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Sint in Venray
Ruim 150 pieten kwamen met Sinterklaas op zondag 17 november aan in Venray. De inwoners van Venray en omstreken kwamen in grote getalen naar de Markt om de goedheiligman
welkom te heten. Op zondag 23 november wemelt het weer van de zwarte pieten in Venray. De hele zondagmiddag is het een grote pietenspeelplaats op de pleinen in het centrum.
Op het Schouwburgplein gaat om 14.00 uur een pietenspeurtocht van start die vervolgens om 17.00 uur overgaat in een lichtjestocht. / Beeld: Rob Beckers

Omwonenden tegen duurzame woningen op Peppelhof Castenray
Stichting Phien wil op Landgoed Peppelhof in Castenray een duurzame ecologische ‘leefwijze’ in de praktijk
brengen. Daarvoor wordt het terrein ingericht met voedselleverende gewassen en duurzame (tijdelijke)
woningen. Er wordt gestart met drie woningen, maar de stichting wil dat het initiatief doorgroeit naar
dertien woningen in een periode van 10 jaar. Tijdens het Sprekersplein op dinsdag 19 november werd duidelijk
dat de omwonenden van het Landgoed daar niet op zitten te wachten.
De gedachte van Stichting Phien is
om bestaande boerderijen en erven
om te vormen tot zelfvoorzienende
leefomgevingen waar één of meerdere leefeenheden (gezinnen, eenpersoonshuishoudens en ouderen)
kunnen wonen en werken. De laatste jaren zijn Landgoed Peppelhof in
Castenray, Camping Eyckelenbosch in
Melderslo en De Hermanushoeve in
Grubbenvorst aangekocht als voorbeeldlocaties.
Volgens gemeente Venray is het
concept zo uniek dat gekozen is
voor gezamenlijk ervaring opdoen.
Dat betekent dat de eerste fase, die

bestaat uit de aanvraag voor een
tijdelijk omgevingsvergunning voor
maximaal drie woningen voor de periode van tien jaar, wordt gezien als
een pilot. Op basis van de eerste fase
neemt het college een besluit over
de invulling van de volgende stap. Op
Landgoed Peppelhof kan er per 1 hectare één woning worden gebouwd. Op
basis hiervan zijn er maximaal dertien
woningen mogelijk. Omdat er al één
woning aanwezig is, is er nog ruimte
voor twaalf nieuwe woningen.
Peter Slijpen van Stichting Phien was
aanwezig op het Sprekersplein om
uitleg te geven. “90 procent van de

grond wordt voedselbos. Wij bieden
families een veilige zelfvoorzienende
thuisbasis en een zelfvoorzienend
leven. Dit initiatief biedt een oplossing
voor stikstof- en CO2-uitstoot, verarming van de bodem, stijgende lijn
burn-out, depressie en stress en sociaal isolement van ouderen.”
Bij de realisatie van beide fases wordt
er van uitgegaan dat Stichting Phien
een omgevingsdialoog gaat houden.
Tijdens het Sprekersplein werd duidelijk dat de omwonenden niet staan
te springen op een zelfvoorzienende
gemeenschap in de buurt. Mevrouw
Coopmans, die direct naast Landgoed

Peppelhof woont, gaf aan op dit
moment al overlast te ervaren. “Mijn
man werkt aan huis met mensen met
PTSS en die hebben een rustige, prikkelarme omgeving nodig. In het begin
kregen we van Peter een uitgebreide
presentatie over het concept en daar
hadden we wel oren naar; we houden van eenvoud en natuur. Maar het
was een grote schok toen het nieuwe
plan kwam. Het is nu al een komen
en gaan van vrachtwagens, auto’s
en motors. We ervaren overlast. We
hebben veel slapeloze nachten gehad
door de onzekerheid. En wat doet het
met de waarde van ons huis”, vroeg
ze zich af.
Ook buurman Aarts liet van zich horen
tijdens het Sprekersplein. “Een voedselbos hoeft geen probleem te zijn,
mits de buren geen overlast ervaren.
Tijdens een eerdere informatieavond

zijn we geschrokken van de coulance
die gemeente Venray met het project
heeft. De plannen van Stichting Phien
zijn niet wenselijk en niet noodzakelijk
gebleken. We willen hiertegen in verzet gaan, namens buurt en grond- en
bedrijfseigenaren.”
Cornelissen ziet een ‘nieuw dorp’ achter zijn bedrijf niet zitten. Enkele jaren
geleden verhuisde hij zijn varkensbedrijf van Meerlo naar Castenray
nadat hij een compromis sloot met
gemeente en omwonenden. “Nu krijgt
het bedrijf er een dorp bij aan de
achterkant. Ik ben bang dat het dorp
tegen me aan komt en dat hetzelfde
gebeurt als in Meerlo. Daarnaast past
het plan op die plek niet bij mij en
mijn collega’s.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Minder stenen beste oplossing voor klimaatverandering
Gemeente Venray moet bij plannen
in de openbare ruimte meer rekening houden met de klimaatverandering. Bij wateroverlast, droogte
en hittestress zijn minder stenen
en meer groen telkens de beste
oplossing. Dat bleek donderdag
14 november tijdens de informatieavond voor raadsleden in het
gemeentehuis.
De nieuwe aanpak van het Gouden
Leeuwplein is een mooi voorbeeld.
Het stenige plein krijgt meer groen en
bomen. In de laatste hete zomers hadden vooral oudere bewoners rondom
het plein last van hittestress. In een
stenige omgeving loopt de temperatuur overdag enkele graden hoger op
en ’s nachts is er veel minder afkoeling. Omdat stenen de warmte langer
vasthouden, vertelde beleidsmedewerker Jan Erik Kikkert.
Ook bij wateroverlast, met vaker
hevige buien en veel neerslag in korte
tijd, is minder verharding het beste
middel. De gemeente is al langer
bezig om afkoppeling van de regenpijp te stimuleren en te werken met
gescheiden rioolstelsels. Daardoor
loopt het regenwater niet meer in het
riool maar kan worden opgenomen
door de bodem. In woonwijken zijn
wadi’s een goede oplossing om tijdelijk overvloedig water op te slaan.
Biodiversiteit is ook een maatregel voor klimaatadaptatie, zoals
de gemeente het aanpassen aan
de klimaatverandering noemt.
Klimaatadaptatie is in het coalitie-
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Wadi voor wateropvang in de nieuwe wijk Brabander.

akkoord één van de pijlers van de
verduurzaming van Venray. Bomen
en groene daken zorgen ’s zomers
voor minder hoge temperaturen.
De gemeente wil bij het planten van
bomen ook kiezen voor meer afwisseling in de strijd tegen dierplagen als
de eikenprocessierups.
De raadsleden kregen enkele stellingen voorgelegd. Zoals over wateroverlast op straat. Is dit een probleem?
De meningen waren verdeeld. Theo
Francken (Venray Lokaal) vond
van niet. Hij heeft als inwoner van
Wanssum vaker overstromingen van

de Maas meegemaakt. “Water in
huis is pas echt een probleem. Het is
een drama want het duurt maanden
voordat alles droog is en weer opgeruimd.” Theo Mulders (Samenwerking
Venray) vond dat straten niet lang
blank mogen staan. “Voor de veiligheid, want putdeksels kunnen
omhoog komen. We moeten zorgen
voor wateropvang.” Jac Derikx (CDA)
pleitte voor een andere inrichting van
trottoirs. “Zodat het water in de tuin
loopt van de bewoners om daar te
infiltreren.”
De stelling om een tegeltaks in te

voeren voor bewoners met een ‘stenige’ tuin, kon niet rekenen op veel
steun. Toch zijn er al enkele gemeenten die deze belasting hebben ingevoerd. Door de tuin te vergroenen
wordt het water opgevangen in de
bodem. Harrie van Oosterhout (VVD)
zag de tegeltaks helemaal niet zitten.
“Want dit roept veel weerstand op.
Er is geen behoefte aan een overheid
die in de achtertuin komt controleren.”
Over de maatregel om een sproeiverbod in te stellen bij extreme droogte,
voor zowel particulieren als agrariërs, waren de meningen verdeeld.

