloonseweg en A73,
heeft mogelijk nadelige invloed op
het Loobeekdal en de nabijgelegen
natuurgebieden Bosschuizerbergen en
De Maasduinen. Dit zijn beide kwetsbare Natura 2000-gebieden waar de
stikstofdepositie al hoog is.

Het College van B&W antwoordt op
vragen van het CDA dat er een gasloos bedrijventerrein komt. De toename van het verkeer zorgt voor extra
stikstofuitstoot. “Rijk en provincie zijn
over een vorm van extern salderen
aan het nadenken om de negatieve
effecten als gevolg van een stikstof veroorzakende activiteit weg te
nemen”, meldt het college. “Hierdoor
moet de nu stilgelegde vergunningverlening weer vlot worden getrokken.” Het is nog niet bekend hoe groot

de compensatie van de stikstofuitstoot
moet zijn en hoeveel het gaat kosten.
In de koopovereenkomst met nieuwe
bedrijven wordt opgenomen dat de
daken geschikt moeten zijn voor zonnepanelen. Het college zegt plaatsing van zonnepanelen niet te kunnen
eisen. “We kunnen het alleen stimuleren.” Wellicht dat straks binnen de
nieuwe Omgevingswet gemeenten
meer mogelijkheden krijgen om duurzaam gebruik van daken bij burgers en
bedrijven af te dwingen.

3110 \ nieuws
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Zwaar teleurgesteld

Vervolg voorpagina

Meer kans voor zonneparken
in beekdalen

Geen antwoord op vragen
werkgroep Smakt

Het amendement haalde een ruime
meerderheid, evenals het voorstel
om de raad jaarlijks te informeren
over de voortgang van de energietransitie. Want de meeste partijen
uitten hun zorgen dat Venray achterloopt bij het halen van de energiedoelen. “Ik hoop daarom dat
er vanavond duidelijkheid komt”,
stelde wethouder Martijn van der
Putten. “Want we praten al heel
langer over het beleid, maar er is
nog geen enkel zonnepark gerealiseerd. Bij iedereen is er behoefte
aan helderheid.”

Werkgroep zonnepark Smakt is ‘zwaar teleurgesteld’ in gemeente Venray. Omdat de gemeente niet in staat is
de ingediende vragen over het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie) tijdig te
beantwoorden.

Verdeeldheid
Samenwerking Venray kon zich niet
vinden in het beleidskader KODE.
De lokale partij is tegen windenergie in Venray en wil voor 2022 geen
enkel groot zonnepark toestaan.
Theo Mulders haalde aan dat Venray
veel ambitieuzere doelen nastreeft
dan provincie Limburg. Hij vroeg
meer aandacht voor participatie en energieopslag. Lizzy Bruno

(ProVenray) wilde geen overhaaste
beslissingen nemen. “Het is niet
logisch om kostbare grond 25 jaar
lang te gebruiken voor zonnepanelen. Het maakt de grond nog schaarser en misschien zijn zonneparken
straks weer achterhaald.” CDA, D66,
PvdA en VVD drongen aan op voortvarendheid. “We kunnen ons geen
vertraging of stilstand veroorloven”,
vond Theo Zegers (D66). “De ambities zijn hoog. We moeten doorpakken”, zei Leo Philipsen (CDA). Harrie
van Oosterhout (VVD) sprak van een
grote opgave die veel impact heeft.
“KODE vormt een goede balans
tussen tempo en zorgvuldigheid”,
meende hij.

Tekst: Henk Willemssen

Raadhuisstraat Venray

Herdenkingsplek overleden
motorrijder verdwenen
De herdenkingsplek van de in juni overleden motorrijder is zondag
27 oktober verdwenen. Familie en vrienden hebben inmiddels de
plek op de Raadhuisstraat in Venray weer hersteld, maar zijn nog
altijd op zoek naar de dader. Ze deden aangifte bij de politie.
In juni raakte een 24-jarige motorrijder ernstig gewond bij een
aanrijding op de Raadhuisstraat
en overleed aan zijn verwondingen. Familie en vrienden plaatsten
dichtbij de plek van het ongeval
bloemen, een foto en een brandende kaars op een stukje openbaar groen. Ricardo Troisfontaine,
een van de vrienden van de
motorrijder, legt uit dat de herdenkingsplek in het begin veel
belangstelling kreeg. “Het is op de
plek erg druk geweest in het begin
en dat vonden de omwonenden
vervelend. Maar van overlast was
er de laatste tijd geen sprake meer.
Er komen ook niet elke week mensen naar de plek toe. Toch zie ik op
Facebook reacties voorbij komen
van mensen die blij zijn dat iemand
de plek verwijderde.”

Confrontatie vermijden
In eerste instantie dacht
Troisfontaine dat de verdwijning
om een dronkenmanstreek ging.
Maar nu zegt hij 100 procent zeker
te weten dat een van de omwonenden de dader is. Volgens
Troisfontaine had het uit de hand
kunnen lopen wanneer hij de dader
op heterdaad had betrapt. “Iemand
heeft dit met willens en wetens
gedaan. Ik vind het dan ook laag,
triest en ziek dat iemand die plek
heeft verwijderd. Het raakt me
persoonlijk. Ik krijg genoeg namen,
maar zonder bewijs kunnen we
niks. We hebben daarom aan-

gifte bij de politie gedaan. Ik wil
de confrontatie met de omwonenden graag vermijden, de rust
behouden en de eer aan ons zelf
houden. Ik vind de omwonenden
oude bromsnorren.”
Inmiddels hebben vrienden en
familie de herdenkingsplek hersteld. “De plek kan honderd keer
weg worden gehaald, maar wij
herstellen het weer 101 keer.
Als wij de plek niet herstellen, winnen de omwonenden en dat willen
we niet.”

In overleg
Gemeente Venray tast ook in het
duister over de dader en vindt de
verdwijning heel pijnlijk voor de
nabestaanden. “Wij weten niet wie
dit gedaan heeft. Nadat de herdenkingsplek in juni werd opgericht, kregen we meldingen van
omwonenden. Zij kampten met
overlast van rondhangende mensen. Wij gingen toen in gesprek
met de nabestaanden en maakten samen duidelijke afspraken.
De nabestaanden hebben zich
hieraan gehouden. Die bemiddelende rol tussen omwonenden en
nabestaanden willen we in stand
houden. We gaan daarom snel met
ze in overleg over de huidige situatie”, aldus een woordvoerder van
gemeente Venray.

Tekst: Jeanine Hendriks

De werkgroep stelde op 17 oktober
een serie vragen aan het College van
B&W. Met het verzoek deze vragen
voor de raadsvergadering van dinsdag
29 oktober, waarin het beleidskader
op de agenda stond, te beantwoorden. Jan Koopmans van werkgroep
zonnepark Smakt kreeg op donderdag
24 oktober een mailtje van de duurzaamheidcoördinator van gemeente
Venray. Met de mededeling dat het
niet lukt de vragen voor 29 oktober
te beantwoorden. “Dit is vreemd.

De gemeente heeft er tijd genoeg
voor gehad”, vindt Koopmans. “Ik heb
het idee dat ze de beantwoording
bewust oprekken tot na de raadsvergadering. Maar de gemeente geeft
ook niet aan wanneer de antwoorden
wel komen.”
De werkgroep kreeg het aanbod voor
een gesprek met wethouder Martijn
van der Putten. “Dat lijkt ons zeer zinvol. Wij staan open voor een gesprek”,
zegt Jan Koopmans die er wel een
voorwaarde aan verbindt. “Dat ruim-

schoots voor het geplande overleg
onze vragen zijn beantwoord. Anders
heeft het geen zin om aan tafel te
gaan.” De werkgroep wil onder meer
duidelijkheid over hoe veel dakoppervlak van bedrijven, woningen, stallen,
loodsen en andere accommodaties
beschikbaar is. Ook vraagt de werkgroep een overzicht van alle zonneparkplannen en landbouwgronden per
dorp.
Tekst: Henk Willemssen
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15-vragen aan

Noa Hermans Venray
Wie is je grote voorbeeld en
waarom?
Eerlijk gezegd heb ik geen voorbeeld, ik hoef niemand na te streven.
Ik wil graag mezelf zijn en wil niet
op iemand lijken. Ik kijk dus ook niet
wat andere doen. Ik maak mijn eigen
plan en probeer dat zoveel mogelijk
na te streven.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik zou graag beter willen leren hoe
je met kritiek om moet gaan, aangezien ik dit zelf nogal lastig vind.
Waarschijnlijk krijg je, als je in de
politiek gaat werken, ook met kritiek te maken. Als je hier beter mee
om kunt gaan, kun je misschien ook
eerder je fouten toegeven en/of
met andere of betere ideeën komen.
Je staat dan waarschijnlijk ook beter
open voor andere meningen of
opties.