Theo Mulders (Samenwerking Venray)
vond dat watergebruik geoorloofd is
om de oogst te redden. De slotsom
van de avond was dat alle maatregelen geld maar ook ruimte kosten.
Wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) concludeerde dat het vooral
gaat om bewustwording. “Daar valt of
staat het mee. Bij bewoners maar ook
hier in het gemeentehuis. Dat we ons
bewust zijn dat we zelf aan de slag
moeten.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen

Venray is armste gemeente van Noord-Limburg
De gemiddelde Venraynaar heeft een hoger vermogen dan de gemiddelde Nederlander. Toch is de
gemeente Venray, wat vermogens betreft, de armste plattelandsgemeente van Noord-Limburg. Dit blijkt
uit statistieken van 2018 van het CBS.
Het gemiddeld vermogen van de
Venraynaar bedroeg vorig jaar
137,300 euro. Van de zeven NoordLimburgse gemeenten hadden in

2018 alleen inwoners van Venlo een
lager vermogen. Dit komt overeen
met het landelijke beeld waarin het
vermogen in alle steden lager ligt.

De gemiddelde Nederlander beschikt
over een kapitaal van 182,700 euro.
Ook het verschil tussen rijk en arm
vertoont in Venray een stedelijk

beeld. Wanneer je alle Venraynaren
op een rijtje zet, op volgorde van
vermogen, dan heeft de middelste een vermogen van 68,100 euro.
Ook hier heeft alleen Venlo een
lagere mediaan: 29,500 euro.

College dubt over bouw varkensstal in Veulen
De bouw van een stal voor 5.200 varkens houdt al vijf jaar de gemoederen bezig aan Drabbelsweg in Veulen.
Een bemiddelingstraject (mediation) op kosten van gemeente Venray leverde niets op. Initiatiefnemer
Michels-Classens wil de bouw van de stal nu toch doorzetten, de buurtbewoners zijn en blijven faliekant tegen
en het College B&W kan de knoop niet doorhakken en schuift de bal door naar de politiek.
Michels-Classens wil al vanaf 2014
een varkensstal bouwen aan de
Drabbelsweg. Michels-Classens wil nu
weer de procedure opstarten voor een
wijziging van het bestemmingsplan,
omdat in de bestaande situatie aan de
Drabbelsweg alleen een verouderde
stal voor achthonderd varkens, die al
enkele jaren leegstaat, is vergund. De
gemeente geeft aan dat door de bouw
van de stal geur- en fijnstofemissies
toenemen, maar dat de uitstoot voldoet aan de milieunormen.
Carolien Michels gaf uitleg tijdens het
Sprekersplein op dinsdag 19 oktober.
“We kunnen het bedrijf alleen toekomstbestendig maken door een toename van varkens. Verplaatsing van
het bedrijf zorgt voor een verbetering
van het visuele zicht, voor omwonenden wordt de boerderij geheel aan hun
zicht ontrokken.”
De plaats waar Michels wil bouwen,
ligt buiten de bebouwde kom. Was dit
binnen de bebouwde kom, dan had

de gemeente het plan op grond van
de Visie Veehouderij moeten afwijzen.
Het college spreekt nu van een lastige kwestie. Een uitspraak over deze
varkensstal kan bepalend zijn voor de
koers van toekomstige ontwikkelingen
van de intensieve veehouderij in het
landelijk gebied.
In 2015 gaf de gemeente al eens
opdracht tot een bemiddelingspoging. Hiervoor zijn destijds meerdere
gesprekken gevoerd met gemeenteambtenaren, een afvaardiging van
bewoners en met de familie Michels.
Het lukte niet de partijen nader tot
elkaar te brengen. De belangen van
ondernemer en omwonenden lagen te
ver uiteen.
Op dinsdag 26 november buigt de
commissie Wonen zich over de vraag of
de plannen wenselijk zijn. De omwonenden van de Drabbelsweg wijzen de
commissie via een brief op een aantal
feitelijke onjuistheden in de discussienota en uiten hun zorgen over de plan-

nen. Volgens de buurtbewoners gaat
het niet om 5.200 maar om 6.000 varkens. Ook wijzen de omwonenden op
de ongezonde uitstoot die te verwachten valt. Er zou bij de stal(len) met
combi-luchtwassers worden gewerkt.
Inmiddels is bekend geworden dat
deze luchtwassers aanmerkelijk minder effectief zijn dan oorspronkelijk
werd aangenomen. Een ander probleem dat zij aankaarten is verkeerstechnisch van aard. Op de Drabbelsweg
wordt veel gefietst door scholieren en
recreanten. Zwaar vrachtverkeer zou er
alleen al om die reden een slecht idee
zijn, aldus de bewoners.
Verder vragen zij aandacht voor de
actuele stikstofproblematiek. De kavel
waar de stallen moeten verrijzen ligt
vlak bij natuurgebied Breehei dat van
grote natuurwaarde is. De nadelen van
intensieve veeteelt voor de natuur en
de gezondheid krijgen ook landelijk
steeds meer aandacht. Daarom vragen
de omwonenden zich af of er niet een

bredere toetsing moet plaatsvinden
dan in de discussienota wordt aangegeven.
Namens de omwonenden van de
Drabbelsweg sprak Marc Rongen tijdens het Sprekersplein. “Meewerken
aan de gevraagde vergunning geeft
een verkeerd signaal”, aldus Rongen.
“Een burger heeft recht behandeld te
worden op basis van landelijk beleid.”
Hij benadrukte dat de gemeenteraad
geen enkele verplichting heeft de
vergunning te verlenen. “De mensen
waarvoor ik spreek zijn in de regel
géén tegenstanders van de intensieve
veehouderij, ze zijn er bijna allemaal
mee opgegroeid. De familie van de
initiatiefnemer wordt met respect
benaderd en andersom is dit ook het
geval. Maar het bedrijf verplaatsen
heeft alleen economische motieven.
Meer varkens zorgen voor meer winst.
En de grond van het bedrijf krijgt een
flinke waardestijging over de rug van
de omwonenden,” stelde Rongen.
Hij verzocht de raad dringend om géén
medewerking te verlenen aan de
bestemmingswijzing voor het realiseren van “een stal die bij het tekenen al
verouderd was.”
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Geen arbeidsmigranten
in boerenbond Castenray

De Peelhaas

Het plan om veertig arbeidsmigranten te huisvesten in het voormalige gebouw van de boerenbond aan de
Lollebeekweg in Castenray is van de baan. Dat meldt wethouder Jan Loonen. Het maakt wellicht de weg vrij
voor woningen in het leegstaande bedrijfspand.

Tot grote opluchting van de dorpsraad
heeft pandeigenaar Ger Camp besloten af te zien van zijn plannen. Camp is
de oprichter van het bedrijf Numac dat
lange tijd in het boerenbondgebouw
was gehuisvest. “Het probleem is het
beheer bij dertig tot veertig arbeidsmigranten. Voor een goed beheer is zo’n
groep eigenlijk te klein”, zegt dorpsraadvoorzitter Bert Arts die Camp uit-

nodigde om een kijkje te nemen in de
oude basisschool De Stek die dit jaar
verbouwd is tot wooncomplex voor vijf
ouderen. “Hij was er gecharmeerd van.
Het pand van de boerenbond is een
mooi gebouw dat zich ook goed leent
voor appartementen voor zowel ouderen als starters”, vindt Bert Arts.
In het boerenbondgebouw is plaats
voor circa tien appartementen. Op de

plek van de naastgelegen loods zouden nog drie woningen kunnen komen.
“De eigenaar is zich nog aan het oriënteren en hij heeft een architect ingeschakeld. Als dorpsraad zijn we heel blij
met deze ontwikkeling. Want Castenray
mag niet stilstaan, we moeten blijven
groeien. Als de plannen verder zijn uitgewerkt, worden ze aan het dorp gepresenteerd”, meldt de dorpsraadvoorzitter.

‘Dorpen niet vergeten bij toerisme
en recreatie’
De nieuwe kadernota toerisme en recreatie mag zich niet alleen richten op het centrum van Venray met de
vele evenementen. Enkele partijen pleiten ervoor de dorpen niet te vergeten. Tijdens de raadsbijeenkomst op
donderdag 14 november in het gemeentehuis klonk door dat veel dorpen pareltjes zijn, al is dit vaak nog
onbekend bij het grote publiek.
“Ik ben soms verrast door wat de dorpen te bieden hebben. Dit moeten we
beter in beeld brengen. Want veel mensen weten het jammer genoeg niet”,
zei Henk Bisschops (PvdA). “Recreatie
is veel meer dan shoppen en op een
terrasje zitten in het centrum”, zei Bas
Künen (VVD). “We hebben de Geijsterse
bossen, Ooijen-Wanssum en in alle
dorpen zijn mooie wandelroutes.”
Jac Derikx (CDA) pleitte voor een toeristische verbinding tussen Maas en
Peel. “Want daar liggen alle dorpen die
we veel beter moeten promoten. Niet
goed vermarkten, dat is het probleem.”
Harold Stevens (Venray Lokaal) vond
dat iedere inwoner een ambassadeur
moet zijn. “Door enthousiast te zijn over
de eigen gemeente en dit ook uit te
dragen.”
De kadernota toerisme en recreatie uit
2010 is aan vervanging toe. Gemeente
Venray heeft ZKA Leisure Consultants
uit Den Bosch in de arm genomen voor
een nieuwe visie met een actieprogramma. Tijdens de raadsbijeenkomst
vertelde adviseur Sanne Westerink van
ZKA dat het economisch belang van de
toeristische sector in de afgelopen tien
jaar is gedaald in de gemeente Venray.
Dat komt door de sluiting van recreatie-

park Het Roekenbosch in Blitterswijck
en de verminderde aantrekkingskracht
van het winkelcentrum. “Venray moet
het hebben van dagrecreatie. Met een
hoog voorzieningenniveau en veel evenementen. Het verblijfstoerisme is hier
beperkt”, schetste Sanne Westerink de
situatie.
Sommige raadsleden vinden dat Venray
niet het optimale uit de toeristische sector haalt. “We hebben best veel geïnvesteerd in het winkelcentrum. Maar het
komt er niet uit wat we verwacht hadden”, reageerde Henk Bisschops (PvdA).
“Blijkbaar is het centrum niet aantrekkelijk genoeg, want er is veel leegstand.
We krijgen het ook niet voor elkaar om
meer mensen aan te trekken. Ik heb ook
niet de oplossing maar dit is wel een
probleem.” Leo Philipsen (CDA) meende
dat er kansen liggen, zoals bij de
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
waar veel nieuwe natuur ontstaat.
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
vond dat kansen beter benut kunnen
worden. “De toeristische sector staat
onder druk, we moeten meer stimuleren. Zorg voor kwalitatief betere
fietsroutes, dat trekt vanzelf meer recreanten aan.” Richard de la Roy (Venray
Lokaal) meende dat de gemeente flink

de beurs moet trekken om de toeristische sector een impuls te geven. “Het
zal lastig zijn want het vraagt veel extra
investeringen.” Bas Künen (VVD) vond
dat de gemeente zich niet alleen moet
richten op het aantrekken van mensen
van buitenaf. “We moeten ook denken
aan onze eigen inwoners.”
Jac Derikx (CDA) haalde aan dat enkele
campings en recreatieparken gedateerd
zijn. “Op de eerste plaats moeten we
zorgen dat de voorzieningen goed op
orde zijn. We hebben mooie fietsknooproutes, die worden goed gewaardeerd.
En we hebben best een gezellig centrum. Als je er in de zomer op wat voor
een dag ook komt, de terrassen zitten
vrijwel altijd vol. De centrumfunctie
moeten we versterken. Het is lastig, ik
zou niet weten wat we nog meer kunnen doen.”
ZKA had al een overleg met de toeristische sector en gaat nog een keer aan
tafel. “We hopen op nieuwe energie en
initiatieven om Venray te onderscheiden”, zei Sanne Westerink. “De sector
moet krachten bundelen en hetzelfde
einddoel voor ogen hebben.” Begin volgend jaar is de nieuwe visie klaar.
Tekst: Henk Willemssen

Omwonenden niet blij
met huisvesting
arbeidsmigranten
De eigenaar van De Peelhaas aan Timmermannsweg 95 in
Ysselsteyn wil de verouderde groepsaccommodatie verbouwen
voor huisvesting van 73 arbeidsmigranten. Maar op deze plek in
het buitengebied is de geurbelasting van veehouderijen te hoog.
Ook vrezen omwonenden voor overlast van de arbeidsmigranten.
Tijdens het Sprekersplein op dinsdag 19 november lieten beide
partijen van zich horen.
De bestaande accommodatie wordt
inpandig verbouwd tot kleinschalige woonunits voor twee of vier
personen met een recreatieruimte.
Tijdens het Sprekersplein lichtte
Dormans, die sprak namens de initiatiefnemer, toe dat als de accommodatie geen nieuwe bestemming
krijgt dit leidt tot leegstand en verpaupering van het gebouw.
De initiatiefnemer wil dat de
accommodatie fulltime beheerd
wordt, het liefste door een echtpaar dat overnacht op de Peelhaas
en er frequent verblijft. “Dit echtpaar is het aanspreekpunt voor
omwonende bij klachten. Ook krijgt
het parkeerterrein en de recreatieruimte permanente bewaking,
krijgen de arbeidsmigranten huisregels in taal van herkomst en volgen
er sancties zoals verwijdering wanneer de seizoensarbeiders zich niet
aan de regels houden. Daarnaast
willen we permanent in dialoog
blijven met omwonende, zodat we
overlast kunnen tegengaan”, aldus
Dormans.

Kritiek
Enkele omwonenden zijn niet
blij met het plan. Tijdens het
Sprekersplein sprak mevrouw
Geelen namens elf omwonende
families. Zij vinden het huisvesten
van arbeidsmigranten niet passend
op deze locatie. “De accommodatie
ligt ver van voorzieningen, kernen
en omgeving van voldoende sociale controle. Daarnaast wordt ons
woongenot aangetast.” Ook wees
ze op een mogelijk tekort aan parkeerplaatsen op het terrein van De

Kepelke van
Genuuje
€59,99

Stadhoès
€59,99

Peelhaas, waardoor de arbeidsmigranten hun auto’s in de bermen langs de Timmermannsweg
gaan parkeren. De elf families
vrezen daarnaast voor verkeersonveiligheid op de grotendeels
onverlichte Timmermannsweg en
Paardekopweg. “Het gebrek aan
licht kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties.”