Wat zou je graag anderen willen
leren?
Probeer in ieder geval altijd jezelf en
eerlijk te zijn. Als je iets wilt bereiken
moet je er ook voor gaan. En geef
niet te snel op als dingen een keertje niet gaan zoals je zou willen.
Van fouten kun je leren!

Noa Hermans
13 jaar
Raayland College
Venray

wil ik ook bereiken dat jongeren in
gaan zien dat de politiek helemaal
niet saai hoeft te zijn. En dat het ook
kansen biedt voor de toekomst.

Hoe was het om te presenteren
tijdens het Sprekersplein?

Wat is er zo interessant aan de
politiek volgens jou?

Ik vond het superleuk om te mogen
presenteren. Natuurlijk was ik wel
zenuwachtig, maar toen ik er eenmaal stond waren al die zenuwen
in een keer weg. Toen ik klaar was
kreeg ik allerlei vragen. Voor deze
vragen was ik wel zenuwachtig, aangezien je niet weet wat je kunt verwachten en die kon je dus ook niet
voorbereiden. Hierna ben ik dan ook
uitgenodigd om een vergadering bij
te wonen van Burgercontacten. Het
was daarom ontzettend leerzaam.

Ik vind het interessant dat je echt
dingen kunt doen. Je kunt dingen
veranderen of juist hetzelfde laten.
Ook vind ik het interessant hoe
andere mensen met andere ideeën
of tegenargumenten komen, waardoor je daar ook weer over moet
gaan nadenken. Maar het meest
interessante vind ik toch wel als er
plannen worden goedgekeurd en
hoe ze die gaan realiseren.

Wanneer kwam je op het idee
om een jongerenraad te
introduceren?

Politiek hoeft helemaal niet zo saai
te zijn zoals sommige jongeren denken. Zij hebben vaak hele goede
ideeën, maar die worden niet altijd
gehoord. Dit zouden ze zelf kunnen veranderen door actiever aan
bepaalde dingen deel te nemen.
Het is dus belangrijk dat juist jongeren van zich laten horen, tenminste
als ze willen dat er naar hen geluisterd wordt en er ook iets daadwerkelijk gedaan zou kunnen worden.

Ik hoorde dat er een Sprekersplein
was in Venray, hierdoor ging ik
nadenken over wat ik eigenlijk wil
in Venray. Wat ik wil is een plek
waar jongeren samen over politieke
onderwerpen kunnen discussiëren.
Dit was drie tot vier weken voor het
Sprekersplein, in die drie weken heb
ik mijn idee verder uitgewerkt.

Waarom wil je andere jongeren
interesseren voor de politiek?

Wat zou je met een jongerenraad
willen bereiken?

Sinds wanneer ben je bij de
debatgroep van het Raayland?

Dat jongeren zoals ik een kans hebben om over hun interesse, in dit
geval de politiek, te kunnen praten. Verder dat jongeren ook al een
beetje kunnen zien wat een raad
inhoudt en wat de verschillende
onderwerpen kunnen zijn. Hiermee

Sinds de helft van mijn eerste jaar,
dat is dus nu twee jaar geleden. Ik
wist al eerder dat er een debatgroep
op het Raayland was en ik was er
toen ook al van overtuigd dat ik mij
daarbij wilde aansluiten. Dit heb ik
dan ook zo snel mogelijk gedaan.

Column

Toetsweek
Het is alweer begonnen.
Toetsweek één van dit jaar.
Het is vreselijk en eigenlijk best
stressvol. Ik krijg dit jaar maar
drie cijfers per vak. Dus als
ik een toets slecht maak, is
de kans dat ik uiteindelijk dat
ophaal naar een voldoende erg
klein. Dus ben ik maar vast drie
weken van tevoren begonnen
met leren. Vooral wiskunde en
economie zijn lastige vakken
voor mij.

Mijn hobby is voetbal. Ik ben keeper
bij MO15 bij SV Venray. Mijn team
is supergezellig. Samen hebben we
al heel wat wedstrijden gewonnen,
helaas hebben we er ook een paar
verloren. Mijn favoriete voetbalclub is Ajax. Daarnaast ben ik een
enorme fan van Formule1. Ik mis
van beide ook bijna geen enkele
wedstrijd. Afgelopen zomervakantie zijn we zelfs naar de F1 wedstrijd
in Hongarije geweest, wat erg leuk
was.

Ik snap er werkelijk niks van en het
is ook zo veel. Dan heb je ook nog
dat je de opdrachten uit het boek
wel snapt, maar de opdrachten in
de toets zijn net Chinees. Ik bedoel
maar: Jantje loopt over straat met
een ijsje in zijn hand en een appel
in zijn rugzak. Langs hem vliegt
een bij, bereken de temperatuur
van de zon. Hoe doe je dat? Dit is
voor mij wiskunde. Ik snap er niks
van en als ik het dan eindelijk
begrijp, krijg ik in de toets iets wat
ik nog minder begrijp. Gelukkig
heb ik ook vakken die ik wel snap,
zo als geschiedenis en biologie.
Nu moet ik mijn hoop natuurlijk
niet te hoog houden, maar ik kan
wel hopen dat ik voldoendes heb.
Het fijnst zou zijn een 7 of een 8,
maar bij sommige vakken ben ik al
blij met een 5,5 dan heb je namelijk een voldoende. Ik verwacht
wel dat deze week goed zal gaan,
maar je weet maar nooit. Gelukkig
hou ik het nog positief en ga ik
vol vertrouwen de toets in (om er
zonder vertrouwen uit te komen).
Voor nu ga ik me gewoon focussen op school en mijn toetsen en
vanaf volgende week kan het allemaal weer normaal. Zonder gedoe
en stress door het leven. Jongeren
krijgen toch maar veel stress binnen in zo’n toetsweek, sommigen
zelfs daarbuiten. Daar zou eigenlijk
iets aan gedaan moeten worden.
Voor nu kan ik alleen hopen op
mooie en goede cijfers, niet te veel
stressen en dan komt alles wel
weer goed.

Heb je ambities in de politiek?

Met welke persoon zou jij je leven
willen ruilen?

Jacky

Ja, ik zou graag iets in de politiek
willen doen, niet alleen later maar
eigenlijk het liefst zo snel mogelijk.
Daarom wil ook een jongerenraad
oprichten. Zodra ik oud genoeg ben
wil ik ook graag in de raad. Zoals je
ook in de vorige vraag kon lezen, wil
ik later daadwerkelijk iets in de politiek doen.

Ik wil eerlijk gezegd met niemand
mijn leven ruilen. Ik heb een leuk
leven, met superleuke vrienden.
Daarnaast heb ik een hele fijne
familie, waar ik me echt thuis voel.
Ook op school gaat het goed, met
een hele gezellige klas. Al met al
ben ik heel tevreden met mijn leven
dat ik met niemand zou willen ruilen.

Wat is jou favoriete vak op
school?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Hoi

Wat maakt deze debatgroep
zo leuk?
Onderling is de debatgroep een gezellige groep, die serieus over diverse
onderwerpen debatteert. Wij komen
samen op de dinsdag in de grote
pauze. We krijgen dan een stelling en er worden teams (voor- en
tegenstanders) gemaakt door onze
leider(s). We gaan dan over deze stelling debatteren. Je hebt ook debatwedstrijden door heel Nederland. De
debatgroep is dus niet alleen leuk,
maar ook super leerzaam.

Wat is je droombaan?
Op dit moment zou ik heel graag in
de politiek willen en dan het liefst
als wethouder. Nadat ik met twee
wethouders, te weten Martijn van
der Putten (Venray) en Thijs Kuipers
(Horst) een dagje had meegelopen,
was ik nog meer overtuigd van het
feit dat ik een wethouder wil worden. De reden hiervoor is onder
andere omdat deze baan zeer gevarieerd is. Hierdoor heb je dus ook
inspraak in verschillende onderwerpen. Het liefst zou ik dit wel lokaal
of regionaal doen en niet landelijk,
omdat je naar mijn mening dan echt
meer dingen gedaan kunt krijgen.