Geurbelasting
Ook haalde Geelen de hoge geurbelasting op de locatie aan. Er is
een maximum toegestaan van
twintig odourunits, wat staat
voor een matig leefklimaat.
Uit onderzoek blijkt dat het aantal
odourunits ligt tussen 24,1 en 28,7,
waardoor het plan niet voldoet aan
de geurverordening van gemeente
Venray. Geelen: “Dat is geen aanvaardbaar leefklimaat voor arbeidsmigranten.” Dormans liet zich niet
uit over de geuroverlast. “Het was
al een geurgevoelige object.”
Wel gaf Dormans toe bekend te
zijn met de klachten van omwonende zoals angstgevoelens voor
onveilig rijgedrag of ongewenst
gedrag jegens omwonende. “Bij elk
initiatief voor huisvesting van
arbeidsmigranten zijn dit vooraf de
klachten. Achteraf is dit meestal
niet de waarheid.” De gemeenteraad kan besluiten om af te wijken
van de geurverordening en de huisvesting van arbeidsmigranten door
te laten gaan. De commissie Wonen
bespreekt het plan in de vergadering van dinsdag 26 november.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Ruim vijf ton verlies bij opheffing Jerusalem
Gemeente Venray neemt een verlies van 539.000 euro bij de opheffing
van kunstencentrum Jerusalem. Het kunstencentrum aan de
Heuvelstraat in Venray stopte medio 2017 met zijn activiteiten.
De gemeente is als voormalig werkgever verantwoordelijk voor de
afkoopregeling van het ontslagen personeel.
De gemeenteraad stemde in 2017 in
met een sociaal plan voor de bijna
veertig medewerkers, voornamelijk
docenten. Op één personeelslid na, die
nog een WW-uitkering krijgt, heeft de
gemeente momenteel geen financiële
verplichtingen meer. Daardoor kan het
kunstencentrum eerder dan verwacht
worden ontmanteld.
Gemeente Venray moet nog wel
opdraaien voor de afwikkeling van de
liquidatie van de stichting. Bij het
sociaal plan hoorde een prijskaartje
van 2,85 miljoen euro. Dit bedrag
is met 324.000 euro overschreden.
Daarnaast laat de eindbalans van het
kunstencentrum een tekort zien van
215.000 euro. Het College van B&W
wil ook dit tekort bijpassen, zodat het
boek definitief dicht kan. “Het opheffen van de stichting scheelt weer
kosten: met name administratie-,
accountants- en ICT-kosten”, legt een
woordvoerder van gemeente Venray
uit.
De gemeente wist bij de ontmanteling
van het kunstencentrum dat ze aansprakelijk was voor de rechtspositie
van het personeel. Het kunstencentrum kwam voort uit de muziekschool en de vrije academie. Het
personeel stond op de loonlijst van de
gemeente en viel onder de gemeen-

telijke arbeidsvoorwaarden. Bij de
verzelfstandiging van kunstencentrum
Jerusalem besloot de gemeente dat
docenten en andere medewerkers, die
een ambtelijke aanstelling hadden, er
niet op achteruit mochten gaan.
Het college geeft nu aan dat destijds geen rekening is gehouden met
het scenario dat het kunstencentrum
na een enkele decennia zou worden
opgedoekt. Kunstencentrum Jerusalem
stevende enkele jaren geleden af op
een faillissement, in een tijd dat de
cultuursector steeds meer te maken
kreeg met bezuinigingen. In augustus 2017 nam Cultura Venray, in een
andere opzet, het stokje over.
Voor de medewerkers ging vanaf
1 september 2017 het sociaal plan in,
dat erop gericht was iedereen zo snel
mogelijk naar ander werk te begeleiden. Het betekende een groot financieel risico voor de gemeente want
in het ergste geval, als niemand een
andere baan vond, kon het verlies
oplopen naar 7,5 miljoen euro. In het
meeste gunstige geval bleef het tekort
beperkt tot 1,5 miljoen euro. Nu na
twee jaar rolt het bedrag van 3,2 miljoen euro uit de bus. “De 3 miljoen
zijn uitgegeven aan begeleiding van
de medewerkers, arbeidsbemiddeling,
salarissen en afkoopsommen, interim

management, juridische kosten, kantoorkosten, accountancy enzovoort”,
aldus de woordvoerder.
Het tweejarige ‘van werk naar werktraject’ liep af op 1 september 2019.
Naast bemiddeling naar ander werk
konden de ex-medewerkers hun opgebouwde rechten afkopen. Het college
spreekt van ‘een mooi resultaat’ nu
bijna alle medewerkers zijn uitgestroomd. De meesten zijn als zelfstandig docent aan de slag gegaan of
vonden een andere baan. Drie medewerkers zijn in dienst getreden bij de
gemeente.

De bemiddeling naar ander werk verliep soms moeizaam. Veel medewerkers hadden een lang dienstverband
en naar verhouding een hoog salaris met goede arbeidsvoorwaarden.
Terwijl ze qua opleiding en ervaring
de aansluiting misten met de arbeidsmarkt. Daardoor zijn extra kosten,
onder meer aan begeleiding, gemaakt
om de uitstroom te bevorderen.
Zo konden medewerkers een halfjaar
langer in dienst blijven tegen 70 procent van het salaris om meer tijd te
nemen voor de overstap naar zelfstandig ondernemerschap. In enkele

gevallen zijn maatwerkoplossingen
getroffen met tussentijdse afkoopsommen.
Het college hield er rekening
mee, gezien de langlopende
WW-verplichtingen, dat kunstencentrum Jerusalem tot 2028 zou moest
blijven bestaan. Door de stichting nu
te liquideren bespaart de gemeente
120.000 euro aan kosten van administratie, accountant en advies in de
komende acht jaar.

Tekst: Henk Willemssen

Wantrouwen tegen zonnepark
in Leunen
Bewoners van buurtschap Laagriebroek in Leunen zien de komst van een zonnepark van 26 hectare absoluut
niet zitten. Ze willen niet dat een van de mooiste stukjes natuur van Leunen 25 jaar lang komt vol te liggen
met ‘zwarte platen’. Tijdens de dorpsraadvergadering van maandag 18 november in MFC De Baank spraken
buurtbewoners ook hun wantrouwen uit over initiatiefnemer Solarcentury die het zonnepark zou verkopen
als een natuurproject.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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.
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.
Wij kopen al uw (gesmolten of
kapotte) goud, munten, horloges en
sieraden. Veilinghuis Baron Kerkstraat
25 Tegelen 077 374 64 03.

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag 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.
Origineel decemberkado dit jaar?
www.ikademdusikben.nl
Voor meer rust in je hoofd en in je lijf.
“Maisboerke” Diervoeders, hooi, stro
en strooisels. Gaat verhuizen 30-112019 naar: Wanssum, Venrayseweg 35
Tel. Joke +31 6 22 42 61 50.

Solarcentury presenteerde het plan op
maandag 21 oktober in de dorpsraadvergadering. Omwonenden kregen
toen niet de gelegenheid hun mening
te geven. Daarvoor was maandag
wel tijd en ruimte. Rob Bergsma nam
namens de ongeruste buurtbewoners het woord. “Het is een onzinnige gedachte om landbouwgrond
op te offeren voor energieopwekking
met veel subsidiegeld. Dit moeten we
van onze belastingcenten betalen”,
zei Bergsma die wees op de tientallen hectares daken die nog onbenut zijn. Dat Waterschap Limburg de
Oostrumsche Beek wil laten meanderen en het gebied als wateropvang gaat gebruiken, stuitte op veel
wantrouwen. “Dat is lang niet zeker.
Loze beloften en volksverlakkerij”,
meende Bergsma die zei dat als na
25 jaar het zonnepark verdwijnt, het
nog zeker tien jaar duurt voordat de
bodem is hersteld. “Die landbouwgrond komt dus nooit meer terug.
Het open karakter van het buitengebied verdwijnt voor goed. Er zijn veel
betere plekken denkbaar dan hier in
het mooie beekdal.”
De omwonenden opperden een alternatieve locatie. Iets verder naar het

noorden, aan de oostkant van de
Beemdweg in de hoek met de A73
en deels op het grondgebied van
Oirlo. Hier is plek voor een zonnepark
van vergelijkbare grootte zonder dat
bewoners er last van hebben.
Naast kritiek op Solarcentury uitten
de buurtbewoners ook hun ongenoegen over de vier grondeigenaren die
met de winst aan de haal gaan, terwijl
de bewoners met de lasten worden
opgezadeld. Ook klonk afkeuring over
de gemeenteraad die zonnepanelen in beekdalen nu wel wil toestaan.
“De betrouwbaarheid van de politiek
is in het geding”, merkte iemand op.
Dat de landbouwgrond in Laagriebroek
van mindere kwaliteit zou zijn, werd
niet geloofd. “Die grond is helemaal
niet slecht. Pachters staan er voor in
de rij”, wist een bewoner. “Maar het
gaat om heel veel geld. Wel 30 miljoen euro in vijftien jaar. Dat is met
geen enkel gewas te verdienen”, zei
een andere bezoeker.
Niet alleen de direct omwonenden
maar ook andere inwoners van Leunen
zullen de gevolgen ervaren, klonk het.
Want Laagriebroek is een druk bezocht
wandelgebied. “De mensen van
Leunen hebben wellicht niet eens in

de gaten wat hier staat te gebeuren”,
zei een buurtbewoner. Iemand anders
wist dat Solarcentury het gebied zelfs
wil uitbreiden naar 40 hectare. Er zou
een optie liggen op 15 hectare extra.
“Dat hebben ze bij mij aan de keukentafel verteld.”
De dorpsraad meende dat de hooglandschappelijke waarde van
Laagriebroek een sterk argument is
om het zonnepark tegen te houden.
Voorzitter Annemarie van Kruijssen
adviseerde de buurt ‘om veel lawaai te
maken’. “Zorg dat je er veel ruchtbaarheid aan geeft. We moeten invloed
uitoefenen waar het kan. Vraag
gesprekken aan met de gemeente
en de wethouder.” CDA-raadslid Guus
Reintjes uit Leunen werd in de discussie betrokken. “Je hoort dat we
allemaal tegen zijn. En jij bent onze
volksvertegenwoordiger. Wat doet
het CDA?”, wilde iemand weten. Guus
Reintjes reageerde dat hij nog geen
standpunt heeft ingenomen. “Ik ben
niet voor en niet tegen. Ik ben nog
informatie aan het verzamelen.”

Tekst: Henk Willemssen
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Plan voor zonnepark
in Castenray
LC Energy uit Wageningen wil aan de Wüsterweg in Castenray,
tegen de grens met Oirlo, een zonnepark aanleggen van 9 hectare.
De beoogde locatie ligt vlakbij kippenbedrijf Kipster in Wüsterveld.
Op woensdag 27 november presenteert LC Energy het plan tijdens
een inloopavond in gemeenschapshuis De Wis in Castenray van 19.00
tot 21.00 uur. De dorpsraad van
Castenray is een paar weken geleden benaderd door grondeigenaar
Friesen. “Als dorpsraad staan we er
neutraal in. We gaan geen mening
vormen”, zegt voorzitter Bert Arts.
“Onze voorkeur gaat uit naar het
eerst volleggen van daken met
zonnepanelen. Maar het is aan de
eigenaar zelf wat hij met zijn grond
wil doen.”
De dorpsraad hielp op verzoek van
LC Energy mee met het organiseren van de inloopbijeenkomst in De
Wis. “LC Energy heeft zich bij ons

gemeld over hoe de dorpsbewoners te benaderen. Verder hebben
we er geen contact mee. We weten
ook niet hoe het dorp zal reageren”, aldus Bert Arts.
Het initiatief van LC Energy is al
het derde plan voor een zonnepark in het buitengebied langs
de A73 tussen de dorpen Leunen,
Oirlo en Castenray. Ook het plan in
Laagriebroek in Leunen (26 hectare) ligt tegen de dorpsgrens met
Oirlo aan en het zonnepark aan
Blakterweg (4,4 hectare) ligt in
Oirlo. Daarnaast bestaat in hetzelfde gebied het initiatief voor een
complex van 250 arbeidsmigranten
van Work and Stay.

Positieve geluiden vanuit
project Boeren en Buren
De deelnemers van het project Boeren en Buren kwamen op vrijdag 15 november weer bij elkaar op het
gemeentehuis in Venray. Tijdens de bijeenkomst besprak Marita Voogt (RIVM) hoe de eerste metingen zijn
verlopen. Ook gaven de boeren en buren aan dat samen meten ervoor zorgt dat ze makkelijker met elkaar in
contact komen.
In het project Boeren en Buren gaan
dertig omwonenden en vier eigenaren van veehouderijen een jaar lang in
de gemeente de luchtkwaliteit meten.
Aanleiding is de geurhinder en de
zorgen die omwonenden van veehouderijen hebben over hun gezondheid. De deelnemers voeren metingen
uit voor fijnstof, ammoniak en geur
in en nabij veehouderijen, bij omwonenden en in de openbare ruimte.
Er wordt gemeten in het centrum,
rondom de A73, in Veulen, in Veltum,
in Ysselsteyn en in Leunen. Er zijn
zeventig locaties waarbij fijnstof wordt
gemeten.

Geen hinder

Camera´s afvalinzamelpunten
leiden tot minder dumpingen
De camera´s bij de afvalinzamelpunten in Brukske, Veltum en
Landweert leiden tot minder dumpingen. Dit blijkt uit de uitgevoerde evaluatie van het cameratoezicht. In Brukske en Veltum is
het positieve effect het grootst.
Er is een nulmeting gedaan
door de huidige aannemer
door bij elke ophaalronde in de
maanden september en oktober
2018 een foto te nemen van de
hoeveelheid opgehaald afval bij
de afvalinzamelpunten. Dit is
vergeleken met de genomen
foto’s vanaf het moment dat
cameratoezicht is ingezet. Ook is
als controlemeting gemonitord of
de omvang in aantal en volume
van dumpingen op andere
locaties of in het buitengebied
toeneemt. Dit om na te kunnen
gaan of de effecten op de
pilotlocaties daadwerkelijk door
de genomen maatregelen komen.
De beoordeling van de foto’s is
gedaan door Rijkswaterstaat.
In de evaluatie gaat het
rapportcijfer in Brukske van een
4 naar een 6,3. In Veltum stijgt het
cijfer van een 7,1 naar een 7,9 in
Veltum. In Landweert is de stijging
van 8,2 naar 8,5, maar deze is
niet groot genoeg om toeval uit te
sluiten. Een 1 is zeer vuil, een 10 is
zeer schoon.

Meer boetes
De boa’s hebben door de camera’s
meer overtreders kunnen beboeten. In het eerste halfjaar van 2019
schreven ze in totaal 31 boetes
uit waarvan twaalf in Veltum,
zeventien in Brukske en twee in
Landweert. In totaal zijn dat veertien boetes meer dan in dezelfde
periode van 2018. Een boete voor
het dumpen van afval bedraagt
104 euro.
In de zomermaanden van 2019 zien
de boa’s wel meer afvaldumpingen
in de omgeving van de afvalinzamelpunten in Brukske (Mozartstraat
en Bachstraat) en in Veltum (bij
ondergrondse containers van de
appartementen). Het College van
B&W wil op deze plekken het
flexibele cameratoezicht inzetten.
Omdat in Wanssum herontwikkeling plaatsvindt en er na voltooiing
van project Ooijen-Wanssum een
nieuwe supermarkt met afvalinzamelpunt komt, lijkt deze locatie,
met hoge containers en vlakbij de
haven, volgens het college cameratoezicht weinig zinvol.

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
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GLV (Gezond Leefmilieu Venray) heeft
voor dit project de burgers geleverd
die luchtmetingen verrichten rond
boerderijen bij de A73 en in het centrum. De LLBT heeft de boeren benaderd voor deelname. Ook gemeente
Venray is bij het project betrokken, alsmede de provincie. De deskundige leiding berust bij het RIVM (Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu) die
ook geïnteresseerd is in de vraag of
samen meten invloed heeft op de

onderlinge verstandhoudingen tussen de deelnemers. Wethouder Van
der Putten benadrukte bij de bijeenkomst het belang van de metingen.
“Iedereen heeft op zijn eigen manier
last van geurhinder. Door dit project
weten we wat dit voor effect heeft
op de veehouderij. De boeren kunnen
nu aantonen of de installaties in het
bedrijf werken. En de buren komen
er daadwerkelijk achter of de geuroverlast die ze ervaren schadelijk is
voor de gezondheid.” In oktober zijn
de ammoniak- en stikstofdioxidebuisjes door de bewoners opgehangen.
Na één maand dienen de bewoners de buisjes zelf te verwisselen,
daarna analyseert het laboratorium de
inhoud. Ook zijn de fijnstofsensoren in
oktober uitgedeeld en opgehangen.
Volgens Marita Voogt (RIVM) zijn de
fijnstofmetingen niet altijd accuraat.
“Wanneer er een hoge luchtvochtigheid is, kunnen de sensoren afwijken.
Ook kan de windrichting invloed hebben op een verhoogde concentratie
fijnstof. Alle metingen worden vergeleken met een officieel meetstation
en bijgesteld. Het is belangrijk dat
we de ruwe data blijven analyseren.”