Ik vind geschiedenis en Engels
heel leuk en kan daarom ook niet
kiezen tussen deze twee vakken.
Bij geschiedenis vind ik het ontstaan
van ons land en ons bestuur erg
interessant. Ook vind ik het interessant hoe dat dan in andere landen
anders kan zijn. Engels vind ik ook
een superleuk en interessant vak.
Dit omdat Engels een wereldtaal is
en je hierdoor met bijna iedereen
over de hele wereld kunt communiceren. Daarom volg ik ook het vak
Cambridge Engels, hierin wordt de
hele les Engels gesproken en moet je
zelf ook Engels spreken.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
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Landelijke ziekenhuisstaking ook bij VieCuri
Zowel het lokale actiecomité als het bestuur van VieCuri hoopt dat de voorgenomen landelijke staking op
woensdag 20 november niet nodig is en dat voor die tijd een akkoord is bereikt tussen de bonden en de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Maar wanneer dit niet het geval is, gaat het actiecomité,
bestaande uit een vertegenwoordiging van medewerkers, zich aansluiten bij de landelijke staking.

goede afstemming met het bestuur
en management van VieCuri plaatsvindt. “Over de precieze invulling van
het programma overlegt het actiecomité met de vakbonden. Het is nu te
vroeg om daar al duidelijkheid over te
geven”, aldus een woordvoerder van
VieCuri.

Zondagsdienst op bepaalde afdelingen
Als de deelname aan de staking doorgaat, betekent dat bepaalde afdelingen een zondagsdienst draaien
en geplande afspraken verzet kunnen worden. “Op dit moment wordt
geïnventariseerd welke afdelingen
mee willen doen met de staking.
En ook voor welke locatie(s) het geldt.
Dialyse in VieCuri in Venray is uitgezonderd van de actie. Tenslotte krij-

gen patiënten die al zijn opgenomen
de zorg die ze van ons gewend zijn.
Patiënten voor wie de stakingsdag
gevolgen heeft, stellen we persoonlijk
op de hoogte.”

Gevolgen voor patiënten tot een
minimum beperken
De Raad van Bestuur respecteert het
recht van medewerkers om actie
te voeren. “We vinden het belangrijk dat er een goede CAO komt voor
onze medewerkers. Maar we zijn ons
ook bewust van de impact die deze
actiedag kan hebben. Als de staking
er komt, doen wij er samen met het
actiecomité alles aan, om de actiedag
voor alle partijen zo goed mogelijk te
laten verlopen en de gevolgen voor
patiënten, bezoekers en medewerkers
zo veel mogelijk te beperken.”

Speelgoedactie bij
Albert Heijn in Venray
De bonden kondigden de landelijke
ziekenhuisstaking vorige maand aan.
Ze deden dat vanwege het uitblijven
van een betere cao voor 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland.

Ook vragen ze een structurele loonsverhoging van 5 procent voor 2019 en
een extra toeslag op loon wanneer
medewerkers op het laatste moment
worden opgeroepen om te werken.

Verder eisen ze betere afspraken
over arbeids- en rusttijden voor het
personeel.
VieCuri heeft afgesproken de voorbereidingen voor de staking in

Adver torial

IDEAAL Machinebouw en
Constructie overgenomen
Het familiebedrĳf IDEAAL Machinebouw en Constructie uit Horst wordt na 87 jaar overgenomen door
nieuwe eigenaren. Het innovatieve bedrĳf houdt zich voornamelĳk bezig met de vervaardiging van
machines bestemd voor de land- en tuinbouwsector.

Albert Heijn Venray houdt van 11 november tot en met 24 november een inzamelactie voor speelgoed, de Goedzakactie. Iedereen
die thuis nog speelgoed heeft staan dat een tweede leven verdient,
kan in het Venrayse filiaal van Albert Heijn een speelgoedzak
ophalen en deze gevuld daar weer inleveren.

2609 \ winkel
& Sinds
bedrijf
succes.
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Het speelgoed wordt gedoneerd
aan Speelgoedbank Venray.
Speelgoedbank Venray zet zich in
voor de kinderen van gezinnen
waar men even geen mogelijkheden heeft om goed speelgoed te
kopen. Het enige wat niet ingeleverd hoeft te worden zijn de dvd’s.
Daarvan heeft de speelgoedbank
nog een ruime voorraad.
“De speelgoedbank is een groot

ari 2016 komen er jaarlijks meer
dan 300 kinderen naar ons toe,”
zegt Joke Halmans, voorzitter van
de speelgoedbank. “We hebben
ook een speciale Sinterklaasactie
voor de kinderen. Daarom zijn we
erg blij met dit initiatief van Albert
Heijn en we hopen dat we op deze
manier, net als vorig jaar, weer
veel speelgoed kunnen inzamelen.”

KOM NAAR ONZE INFORMATIEAVOND
Voor ouders/verzorgers met kinderen in groep 7/8
maandag

4 november

woensdag

6 november
19.00 - 20.30 uur

Aanmelden via www.raayland.nl/groep-78

De dagelijkse leiding komt in handen van Pascal Maes
en Koen Lemmen. Pascal is al meerdere jaren verbonden
aan het bedrijf als bedrijfsleider. Koen was werkzaam bij
een metaalbewerkingsbedrijf in Horst als projectleider
automatisering. Zij hebben de ambitie om met IDEAAL in
te zetten op de verdere ontwikkeling en groei in het produceren en verkopen van machines in nieuwe geografische markten en toepassingsgebieden.
IDEAAL Machinebouw werd in 1932 opgericht door
Christiaan Coenders, grootvader van de huidige directrice. In de loop der jaren ontwikkelde de smederij zich
tot een volwaardig machinebouw- en constructiebedrijf
dat unieke machines voor de land- en tuinbouwsector
ontwerpt en vervaardigt. De huidige directie, bestaande
uit Hans en Trudy Swinkels, heeft het bedrijf in 1997

overgenomen van de vader van Trudy. Het bedrijf veranderde van een constructie- en machinebouwbedrijf
in een onderneming welke diverse (gepatenteerde)
ergonomische systemen ging ontwikkelen. Deze unieke
machines worden wereldwijd in een niche verkocht.

Beeld: Hans van der Beele

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Venloseweg 24, 5961 JD Horst
077 398 1256 info@ideaal.eu ideaal.eu

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Gratis bezorging
van jouw
boodschappen.

KIES
JOUW EIGEN
KORTINGSCOD
E
Oirlo - Leunen
Castenray
Heide - Veulen

Bestel online je boodschappen op PLUS.NL,
vul bovenstaande kortingscode in van jouw
dorp en krijg de boodschappen tijdelijk
gratis thuisbezorgd.
Alle dorpen binnen het bezorggebied komen
aan de beurt. Meer informatie over de actie
vind je op onze facebookpagina.

3110 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening

Gemeente Venray heeft meer
starterswoningen nodig
In heel Nederland zijn er te weinig woningen in het middensegment, waardoor starters tussen wal en schip vallen. Dit komt doordat de huizenprijzen oplopen en het aanbod zeer klein is. Venrayse starters in de woningmarkt ervaren ook deze problemen. Aan de andere kant is de
behoefte aan seniorenwoningen ook groot en vragen niet alleen starters om hulp. Daarnaast hikken gemeentes nog tegen de stikstof-uitspraak
aan, waardoor nieuwe projecten in de woningbouw stil liggen. Toch komt de Raad van State niet voor niets met een uitspraak. De stikstofuitstoot is wel degelijk gevaarlijk voor de natuur.
In Venray lopen er enkele bouwprojecten. Denk
daarbij aan de nieuwbouwwoningen in De Brabander. Deze huizen zijn voor een starter niet te
betalen. Ook het oude busstation aan de Julianasingel heeft moeten wijken voor het huizenproject
Julianahof. Daar worden acht vrijstaande woningen op ruime kavels gebouwd. Ook te duur voor
een starter op de woningmarkt.
Enkele politieke partijen gaven in de Algemene
Beschouwingen aan dat er in Venray meer woningen gebouwd moeten worden. De VVD vindt
het College van B&W te terughoudend over het
woningbouwbeleid. “De kopersmarkt is veranderd in een verkopersmarkt waartoe veel mensen,
vooral starters, geen toegang meer hebben. Met

CDA Venray

de uitermate terughoudende visie lopen we grandioos achter de feiten aan.” Ook het CDA toont zich
bezorgd over het tekort aan woningen voor starters.
De christendemocraten willen voorkomen dat mensen
noodgedwongen naar omliggende gemeenten verhuizen. “Om het nijpende probleem op te lossen zou
de gemeente actief bouwgrond moeten verwerven
om nieuwe woningexploitaties te starten. Dadelijk is
het te laat”, waarschuwt CDA.
De bouwsector wordt in de komende vijf jaar hard
getroffen door de stikstofuitspraak van de Raad van
State. Op woensdag 30 oktober demonstreerden de
medewerkers uit de bouwsector massaal op het Malieveld in Den Haag. Alle projecten die in de buurt
liggen van de 118 Natura 2000-gebieden en waar nog

geen onherroepelijke vergunning voor is afgegeven,
worden geraakt. Alleen wanneer uit ecologisch onderzoek blijkt dat de stikstofuitstoot door een project
niet stijgt of zelfs daalt, kan een vergunning voor het
project worden afgegeven. Het is mogelijk dat het
doel van de Rijksoverheid om 75.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen niet wordt gehaald. Daarentegen kunnen tegenstanders van de stelling vinden dat
de stikstofuitstoot moet worden teruggedrongen, omdat het schadelijk is voor de natuur. Zij kunnen stellen
het terecht te vinden dat eerst alle woonprojecten
beoordeeld worden, ook al vormt dit uiteindelijk een
probleem voor de starters op de woningmarkt.
De stelling deze week luidt: Gemeente Venray heeft
meer starterswoningen nodig. Wat vindt u?