Ook krijgen de deelnemers van het
project een geurapp waarbij ze kunnen aangeven wanneer ze stank ruiken. Volgens Voogt is het moeilijk om
daarbij objectief te blijven. “We kunnen met de app beter in beeld krijgen
wanneer het stinkt en hoeveel mensen dit ervaren. Maar het blijft lastig
om geur te meten.”

Aangekeken
Eén van de onderdelen van dit project
is erachter komen wat er gebeurt met
de onderlinge relaties tussen boer en
buur. Tot nu toe brengt het de deelnemers dichter bij elkaar. Mia Wegh
(GLV) licht toe: “Normaal is het lastig
om de buren ergens op aan te spreken. Je wordt er vaak op aangekeken,
dat hoort bij de huidige maatschappij. Dit project draagt er aan bij om
samen wat aan het probleem te doen.
We zetten samen een schop in de
grond en openheid is daarbij belangrijk.” Volgend jaar mei volgt een
tweede evaluatie. De eindresultaten
worden in de loop van 2021 bekend
gemaakt.
Tekst: Jeanine Hendriks

Aanvraag vergunning zonnepark
Blakterweg
NaGa Solar uit Maastricht heeft bij gemeente Venray de aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een zonnepark van 4,4 hectare aan de Blakterweg in Oirlo. Zonneweides kleiner dan 5 hectare
worden door de gemeente niet als grootschalig gezien en ze hoeven daarom niet voor instemming naar de
gemeenteraad.
Het initiatief van NaGa Solar, onder
de bedrijfsnaam Solarpark Venray,
loopt al enkele jaren. Het Maastrichtse
bedrijf heeft al eerder overeenstemming bereikt met de eigenaar van een
perceel landbouwgrond langs de A73
ten zuiden van bedrijventerrein De
Blakt. Op 3 april presenteerde Ruud
Derks van NaGa Solar het plan aan de
dorpsraad van Oirlo. Derks meldde
toen dat het plan vermoedelijk niet
doorgaat als dit jaar de SDE+ subsidie
wordt misgelopen.
NaGa Solar wil ruim tienduizend zonnepanelen aanleggen met een capaciteit van 3,5 megawatt en heeft
overeenstemming met Enexis over de

aansluiting op het elektriciteitstation.
Twee bewoners van de Blakterweg
in Oirlo zagen het plan niet zitten,
ook omdat de zonnepanelen op een
hoogte kwamen van 1,90 meter. Door
bemiddeling van de Venrayse energiecoöperatie Beepower zijn gesprekken gevoerd met de omwonenden.
De hoogte van zonnepanelen is flink
verlaagd naar 50 centimeter boven het
maaiveld. Dat kan omdat de panelen platter worden gelegd, in een
hoek van 15 graden. De omvormers,
die ervoor zorgen dat de opgewekte
zonne-energie wordt omgezet in wisselstroom voor huishoudens, komen
niet dicht bij de huizen maar krijgen

een plek aan de oostkant van het
veld. Rondom het zonnepark komt een
hekwerk en een groene haag met een
hoogte van 1,60 meter zodat het zonnepark niet meer zichtbaar is.
Het College van B&W concludeert
dat het plan past binnen het nieuwe
beleidskader KODE dat de gemeenteraad op 29 oktober vaststelde.
Het ontwerpbesluit wordt zes weken
ter inzage. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Tekst: Henk Willemssen
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15-vragen aan

Christopher Box Venray en Frisco
afgelopen maand, waar ik derde ben
geworden in mijn categorie.

Als je voor een dag met een
persoon van leven kon ruilen wie
zou dat dan zijn?
Als ik met iedereen kon ruilen, zou ik
waarschijnlijk kiezen voor de tennisser Rafael Nadal. Ik ben altijd al verwonderd door zijn manier van spelen
en ik zou het interessant vinden om
te zien hoe hij leeft. Hij is één van
mijn favoriete tennissers. Ik ben ook
altijd nieuwsgierig geweest om te
weten hoe hij leeft.

Wat is het beste advies dat je ooit
gekregen hebt en wie gaf dit
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen is van mijn ouders. Toen ik
jonger was, zeiden zij altijd tegen mij
dat ik nieuwe dingen moest proberen.
Ik heb dat altijd in mijn achterhoofd
gehouden wanneer ik keuzes moest
maken. Of het is om nieuwe sporten
te proberen of om tegen andere mensen te praten, ik heb altijd geprobeerd
nieuwe dingen te doen.

Wat is je droombaan?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Christopher Box
16 jaar
Raayland College
Venray en Frisco
(Texas, VS)

Waarom heb je ervoor gekozen
om in het buitenland te gaan
studeren?
Twee jaar geleden heeft mijn gezin
een uitwisselingsstudent uit Thailand
in huis genomen, dat was een hele
leuke ervaring. Nadat hij weer terug
was gegaan, realiseerde ik me dat
ik er ook geïnteresseerd in was om
een jaar in het buitenland te studeren. Ik vind het namelijk superleuk
om andere culturen te leren kennen.
Ook wilde ik nieuwe mensen leren
kennen en nieuwe dingen meemaken, dit jaar is daarom een uitgelezen kans om dit mee te maken.

Waarom heb je daar Nederland
voor gekozen?
Ik heb voor Nederland gekozen
omdat ikzelf half Nederlands ben.
Dit was dus een mooie kans om
over de cultuur en geschiedenis van
mijn moeders kant van mijn familie te leren. Zoals mijn opa en oma
die in Nederland zijn opgegroeid,
heb ik veel familie verspreid over
Nederland.

Wat zou je graag in Nederland
willen leren?
De twee grootste dingen die ik wil
leren zijn de Nederlandse taal en
cultuur. Mijn Nederlands is al redelijk goed, ik kan bijna al mijn les-

sen op school volgen en soms kan ik
gesprekken voeren met mijn vrienden en met mijn gastfamilie. Ik hoop
meer en meer Nederlands te leren in
de komende maanden dat ik hier ben.

Wat zijn de grootste verschillen
tussen Nederland en Amerika?
De grootste verschillen tussen
Nederland en Amerika zijn de fietsen
en scholen. In de Verenigde Staten
rijdt iedereen met een auto. Ik heb
ook pas leren fietsen toen ik 15 was.
Hoewel de meeste mensen het in de
VS het leren terwijl ze jonger zijn, ik
zag hier echter nooit de nood om te
leren fietsen omdat je overal naartoe reed.

Waar zou je als je volwassen bent
graag willen wonen?
Hoe mooi het ook is in Nederland, ga
ik waarschijnlijk toch in Texas wonen
nadat ik ben afgestudeerd van de
middelbare school. De school waar ik
me wil aanmelden is de universiteit
in Texas. De meeste familieleden en
vrienden van me wonen daar ook.
Echter zal ik zeker terugkomen om
Nederland te bezoeken omdat het
één van mijn favoriete landen is.

Wat zijn de grootste verschillen
in het schoolsysteem?
Het grootste verschil is dat er hier
geen school (sport)clubs zijn. In de
Verenigde Staten zijn de scholen
om de clubs heen gebouwd, wat
voor veel sfeer zorgt op de scholen.
We juichen voor ons eigen footballteam, we maken vrienden door

sporten en elk jaar maken we veel
plezier met onze vrienden op de
homecoming dances.

Hoe is je gastgezin?
Mijn gastgezin is geweldig. Ik ben
zeer dankbaar dat ik dit jaar bij hen
mag verblijven. Ze hebben veel
gedaan om mij thuis te laten voelen
en het zijn hele aardige mensen.

Wat zijn de leukste dingen die je
tot nu hebt gezien?
Verreweg het beste wat ik tot nu
toe heb gezien in Nederland is het
Mauritshuis in Den Haag. Ik ben zeer
geïnteresseerd in geschiedenis en
kunst, dus ik heb erg genoten van
die oude schilderijen in het museum.
Ik vond Utrecht daarnaast ook prachtig. Een paar weken geleden ben ik
daar samen met een paar andere uitwisselingsstudenten naartoe gegaan.
De straten en kanalen waren heel
mooi.

Welke sport doe je?
Ik doe twee sporten, tennis en veldlopen. Ik vind tennis leuk omdat
het met een hoog tempo gespeeld
wordt, ook vereist het veel strategie. In Texas speelde ik drie jaar in
een schoolteam. In Venray heb ik me
dan ook aangesloten bij een tennisvereniging. In mijn vrije tijd ren
ik ook vaak. Afgelopen jaar sloot ik
me aan bij school’s veldlopen team.
De mensen waren aardig en na het
rennen voel ik me altijd heel relaxed.
Ik ben hier doorgegaan met rennen,
ik heb meegedaan aan de Singelloop

Mijn droombaan is een baan in de
wetshandhaving. Het leukste aan
die baan is dat je andere mensen
kunt helpen, je kunt ze veilig houden. Afgelopen jaar op school nam
ik een les in hoe wetshandhaving
werkt, de wetten en de geschiedenis
van de baan, ik vond dat geweldig.
Sindsdien wilde ik iets gaan doen in
de wetshandhaving.

Wat is je leukste herinnering?
Mijn leukste herinnering is van
een paar dagen voordat ik naar
Nederland vertrok. Ik ging samen
met een paar vrienden een wedstrijd
kijken van Frisco Roughriders, ons
lokale basketbalteam. Na de wedstrijd was er een vuurwerkshow, dus
met mijn vrienden gingen we naar
dat vuurwerk kijken, achter in de
auto van mijn vriend. We keken naar
het vuurwerk en luisterden tegelijkertijd naar onze favoriete muziek.
Het was zo leuk, daar zitten met mijn
beste vrienden terwijl we probeerden mee te zingen met onze favoriete liedjes.

Naar welk land zou je nog een
keer willen reizen?
Ik zou nog heel graag naar Australië
willen reizen. Het heeft altijd al op
mijn bucketlist gestaan om scuba
diving (een soort duiken) te gaan
doen in de Great Barrier Reef.
Ik hoop dat ik later naar Australië kan
gaan en al het mooie wat Australië
te bieden heeft kan zien.

Is er nog iets dat je graag zou
willen leren in je leven?
Op dit moment is het wil ik heel
graag Nederlands leren. Ik ben het
aan het leren en aan het oefenen.
School is in het Nederlands, dus daar
leer ik ook al veel van. Sommige
dingen kan ik volgen, wat ik niet kon
in het begin, dus ik maak duidelijk
progressie.

Hoi

Column

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land,
dat betekent dat de schoen
weer gezet mag worden.
Ook thuis zet ik mijn schoen en
vooral mijn jongste broertje en
zusje van 8 en 6 vinden het
sinterklaasfeest fantastisch.
’s Morgens wakker worden en
een chocoladeletter of pepernoten in je schoen vinden en ook
nog een keertje een leuk schoencadeautje. Om alle problemen
niet te vergeten die het sinterklaasjournaal ons allemaal
vertelt.
Het sinterklaasfeest is een feest
voor jong en oud. Ik vind het vooral
leuk om mijn jongere broertjes en
zusjes, neefjes en nichtjes en de
kinderen in de buurt te zien. Het is
leuk om Sinterklaas met zijn boek
te zien, precies wetende wat elk
kind doet en om de piet te zien.
Hier is er nog gewoon een zwarte
piet, ook al zal dit ooit gaan veranderen. Ik kan namelijk best wel
begrijpen dat er mensen zijn die
vinden dat de zwarte piet echt niet
meer kan, maar ik kan ook goed
begrijpen dat er mensen zijn die
zwarte piet willen houden. Zelf ben
ik opgegroeid met zwarte piet en
zou ik me niet anders kunnen voorstellen dan een zwarte piet die volgens mijn herinneringen zwart is
vanwege de schoorsteen. Culturen
en feesten veranderen en dat is
oké, zolang mensen elkaar maar
de tijd en ruimte geven. Het enige
echt jammere vind ik dan wel
dat de media zich er zo veel mee
bemoeien dat er nu ook buitenlandse bekende mensen zich met
ons feest gaan bemoeien.
Gelukkig hoeven de kinderen
zich hier helemaal niet druk over
te maken en kunnen ze gewoon
genieten van dit prachtige feest.
Veel cadeautjes, pepernoten en
chocoladeletters. Om niet het zetten van je schoen te vergeten met
een wortel en een bakje water
voor het paard. Thuis zetten we
soms ook een koekje voor piet
en een flesje bier neer. Piet en
Sinterklaas moeten natuurlijk ook
verwend worden zegt papa dan
altijd tegen ons. Nu is het gewoon
genieten en wachten op 5 december en daarna is het alweer bijna
Kerst.

Jacky
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Geplukt

Piet Weijers Wanssum
Wie altijd in de natuur is te vinden, is Piet. Vanaf kinds af aan is hij liever buiten dan binnen. Nu hij 72 jaar is, is dat nog steeds niet veranderd.
Hij verzorgt dan ook wandelingen voor IVN Geijsteren-Venray en namens Mooder Maas rondleidingen langs het project Ooijen-Wanssum.
Hij weet veel te vertellen over de geschiedenis en de natuur in dit gebied. Deze week wordt Piet Weijers uit Wanssum geplukt.
op de hoogte worden gehouden over
de veranderingen, met name natuur
en milieu vond ik belangrijk.” Doordat
Piet alles weet over de ontwikkeling
van het gebied, werd hij gevraagd om
rondleidingen te geven. Met de bus of
fiets leidt Piet groepen mensen rond
in het gebied om te laten zien wat er
allemaal gaat veranderen en hoe het
gebied er uit gaat zien.

Vrijwilliger
Door zijn kennis over gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vroeg de
dorpsraad twee jaar geleden of Piet in
het bestuur wilde treden. Dat wilde hij
wel. Toch houdt Piet zich niet alleen
bezig met Mooder Maas, hij was ook
initiatiefnemer voor het opknappen
van de trimbaan in Wanssum. “Bij de
Broekberg in Wanssum lag een stuk
bos waar niks mee werd gedaan.
Voorheen lag daar een trimbaan
en wandelpaden, maar die plekken waren dichtgegroeid met groen.
Samen met vier vrijwilligers hebben
we de restanten opgeruimd. Ook kregen we gekapt hout waarvan we
nieuwe toestellen hebben gemaakt.

Piet werd in 1947 geboren in
Geijsteren, waar zijn ouders een
gemengd boerenbedrijf hadden.
“Als kind hielp ik altijd mee op de
boerderij en anders was ik wel buiten of in de bossen te vinden.” Piet
is het oudste kind in het gezin. Hij
heeft nog één broer en drie zussen. De familie Weijers verhuisde
in 1963 naar Wanssum. “De boerderij in Geijsteren was eigendom
van de baron Weichs de Wenne van
Landgoed Geijsteren. Het gebouw
was oud en versleten. Toen we
naar Wanssum zijn verhuisd, hebben we een geheel nieuwe boerderij gebouwd”, vertelt Piet.