Doorpakken in het sociaal domein

De kadernota Sociaal Domein is dinsdag 29 oktober in de raadsvergadering vastgesteld. Wij hebben daar
enkele kanttekeningen bijgezet. Wij willen de zorg- en hulpvragen dichter bij de mensen brengen en dus
ook zo kort mogelijk bij de mensen brengen in Venray, in de gemeenschapshuizen en in de wijken. Dus
makkelijk toegankelijk en vertrouwd in de eigen omgeving.
Door meer lokale voorzieningen op
te zetten of voort te zetten kunnen
wij mogelijk minder gebruik maken
van de professionele organisaties.
Deze organisaties moeten wel altijd
blijven bestaan om als vangnet te
functioneren voor die mensen die

Venray Lokaal

geen gebruik meer kunnen maken
van de lokale voorzieningen. Deze
professionele organisaties zullen
door het beter samenwerken de
beste en daarmee waarschijnlijk ook
de goedkoopste hulp aanbieden.
Om de beste zorg aan te bieden wil-

len wij nog meer gaan werken met
wijkteams, ouderenconsulenten
enzovoort. Maar ook bij de huisarts kunnen wij nog slagen maken
door de cliënten door te verwijzen naar bijvoorbeeld een Praktijk
Ondersteuner Huisarts

Jac Derikx, raadslid

Maak kennis met...

Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse “politeia”, wat onder meer betekent: het leven als
burger in de samenleving. Dat is nou precies waar het in onze partij om draait. Om het leven, wonen en
werken in ons mooie Venray. En dat op een fijne, veilige, gezonde, schone en gelijkwaardige manier.
Vooral de landelijke politiek heeft
een slecht imago, “het is te ver van
me weg, luistert niet naar me, is niet
transparant en is te populistisch”.
Maar bij VENRAY Lokaal is plaatselijke politiek écht anders. Het is interessant, maakt je wijzer, is spannend
en ontspannend, gezellig en vooral
nuttig! Iedereen kan op zijn/haar

VVD Venray

(POH-verpleegkundige). Deze POHverpleegkundige kan dan op de poli
of in de thuissituatie samen met
de zorgvrager kiezen voor de beste
zorg voor onze jeugd (jeugdzorg),
psychische patiënten (GGZ-zorg) of
ouderen. Dit alles moet nog opgezet
worden maar wij zijn op de goede
weg en willen nu doorpakken.

manier een grote of kleine bijdrage
leveren aan onze partij en dus aan
de Venrayse maatschappij.
De gemeenteraad vertegenwoordigt het volk, bepaalt beleid en
controleert het college van B&W.
De commissieleden zijn kritisch en
nieuwsgierig. Zij voeden en adviseren onze vijf raadsleden. In principe

zijn dit burgerleden zoals jij en ik.
Ons team is een afspiegeling van
de Venrayse samenleving, precies
zoals dat ook zou moeten zijn in een
gemeenteraad.
Kom geheel vrijblijvend kennismaken met team VENRAY Lokaal en stel
al je prangende vragen op maandag 4 november om 19.30 uur in het

gemeentehuis van Venray.
Deelnemers aan de gratis cursus
‘Politiek Actief’, die in september
en oktober plaats heeft gevonden,
zijn uiteraard ook van harte welkom.
Pak deze kans!

Laura Puts, fractieondersteuner

Saamhorigheid bij de jeugd

Samenhorigheid is een belangrijk begrip binnen de gemeente. Voor jong én oud. Maar als we de laatste
jaren kijken naar de samenhorigheid van de jeugd tussen de 12 en 18 jaar ten opzichte van de jeugd vroeger is er veel veranderd.
Vooral op deze leeftijd is het voor jongeren belangrijk dat ze sociale contacten op kunnen doen en elkaar kunnen
ontmoeten in een veilige openbare
ruimte. De jongerencentra kunnen
hier een rol in spelen. Sinds de leeftijd waarop je alcohol mag drinken is
verhoogd van 16 naar 18 jaar is het
moeilijker geworden voor de jon-

gerencentra en andere uitgaansmogelijkheden om de jeugd onder de
18 jaar naar haar evenementen te
trekken. Het zou jammer zijn dat door
het ontbreken van alcohol op feestjes de jeugd liever thuisblijft. Bijna
elke vriendengroep ontmoet elkaar
bij iemand thuis, in de keet of in de
daarvoor omgebouwde garage, maar

het zou toch mooi zijn als deze groepen elkaar ook nog kunnen blijven
ontmoeten in de openbare jongerencentra in Venray? Uitgaan draait om
verschillende leuke mensen ontmoeten en plezier maken met z’n allen. En
dansen, dat doet men al generaties
lang. De jongerencentra organiseren
verschillende evenementen om de

jeugd samen te laten komen, elkaar te
kunnen ontmoeten, plezier te maken
en te kunnen dansen. Bijvoorbeeld het
Zomaarpop festival in Oirlo. Een festival georganiseerd dóór jongeren vóór
jongeren. Het voortbestaan en de
belevenis van deze jongerencentra in
Venray ligt daarom ook in de handen
van de jeugd zelf. Samen kunnen zij
zorgen voor een verbeterde saamhorigheid in Venray.

Willy’s Wereld

Column

Let op: Bord
Als je langs de Nederlandse wegen
reist valt het niet mee om goed op
de weg te letten. Er komt namelijk
zoveel informatie op je af dat je
bijna onmogelijk geconcentreerd
kunt blijven. Men ziet door de borden (en bordjes) het bos niet meer.
We doen het als mens maar al
te graag: van alles communiceren met stickers, borden, posters.
Alles om ons maar te informeren,
te vermaken of te waarschuwen.
Van veel van die uitingen ontgaat
mij totaal het nut.
Neem de melding in auto’s “Let op:
Baby aan boord”. Ik vraag me werkelijk af wat men nu wil bereiken met dat onzinnig lapje tekst.
Moet ik er op bedacht zijn dat
de bestuurder plots kan stoppen
omdat er een luier verwisseld moet
worden? En wordt mijn hulp dan
verwacht? Zit de baby wel eens
achter het stuur en kan het rijgedrag dan wat lijken op dat van een
dronken chauffeur? Ik kan met zo’n
melding helemaal niets. Zelfs al
zou het bedoeld zijn om van mij
te verwachten dat ik wat voorzichtiger ga rijden met de peuter in
de buurt, dan nog zou dat uiterst
vreemd zijn. Ik mag toch hopen dat
voorzichtig rijgedrag ook bij andere
medeweggebruikers gewenst
wordt.
Ook bijzonder vind ik de borden
bij tunnels. Ontsteek uw lichten.
Die snap ik nog. Je rijdt immers
een donker gat in. Maar dan als
je de tunnel uit bent: “Denk aan
uw lichten”. Ik vraag me werkelijk af wat de persoon die dat bord
bedacht heeft voor gedachtegang
heeft gehad. Wat maakt het uit
of na de tunnel de lampen aanblijven van de auto of dat men ze
uitmaakt? Het levert alleen weer
een moment van afleiding op.
Volkomen zinloos.
Op de Beekweg kwam ik laatst
in een afstand van enkele luttele
meters ook een mooi rijtje borden
tegen: “Let op: werkzaamheden”,
gevolgd door “Let op: einde werkzaamheden” om vervolgens daar
weer vlak achter aan te treffen
“Let op: bouwverkeer”.
Er is wel eens een test geweest
waaruit bleek dat minder borden de verkeersveiligheid verbetert. Ik pleit voor een nieuw bord:
“Let op: Borden”.

Chiara Palmi

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.

Willy
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Oranje-Wit haalt uit op
bezoek bij Klick
Oranje-Wit uit Leunen heeft de uitwedstrijd op bezoek bij Klick in
Wilbertoord met 20-7 gewonnen. De korfbalsters uit Leunen staan
na de riante zege op de zesde plaats in de poule.
Na de goede wedstrijd van vorige
week, reisde Oranje-Wit met veel
zelfvertrouwen af naar Wilbertoord,
waar de wedstrijd tegen Klick op
het programma stond. Voor OranjeWit was het belangrijk om vandaag
de punten mee naar huis te nemen.
Oranje-Wit begon dan ook sterk aan
de wedstrijd en wist direct op voorsprong te komen: 2-0. Nadat ook
Klick eenmaal tot scoren wist te
komen, had Oranje-Wit het verdedigend goed staan. De afwisselende
aanvallen met veel uitgespeelde
kansen leverden mooie doelpunten
op en zodoende liep Oranje-Wit uit
naar een 1-7 voorsprong. Voor rust
wisten beide ploegen nog eenmaal
te scoren, wat een ruststand opleverde van 2-8.

Na rust was het zaak om geconcentreerd de wedstrijd uit te
spelen. Door snelle aanvallen van
Oranje-Wit en goed verdedigend
werk werd de voorsprong verder
vergroot naar 4-18. In de slotfase werd er door beide ploegen
nog een aantal keer gescoord.
Een strafworp voor Oranje-Wit in
de laatste minuut resulteerde in
een welverdiende overwinning
van 7-20.
Oranje-Wit staat nu zesde in de
poule en kan zich na deze mooie
overwinning met een goed
gevoel voorbereiden op de binnencompetitie.

Blitterswijckse ploeg geen kans

SV United heerst in derby
tegen BVV’27
BVV’27 liet in het verleden grote broer SV United nog wel eens struikelen in deze rasechte voetbalderby.
Op zondag 27 oktober had de gehavende Blitterswijckse ploeg in Wanssum geen kans tegen medekoploper
SV United dat met 3-0 won in de vierde klasse G.

Tekst: korfbalvereniging Oranje-Wit

SVOC’01 gaat ongeslagen
naar binnencompetitie
De korfbalsters van SVOC’01 uit Oirlo-Castenray hebben het
laatste duel in de buitencompetitie winnend afgesloten. Dakos,
uit Someren, werd met een 8-7 nederlaag terug gestuurd naar
Noord-Brabant.
SVOC’01 kende een bliksemstart,
want de ploeg nam door geweldige schoten een 3-0 voorsprong.
Het team weigerde door te pakken,
waardoor Dakos terug kon komen
in het duel. Desondanks ging SVOC
met een 5-4 voorsprong de rust
in. De korfbalsters van SVOC speelden in die fase van het duel vooral

tegen zichzelf. De tweede helft
werd sterk begonnen, waardoor er
na verloop van tijd een 8-4 voorsprong op het bord stond. Opnieuw
wist Dakos terug te komen in het
duel. Verder dan 8-7 liet SVOC het
echter niet meer komen. Zodoende
gaat SVOC ongeslagen de binnencompetitie in.

BVV’27 begon voortvarend aan het
seizoen maar toen het blessurespook
toesloeg, gingen de prestaties bergafwaarts. BVV-trainer Alex Londar miste
achterin het centrale duo Sil Arts en
Luca Schraven en in de voorhoede
ontbraken Roel Verkoijen en Bram
Wijnhoven. “Dat zijn er te veel voor
een kleine club als BVV. Dit kunnen
we niet opvangen”, verklaarde Londar.
Hoe anders is de situatie bij SV United
waar coach Fenne Smits over een
bank met liefst zeven wisselspelers
beschikte. Alleen Kevin Koolhof ontbrak.
De drukbezochte derby kwam aarzelend op gang. BVV’27, met Gijs Gooren
en Roel Tax centraal achterin, kwam
in het eerste halfuur nauwelijks in de
problemen. De beste kans was zelfs
voor Rik van Kempen na een afgemeten voorzet van Jimmy Lucassen.
Het eerste gevaar voor de thuisclub
ontstond toen Indy Phillips alleen op
het Blitterswijckse doel afsnelde. De

18-jarige keeper Boy Wolters kwam
moedig zijn doel uit en verijdelde het
gevaar.
SV United had een penalty nodig
om op voorsprong te komen. Michel
Kolodziejski liet zich tussen twee
BVV-verdedigers in slim vallen binnen de zestien. Arbiter Dings weifelde even en wees toch naar de stip.
Phillips schoot hard en zuiver raak
alhoewel Wolters in de goede hoek
zat: 1-0. Kolodziejski leverde vlak voor
rust een strakke voorzet af die via het
scheenbeen van BVV-verdediger Roel
Tax rakelings langs het doel verdween.
“Wij moesten geduld opbrengen en
goed in de organisatie blijven spelen.
Het was wachten op onze momenten.
Want met zo veel kwaliteit in de ploeg
komen er altijd kansen”, zei Unitedtrainer Fenne Smits.
Na de hervatting had BVV’27 weinig
meer in te brengen. SV United was
duidelijk de sterkste ploeg. Toen Indy
Phillips na een klein kwartier een

aanval doeltreffend afrondde, was de
derby beslist: 2-0. Alex Londar moest
na een uur een dubbele wissel toepassen omdat Jens Arts en Joey Gelden
geblesseerd waren. In de slotfase liep
SV United uit naar 3-0 door een treffer van Bram Lookman. “De jongens
hebben hun best gedaan maar we
konden aanvallend te weinig brengen”, zei BVV-trainer Londar die wacht
op betere tijden. “Het is nu zaak om
positief te blijven en er keihard voor
werken.” Debutant SV United won voor
de vierde keer op rij en deelt de koppositie met Heijen. Komende zondag
staat in Heijen de topper op het programma. Fenne Smits waakt voor te
veel euforie. “Handhaving is nog altijd
ons doel. Alle punten die we nu halen,
dat is meegenomen. We hebben vandaag verdiend gewonnen en het elftal
draait goed maar we moeten het niet
te hoog in onze bol krijgen.”
Tekst: Henk Willemssen

Verlost van nul punten

SSS’18 en Venray schieten
weinig op met punt
Eerste team TC Oostrum
overtuigend kampioen
Het eerste tennisteam van TC Oostrum is kampioen geworden in de
derde klasse gemengd dubbel 35+. Het team bestaat uit Marian
Gommans, Astrid Vollenberg, Marc van Dijck, Henriëtte van Bergen,
Geert Kunen, Jacqueline Kessels en Abe Hogeboom. Het duel tegen
Arcen werd op de laatste wedstrijddag overtuigend gewonnen met
4-0. Het team won liefst 25 van de 28 wedstrijden die het in de
najaarscompetitie speelde.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat bleek op zondagmiddag 27 oktober maar weer in Overloon. SSS’18 en
Venray lieten het na om de eerste seizoenszege te boeken, maar zijn na het 1-1 gelijkspel wel verlost van de
hatelijke nul punten.
De eerste kans van het duel was
voor de ploeg uit Overloon, maar
Bas Joosten schoot de bal in kansrijke positie hard over het doel van
Venray-doelman Christian Foudraine,
die voor de tweede opeenvolgende
week onder de lat stond. Tien minuten
later had de thuisploeg meer succes.
Uit een corner was het Stan Venhuizen
die de openingstreffer tegen de

touwen kopte. Even later was Koen
Voesten dicht bij een verdubbeling van
de voorsprong, maar diens kopbal trof
geen doel. Vlak voor rust kregen ook
Jarno Peeters en Stan Kersten mogelijkheden voor de Venraynaren.
Het bleek de opmaat naar een tweede
helft waarin de gasten uit Venray
verreweg de meest dreigende ploeg
waren. Pas een kwartier voor tijd

leidde dat tot een doelpunt. Na een
slim overstapje van Koen Verlinden,
de afgelopen jaren nog in dienst van
SSS’18, was het Niek Versteegen die
de bal achter SSS’18-doelman Thomas
Massop prikte. In de slotfase waren er
nog wel mogelijkheden voor Venray,
maar gescoord werd er niet meer.
Tekst: Dennis Stiphout
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Geplukt

Ivonne de Beer Venray
Ze is sinds ruim een jaar één van de gezichten van MFC De Baank, waar Ivonne de Beer (48) de functie van horecamanager/-beheerster vervult.
Dat combineert ze met werkzaamheden als gastvrouw voor de Rabobank. Met haar man Orlando en drie zoons Noah, Kain en Reno is De Beer
daarnaast al geruime tijd woonachtig in Venray. Deze week wordt Ivonne de Beer geplukt.

lijk op zoek naar een horecamanager. Ivonne besloot het avontuur aan
te gaan en heeft daar tot op heden
helemaal geen spijt van. “Het is een
gebouw waar heel veel te doen is.
Ze hadden in mijn functie voor ogen
dat ik vooral feestjes zou gaan runnen. Toch stuur ik ook veel vrijwilligers en personeelsleden aan. Ik krijg
echt energie van de werkzaamheden.
Vooral het feit dat ouderen laten zien
dat je iets voor hen betekent, maakt
me gelukkig. De positieve reacties
van vrijwilligers en de Leunse mensen
toveren een smile op mijn gezicht.”
Toch was het plaatje met enkel de
werkzaamheden bij De Baank nog
niet helemaal compleet voor Ivonne.
“Het gastvrouw zijn, miste ik nog wel
een klein beetje. Dat heb ik terug kunnen pakken bij de Rabobank, waar ik
nu tien uur per week werk als gastvrouw. Die combinatie bevalt mij
prima. Het is goed te combineren met
het gezinsleven en het voelt niet altijd
als werk.”

Belang van een MFC

Een vleugje Texas in Leunen. Dat is
wat Ivonne de Beer met zich meebrengt. Anders dan met name
haar achternaam doet vermoeden,
werd de huidige horecamanager
van MFC De Baank geboren in de
Verenigde Staten. “Mijn ouders
emigreerden vóór mijn geboorte
naar de Verenigde Staten. Het was
toen een slechte tijd hier in
Nederland. Met name de werkgelegenheid was niet goed. Ze wilden echter dat hun kinderen hier

in Nederland zouden opgroeien.”
Zodoende keerde Ivonne al op 2-jarige
leeftijd terug naar Europa. Naar Cuijk,
om precies te zijn.

Op zoek naar werkplezier
Geen hamburgers en het najagen van
de American Dream dus voor Ivonne,
maar kaas, tulpen en stroopwafels.
Waar zus Kathy na verloop van tijd
weer terugging naar de Verenigde
Staten, besloot Ivonne in Nederland
te blijven. Ze groeide op in Noord-

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Brabant en leerde tijdens het uitgaan in Beugen haar huidige vriend
Orlando kennen. Ondertussen volgde
Ivonne een opleiding in de richting
toerisme aan de TIO College in Den
Bosch. Ze liep stage bij een reisbureau in Cuijk en bleef daar uiteindelijk werken. Na een jaar of zeven
verhuisde Ivonne met Orlando naar
Venray. Samen kregen ze hun eerste
zoon: Noah. Ivonne stopte overdag
met werken en ging in de avonduren
aan de slag bij Rank Xerox. Zodoende
kon ze de zorg voor de kinderen goed
combineren met het werk. Ook dat
avontuur duurde zo’n zeven jaar.
“De kinderen werden groter en ik was
het na verloop van tijd ook wel moe
om steeds ‘s avonds te werken. Ik ging
aan de slag bij de Rabobank. Het was
voor mij een mooie kans om ook weer
te gaan leren.” Ivonne werkte er als
adviseur particulieren, maar het bracht
in de loop der tijd geen voldoening
meer. “Ik vroeg me op een gegeven
moment af voor wie ik het eigenlijk
nog deed. Mijn ouders gaven aan dat
de Rabobank een goede bank was en
dat administratief werk wel iets voor
mij zou zijn. Ik deed dit voornamelijk
voor anderen en niet voor mijzelf, dus
dit deed ik voor mijn ouders. Er kwam
een moment in mijn leven dat ik
dacht: je leeft maar één keer, dus ik
moet nu doen wat ik leuk vind.”

Werken bij De Baank en de bank
De makelaarswereld, dat leek Ivonne
wel wat. Ze liep er stage en werkte er

twee jaar. Ook dat werk bracht haar
niet wat ze ervan hoopte. “Ik dacht:
nu ga ik écht doen wat ik wil. Ik wil
met mensen omgaan en iets betekenen voor ze. Gastvrouw leek me wel
wat. Ik vond het financiële plaatje niet
meer belangrijk en wilde iets doen
wat ik echt leuk vond.” Haar oog viel
op een vacature bij MFC De Baank in
Leunen. Waar Ivonne dacht dat het
ging om werkzaamheden als gastvrouw, bleek dat niet helemaal zo te
zijn. Bij De Baank bleken ze name-

Ivonne heeft geen moeite gehad om
zich te mengen in de Leunse samenleving. “Je moet in een dorp vaak maar
net in het straatje passen om geaccepteerd te worden. Dat ging eigenlijk
van een leien dakje. Dat kan ook liggen aan hoe ik ben: niet de moeilijkste en ik accepteer iedereen zoals hij
of zij is.” Ivonne ziet zelfs voordelen
vanwege het feit dat ze niet in Leunen
woonachtig is. “Je kent de mensen dan
niet goed genoeg om partijdig te zijn.
Ook met handhaven op bijvoorbeeld
het schenken van alcohol aan personen onder de achttien is het voor mij
handig dat ik niet uit Leunen kom en
er ook niet woon. Het kan dan gebeuren dat je elkaar te goed kent, terwijl
de veiligheid altijd voorop moet staan.
Ik voel me daar erg verantwoordelijk
voor.” Volgens Ivonne is het belangrijk
dat er in Leunen een MFC is. “Het zorgt
voor een gevoel van saamhorigheid.
Mensen in Leunen komen met hun
eigen activiteiten naar De Baank.
Het gemeenschapshuis wordt ingezet
om mensen onderdak te bieden tijdens feesten en activiteiten.”

Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten Horst
aan de Maas en Venray (85.000 inwoners, 16.000 leden, 25 medewerkers,
12,7 fte) en ondersteunt schoolbibliotheken.

BiblioNu zoekt een

Directeur-bestuurder
BiblioNu zoekt met ingang van 1 januari 2020 een directeur-bestuurder
voor een betrekking van 0,6-0,8 fte, met de ruimte om in de eerste
periode meer inzetbaar te zijn. De uitgebreide vacaturetekst vindt u op
www.biblionu.nl/vacatures/directeur.
Uw sollicitatie kunt u vóór 16 november 2019 sturen aan rvt@biblionu.nl.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond
26 november en donderdagavond 28 november.
Inlichtingen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht,
Jan-Hein de Wit, tel. 06-27205561.
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Toneelvereniging Vreato bestaat 35 jaar

11 november

Toneelvereniging Vreato uit Vredepeel viert dit jaar haar 35-jarig jubileum. De vereniging speelt op vrijdag 8
en zondag 10 november het blijspel ‘Een doos voor Koos’ dat uit drie bedrijven bestaat.

Aftrap van het
vastelaovesseizoen in Venray
In navolging van het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar
weer een editie van Enkeltje Venray georganiseerd. Alle vastelaovesvierders kunnen het nieuwe vastelaovesseizoen op 11 november zodoende weer aftrappen in de schouwburg Venray.
De Artiest, Proeflokaal Goesting
en Café Het Moment hebben
ook dit jaar weer voor een volle
line-up neergezet. Onder andere
Hoondervel, La Bamba, Bjorn
& Mieke, Fiorenza, Pruuf Mar,
Verrékkes Moj en de feestband FEZZ

geven acte de présence. De laatste jaren koos met name de jonge
generatie er steeds vaker voor om
naar Maastricht of Keulen te gaan.
De eerste editie, vorig jaar op een
zondag, was echter een danig succes.

Gratis geschenkbundel

BiblioNu start met landelijke
leescampagne
BiblioNu start op vrijdag 1 november met een grote, landelijke
leescampagne: Nederland Leest. Tijdens de campagne kan iedereen een gratis geschenkbundel, geschreven door Jan Wolkers,
ophalen bij de bibliotheek.
Vreato is ontstaan nadat Bert van Eerd
(overleden in 2016) een komische
voordracht vanuit de ton had gehouden. Daarna werd al snel geopperd
om een toneelclub te beginnen. Die

opmerking bleef niet ongehoord en
op 10 juni 1984 werd de toneelclub
een feit. De naam Vreato (Vredepeels
Amateur Toneel) werd door middel
van een wedstrijd gekozen. Op dit

moment bestaat de toneelvereniging
uit twaalf leden in de leeftijd van
24 tot 68 jaar. In de maand november
speelt Vreato jaarlijks een klucht of
blijspel voor jong en oud.

Dit keer is er aandacht voor duurzaamheid én een bloemlezing van
natuurverhalen geschreven door
Jan Wolkers, genaamd Winterbloei.
De geschenkbundel Winterbloei
is een bloemlezing van dagboekfragmenten, gedichten, verhalen en foto’s van Jan Wolkers.
Een aantal van deze verhalen
zijn nooit eerder gepubliceerd.
Biograaf en schrijver Onno Blom

(De Bezige Bij) stelde deze bundel
samen en schreef het inleidende
essay. De verhalen van Wolkers
worden vergezeld door persoonlijke en actuele columns van Aaf
Brandt Corstius en Nederland
Leest ambassadeur Ronald Giphart
schreef het voorwoord. Het boekje
is op te halen zo lang de voorraad
strekt.

Project ‘Een hemels prentenboek’

Presentatie Venrays Verleden
In de Grote Kerk start op vrijdagmiddag 8 november om 14.00 uur
het project ‘Een hemels prentenboek’, dat de oude gewelfschilderingen onder de aandacht brengt. Die schilderingen verdwenen in
1944 bij de verwoesting van de kerk bij de bevrijding.

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met het sorteren, verpakken
en de handel van blauwe bessen. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse landen in Europa,
Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond blauwe bessen
worden verpakt staat in Horst.
Vanwege de toenemende groei zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij de

VERPAKKINGS-/PRODUCTIEMEDEWERKER (m/v)
die op zoek is naar de juiste waardering voor zijn/haar inzet?
Zowel zaterdagwerkers als studenten, parttimers en fulltimers zijn bij ons welkom.
De functie:
In teamverband en met
geavanceerde machines ben je
bezig met het verpakken van
blauwe bessen.

Wat we van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden
verricht in een gekoelde ruimte;

• Nederlandstalig;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende
diensten te werken en 1 keer in de
2 weken op zaterdag.

de afdeling
Wij zoeken ook nog collega’s voor
nst en facilitaire zaken.
kwaliteit, logistiek, technische die
tie: abbgrowers.com/vacature
rma

Kijk op onze website voor meer info

Wat wij bieden:
wij bieden een uitdagende functie binnen een enthousiast team in een dynamische branche met een hoge mate
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een marktconform salaris volgens de CAO Groothandel AGF.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar:
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of personeelszaken@abbgrowers.com

Bij deze gelegenheid wordt het
themanummer over de Tweede
Wereldoorlog uit de serie Venrays
Verleden ten doop gehouden.
In vijftien hoofdstukken beschrijven
vijftien auteurs allerlei aspecten uit
de periode 1940-1945, die betrekking hebben op Venray. In het boek
is uitvoerig aandacht gegeven voor
de ravage in de kerk.
Na een korte pauze gaan in de kerk
de projectoren aan en start het
project ‘Het Hemels Prentenboek’,
waarin foto’s van de in 1944
verloren geraakte gewelfbe-

schilderingen getoond worden.
Geïnteresseerden krijgen een
indruk van wat verdwenen is door
foto’s getoond op een scherm van
6 vierkante meter, uitgelegd door
een aantal gelegenheidsgidsen en
ondersteund met allerlei beeldmateriaal over de kerk en haar omgeving voor, tijdens en na de oorlog.
De Grote Kerk is op 8 november
geopend tot 17.30 uur. Ook op
9 en 10 november is het ‘Hemels
Prentenboek’ te bezichtigen van
14.30 uur tot 17.30 uur geopend.

Vernieuwde route

Sint Maarten Landweert
In de wijk Landweert in Venray wordt op vrijdag 8 november
Sint Maarten gevierd. De stoet start om 18.30 uur bij wijkgebouw
’t Stekske.
Het verschil met andere jaren is dat
de stoet een compleet vernieuwde
route loopt en dat de kinderen
onderweg getrakteerd worden op
een show met Sint Maarten, paar-

den en vuur. Na de tocht is er zoals
andere jaren warme chocolademelk en een speculaasje voor de
kinderen.

3110 \ cultuur

Voorlezen aan voorleeshond
Alle kinderen van 6 tot 9 jaar die moeite hebben met (voor)lezen of dit gewoon heel spannend vinden, mogen
bij de bibliotheek in Venray komen voorlezen aan voorleeshond Nena. Baasje Romy Hutten en voorleeshond
Nena zijn donderdag 7 en 21 november van 14.30 tot 15.30 uur in de bibliotheek op bezoek.
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IVN organiseert senioren
wandeling in Geijsteren
Het IVN Geijsteren-Venray organiseert op donderdag 7 november
een seniorenwandeling in en om het dorp Geijsteren. De wandeling
start om 14.00 uur bij de parkeerplaats langs de
Nieuwlandsestraat.
Tijdens de wandeling wordt aandacht besteed aan de verschillende landschappen die rondom
Geijsteren liggen en aan cultuurhistorische bebouwing en (voormalige) boerderijen. Het landschap
rondom Geijsteren kenmerkt zich
door opvallend hoogteverschillen.
In verschillende perioden heeft de
Maas een ander verloop gehad en
zich geleidelijk ingesneden in het

landschap. Dit heeft geleid tot het
typische Maasterrassenlandschap.
Het huidige landschap wordt
gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van akkers, graslanden, bossen en houtwallen.
Tot slot wordt er gekeken naar hoe
Geijsteren door de eeuwen heen
altijd rekening heeft gehouden met
hoog water van de Maas.

Nieuw initiatief in Venray:
Koor van dit Moment
In het gebouw Jerusalem start op maandag 4 november een nieuw
initiatief: Koor van dit Moment. Iedereen kan aansluiten om mee te
zingen.

Volgens BiblioNu zorgt hardop voorlezen vaak voor angst en schaamte bij
kinderen. Door de aanwezigheid van
hulphond Nena voelen kinderen zich
meer op hun gemak, omdat de hond

niet oordeelt of veroordeelt. Deze
Australian Shepherd, met een gevoelig, enthousiast en vrolijk karakter, is
dol op kinderen en accepteert ze zoals
ze zijn. Nena geeft geen commentaar

en laat het kind zelf het leestempo
bepalen. Het maakt de situatie luchtiger en ontspannen en het haalt de
druk van het voorlezen af.

Het Koor van dit Moment vormt
met elkaar een kring. Van daaruit ontstaat muziek die nog niet
bestaat, maar telkens nieuw is.
Na de eerste bijeenkomst vinden er dit kalenderjaar nog zing-

avonden plaats op 18 november,
2 december en 16 december.
De avonden duren van 20.00 uur
tot 22.00 uur.

3110 \ winkel & bedrijf
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Adver torial

Verloskundige Praktĳk Horst en Maasdorpen wordt Danure Verloskundigen

‘Een veilige, vertrouwde en warme plek
voor iedereen’
In de praktĳk aan de Westsingel in Horst zĳn ze uit hun jasje gegroeid waardoor ze overstappen naar een groter pand op de
Industriestraat in Horst. Ook de naam verandert. Verloskundige Praktĳk Horst en Maasdorpen wordt Danure Verloskundigen, een
verwĳzing naar de Keltische moedergodin Danu van kennis, wĳsheid en vruchtbaarheid en het natuurlĳke proces van een zwangerschap. “Met de naamswĳziging willen we ook laten zien dat we er zĳn voor inwoners van Wanssum, Blitterswĳck en Geĳsteren”,
vertelt mede-eigenaar Margo.

de gemeente Venray. “Maar wij hebben het
gebied nooit verlaten. Door Horst niet meer in
de naam terug te laten komen, laten we zien
dat we er ook voor aanstaande moeders uit
deze dorpen zijn”, zegt Margo. De spreekuren
in Wanssum en Meerlo blijven dan ook na de
verhuizing gehandhaafd.
Maandag 18 november worden de eerste
cliënten ontvangen in het nieuwe pand, dat
drie keer zo groot is dan de praktijk op de
Westsingel. De professionalisering, een toename van het aantal cliënten en de behoefte
voor een eigen plek zorgden ervoor dat ze
graag wilden verkassen. “We hebben straks
een eigen wachtkamer. Daarnaast is er meer
parkeergelegenheid en zitten we op de
begane grond”, vertelt Jenny. “We willen dat
als mensen hier voor het eerst binnen komen
ze een ‘warm wauw’ gevoel krijgen. Een veilige, vertrouwde en warme plek voor iedereen.”
Om de verhuizing en naamsverandering te
vieren, organiseert Danure voor alle geïnteresseerden op zaterdag 16 november van 15.0017.00 uur een open dag. Die vindt plaats in het
nieuwe pand op de Industriestraat 11 in Horst.

Beeld: Sanne Hendriks fotografie

Danure bestaat uit verloskundigen Margo
Vermazeren, Marlon Theunissen, Marjon
Brinkhuis en Jenny Derkx. Linda Smeets is
vaste waarneemster. De basis van de praktijk ligt in 1983. Margo begon als 23-jarige in

Broekhuizen en Broekhuizenvorst een praktijk.
“Op 16-jarige leeftijd had ik één gesprek met
een verloskundige, waarna ik zeker wist dat ik
dat wilde worden. Ik heb er nooit een seconde
spijt van gehad”, vertelt Margo die betrokken

is geweest bij de geboorte van een heleboel
Venrayse kinderen. Van oudsher is de praktijk
actief in de maasdorpen Blitterswijck, Wanssum
en Geijsteren. Door de gemeentelijke herindelingen zijn deze plaatsen zich gaan richten op

Industriestraat 11, 5961 PG Horst
077 398 14 50 danure.nl
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Het grote Mad Science feest | 5+

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Pop Up Galerie WADT

Popronde Venray

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Pop Up Galerie

Tijd: 14.00 - 0.00 uur
Locatie: diverse locaties in Venray

Daniëlle Schel | Patroon

Wedding Event

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 12.30 - 17.30 uur
Locatie: Zaal 7, Hotel Asteria, Venray

Open repetitie Venrays mannenkoor

Anne-Mieke Ruyten | Oevers

Kwispellezen bij BiblioNu

Tijd: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur
Locatie: D’n Oesterham Oostrum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.30 - 15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Adventures - Tribute to REM
ma Hi-Fi
Tijd: 19.30 uur
04 Locatie: Proeflokaal Goesting Venray
11

Pop Up Galerie WADT
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Pop Up Galerie

Filmkring Venray: Lazzaro Felice
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Magic of Georgia | The Royal National
Ballet Company
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
07
11

Seniorenwandeling
IVN Geijsteren-Venray
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Parkeerplaats Nieuwlandsestraat Geijsteren

Willibrord-ommegang
Tijd: 18.45 uur
Locatie: St. Annakapel Blitterswijck

Venray in Dialoog

Koor van dit Moment

Match On Tour bij Stichting Ik Begin

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Jerusalem Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Julianasingel 67, Venray

Expositie 40/45 Blitterswijck

Filmkring Venray: Lazzaro Felice

Literaire Salon: De Grote Stilte

Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Veerweg 14, Blitterswijck

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Jeu de Boules Eurotoernooi

Kirsten van Teijn | Nobel

Tijd: 12.45 uur
Locatie: Bouledrome Speulpark Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Lenette van Dongen | Paradijskleier

De Bijbel, van kaft tot kaft

Oudercatechese: Communie

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: Paterskerk Venray

Reliving the past

Filmkring Venray: Lazzaro Felice

Sara Kroos | Verte

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Zaal Zeven Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Novemberdrums

Robert Derksen | Rugzak

Tijd: 10.30 uur
Locatie: De Linde, Oirlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Mens erger je niet! | Milo Berlijn
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

zo
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Venray in Dialoog

di
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11

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
Vele soorteienrs
najaarsbrolobeesteding
Bij iedere 10 eu

nt*
a
s
y
h
lc
o
b
is
t
a
gr
. € 3,99
t.w.v

nde

*max 2 per betale

Groot assortim
tuinplanten eent
n
heesters
60% korting

2.000 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

Feesten op z’n Duits
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

In het centrum van Venray vond op zaterdag 26 en zondag 27 oktober voor de negende keer het Oktoberfest
Venray plaats. Het evenement werd voor de tweede maal in het centrum gehouden. De Uitmarkt en
De Klokkenluider organiseerden het Oktoberfest in de feesttent op de Grote Markt. Die was traditiegetrouw
op Duitse wijze aangekleed. Ook de bierpullen en bediening in Duitse kledij ontbraken niet. Gedurende de
twee dagen stonden er diverse acts op het podium, waaronder de Rosentaler, Walter Ego en DJ Izzy.
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Eerste plek voor fanfare Ons Genoegen

Tabletcafé in de bibliotheek

Muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo heeft bij het LBM Concertconcours in De Oranjerie in Roermond de
eerste plek behaald. De fanfare behaalde 83,50 punten voor hun concert in de tweede divisie.

Voor wie alles wil weten over de nieuwste apps en handige functies
op de tablet is er op maandag 4 november in de bibliotheek Venray
weer een tabletcafé van 15.00 tot 17.30 uur. Ook vragen over de
smartphone of e-reader kunnen gesteld worden.
Het tabletcafé is geen cursus of
workshop, maar een samenzijn van
enthousiaste gebruikers die graag
van elkaar willen leren. Vrijwilligers
van Seniorservice Venray staan
klaar voor hulp. Zorg dat de tablet,

smartphone of e-reader is opgeladen en neem gebruikersnaam en
wachtwoord mee. Dit is handig bij
het installeren van nieuwe apps.
Deelname is gratis.

Klassiek najaarsconcert
in de Schouwburg
Het symfonieorkest Helmond-Venray speelt op zondag 24 november het najaarsconcert ‘Wagner versus Beethoven’. Het is een
programma met vooral klassieke muziek.

Na een lange voorbereidingstijd met
repetitiedagen, try-out concerten en
externe repetities mocht de fanfare
zondag 27 oktober laten horen wat zij
in hun mars hebben. Ter voorbereiding
organiseerde de fanfare op zondag
29 september samen met Harmonie
de Vriendenkring Well en fanfare

St. Judocus St. Joost onder andere een
try-out concert in MFC De Zwingel in
Melderslo.
De fanfare kwam zondag uit in de
tweede divisie en behaalde daar
83.50 punten voor hun concert.
Ons Genoegen begon het concours
met inspeelwerk Mercury van Jan

de Haan. Het eerste concertwerk
dat ten gehore werd gebracht was
Highland Village Dances van Rob
Goorhuis, het tweede concertwerk
was Flashback van Jan de Haan. Het
resultaat werd neergezet met de eigen
leden.

Wedding Event in Zaal7 van Hotel Asteria
Het Wedding Event voor aanstaande bruidsparen komt weer naar Venray. Op zondag 3 november vindt het
evenement van 12.30 tot 17.30 uur plaats in Zaal7 van Hotel Asteria.
Aanstaande bruidsparen kunnen de
hele middag in gesprek met professionals uit de trouwbranche die tips
en adviezen geven om zo tot de beste
beslissingen te komen met het oog op

de huwelijksdag. Zo zijn er workshops,
inspiratiesessies en een ceremonie
beleving. Door middel van een stempelsysteem kunnen de hele middag
stempels gespaard worden om zo in

aanmerking te komen voor een plek in
de DagFinale waar prijzen te winnen
zijn voor de huwelijksdag.

Als ouverture speelt SOHV het werk
Wagners Siegfried Idyll. Daarna
nemen dirigent en orkest het
publiek mee in het verhaal achter
de zevende Symfonie van Ludwig
van Beethoven. De verschillende
thema’s passeren de revue en het

orkest speelt ze voor met illustraties op groot scherm. Na de pauze
volgt de gehele symfonie. Het concert is een voorbereiding op 2020,
de viering van het 250e geboortejaar van Ludwig van Beethoven.

Voettocht naar Santiago
Peter Ansinger uit Leunen heeft in 2018 een voettocht naar Santiago
de Compostella ondernomen. De tocht, die wel 2.400 kilometer lang
was, is hij begonnen vanuit zijn woonplaats en hij liep deels de
bekende route maar nam ook voor een deel een nieuwe, pas ontdekte route, die vrijwel nog niemand gelopen heeft. Donderdag
7 november vertelt Peter zijn verhaal in MFC De Baank in Leunen.
Alle aspecten van de tocht komen
voorbij. Middels een beamer-presentatie neemt Peter geïnteresseerden mee in zijn belevenissen tijdens
de tocht. Er wordt onder andere
aandacht besteed aan de voorbe-

reiding, de reden waarom Peter de
tocht gemaakt heeft en hoe de tocht
in zijn geheel verliep, de overnachtingen en de gelopen route. De presentatie, die vanaf 19.30 uur begint,
is voor iedereen toegankelijk.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Jubilarissen Vrouwenkracht Ysselsteyn
Tijdens de jaarlijkse feestavond van VrouwenKrachtYsselsteyn (VKY) op dinsdag 22 oktober zijn negen
jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij kregen door de voorzitter van de vereniging allen een bos bloemen en
een blijvend aandenken aangeboden voor hun jarenlange trouwe inzet en lidmaatschap. Mevrouw ArtsWillemse is al zeventig jaar lid van de vereniging. Daarnaast waren er veel jubilarissen die al vijftig jaar
lid zijn.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Jij maakt ‘m super

SH
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50%
UITVERKOOP!
38%

42%

44%

49%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-48%

-49%
€6.499,-

Beethoven
275 x 295 cm

€3.297,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

-38%
€4.199,-

€5.599,-

Lissabon
247 x 285 cm

,
7
9
8
.
€2
R
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INCL. AP R GARANTIE!
A
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5
MET

€2.597,-

Livorno

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

295 x 200 cm

-48%

-49%
€6.499,-

€3.297,-

Migot

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

312 x 218 cm

€4.199,-

Salerno

€2.197,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

300 cm

-31%

-45%

€8.199,-

€4.497,INCL. APPARATUUR E!
NTI
MET 5 JAAR GARA

Salerno Stanford
274 + 184 + 180 x 120 cm

HORST

€4.499,-

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

50%

38%

€3.097,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Valentina
187 x 285 cm

ELKE ZONDAG
GEOPEND!

44%

50%