Vrij in de winter
In die boerderij woont Piet nog altijd
met zijn vrouw Nelly, die oorspronkelijk uit Evertsoord komt. Piet en
Nelly hebben samen twee zonen,
Geert en Eric, en twee kleinkinderen
van 8 en 10 jaar. In 1976 nam Piet
het bedrijf met het bijbehorende huis
in Wanssum over van zijn ouders.
“Maar in 2002 zijn we gestopt omdat
we de stallen moesten renoveren
en uitbreiding niet mogelijk was.”
Piet ging werken bij de golfbaan die
achter het huis ligt. “Ik kon te voet
naar het werk”, lacht Piet. “Bij de golfbaan deed ik gemiddeld twintig uur in
de week het onderhoud van de baan.

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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Ik had het zo geregeld dat ik alleen
werkte in de zomer, zodat ik in de
winter vrij was.” Nog altijd werkt Piet
voor de golfbaan, alleen is het werk
verplaatst naar het clubhuis. Daar verricht hij nu vrijwillig het onderhoud
van de tuin. “Ik kan mijn werk naar
eigen inzicht indelen en dat is erg fijn.
Als het er maar netjes bij ligt.”

Hobby’s
Nadat Piet stopte met het werk aan
huis, ging hij op zoek naar hobby’s.
Al gauw kwam hij terecht bij IVN
Geijsteren-Venray en het bestuur van
de vereniging. “Doordat ik voorheen
al bosrandenbeheer en natuurbeheer
deed op mijn bedrijf, had ik behoorlijk wat contacten die aansloten op
het buitenleven. Ik kwam al veel
in contact met leden van het IVN.”
Samen met de plantwerkgroep van
het IVN inventariseert en determineert
Piet planten in de gemeente Venray.
Ook gaat hij als gids op pad met wandelaars. “De wandelingen vinden
plaats in de hele gemeente. Ik vind
vooral het gebied rond Geijsteren
en Wanssum het mooiste. Maar dat
is misschien ook omdat ik er zelf
woon en er veel vanaf weet. Ik wil
de mensen laten zien hoe het gebied
in werkelijkheid er uit ziet, want niet
iedereen weet er alles van. Na de
rondleiding kijken ze soms anders naar
het gebied.”
Zes jaar geleden sloot Piet zich ook
aan bij de gespreksgroep natuur en
milieu van Mooder Maas, de aannemer die project Ooijen-Wanssum onder
zijn hoede heeft. “Omdat de rondweg
hier kwam, ben ik op eigen initiatief
bij de gespreksgroep gegaan. Ik wilde

Dat was best veel werk, we hebben de
hele winter aan de trimbaan gewerkt.
Jaarlijks wordt de plek met vrijwilligers
bijgehouden.”
Op maandagmiddag is Piet op de
manage in Well te vinden waar hij
al zeven jaar vrijwilligerswerk verricht met mensen met een beperking.
Samen met zeven vrijwilligers loopt hij
met een groep van Dichterbij langs de
paarden. “Het zijn volwassenen met
een beperking, geestelijk hebben ze
een leeftijd van 3 tot 4 jaar. De meesten kunnen ook niet praten. Wanneer
ze op het paard zitten worden ze rustig
en genieten ze. Paardrijden is voor hen
ontspanning en daar doe ik het voor.”
Naast al het vrijwilligerswerk maakt
Piet ook tijd vrij om samen met zijn
vrouw te fietsen en te wandelen.
Ook gaan ze de laatste jaren op vakantie. “Toen we vee hadden konden we
niet op vakantie. Het was duurder om
een vervanger te regelen en zelf op
vakantie te gaan, dan thuis te blijven.
Meestal gaan we met een groep vrienden met de bus naar verschillende
landen op vakantie. Nu hebben we er
meer tijd voor.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Venray Lokaal

Extra bomen voor Venray?
Venray Lokaal heeft dinsdag 5 november, tijdens de jaarlijks terugkerende begrotingsvergadering, een motie ingediend om bij te dragen
aan het bomenplan van de provincie Limburg. Zij willen in acht jaar
tijd 1,1 miljoen nieuwe bomen planten, voor elke Limburger één.
Veel burgers, organisaties en bedrijven omarmen het plan, evenals
Venray Lokaal. De bomen kunnen
geplant worden in zowel natuurgebieden als het buitengebied en in
dorpen en steden.
Venray beschikt over een groot
grondgebied met mogelijk ruimte

VVD Venray

hiervoor. Bomen leveren een positieve bijdrage aan onze klimaatdoelstellingen, echter ook aan zaken
richting verdroging, vernatting en
biodiversiteit. We verzochten in de
motie in overleg te gaan met de provincie om in aanmerking te komen
voor een substantieel aandeel van

bomen goed passen bij het groene
karakter van Venray. Het zal ook een
bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente om in 2050
klimaatneutraal te worden. Elke stap
in die richting nemen wij serieus. We
wachten op de kaders van de provincie en hopen daarna op de steun van
de andere raadsfracties.

stil komen te liggen of niet kunnen
opstarten. Dit is erg belangrijk omdat
een stop op nieuwe woningbouw
moet worden voorkomen. Nu reeds
is er een tekort op starters-, sociale
huur- en levensbestendige woningen
in Venray.
De gestelde vragen zijn bedoeld om
aan te sporen tot actie en ook tot
het meten van de PFAS-waardes in
de Venrayse bodem. In december
verwacht de landelijke overheid met
nieuwe normen te komen waaraan

de bodemkwaliteit moet voldoen.
Het is op dit moment niet bekend of
Venray straks aan de nieuwe norm
zal voldoen. Al helemaal onbekend
is wat de risico’s op de volksgezondheid en de gevolgen voor de bouw
zijn. Daarom is het hard nodig dat
ons college deze lokale problematiek
voortvarend oppakt.

delijk niemand gelukkig van wordt.
Ontelbare regels maken het werk,
dat ooit zo betekenisvol was, tot
onhoudbare situaties met veel uitval
en ontevreden mensen tot gevolg.
Economische groei geeft welvaart,
maar heeft ook een keerzijde namelijk uitputting van moeder aarde. Van
ratrace naar relaties, van regelzucht
naar burgerruimte en van winst naar
waarde: dat zijn de drie hoofdlijnen
die de nieuwe koers van het CDA
bepalen. En die nieuwe koers moeten

we vooral samen varen, Zij aan Zij
in plaats van Wij en Zij. Weer vertrouwen hebben in elkaar, want wij
maken de samenleving en niet de
zee aan regels. Weer respect hebben
voor moeder aarde en weten dat we
haar harder nodig hebben dan veel
geld op de bank. Discussieert u mee?

Richard de la Roy, raadslid

Actie in de PFAS-crisis
VVD Venray stelde vorige week vragen aan het College van B&W. We
zijn met name benieuwd wat ze op zeer korte termijn gaat doen om de
PFAS-crisis in Venray te bestrijden. Daarnaast zijn we benieuwd wat
er tot op heden ondernomen is.
PFAS is een verzamelnaam voor
meer dan 6.000 verschillende polyen perfluoralkylstoffen. PFAS kunnen
risico’s hebben voor de gezondheid
en vervuilend zijn voor het milieu.
VVD Venray wil weten wat de kwaliteit van specifiek de Venrayse bodem
is. Daarnaast willen we graag een

CDA Venray

dit bomenplan. Ter vergadering is
gediscussieerd over nut, noodzaak
en kosten van aanplant van bomen.
Daarnaast over het onderzoek naar
locaties en de kaders vanuit de provincie. Wethouder Cor Vervoort deed
een toezegging met de provincie in
gesprek te gaan en de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de
kaders en opzet van het voorstel. Dit
was voor Venray Lokaal reden om de
motie tijdelijk aan te houden. Venray
Lokaal is van mening dat extra

duidelijk antwoord op de vraag in
hoeverre de PFAS risico’s voor de
gezondheid van onze inwoners met
zich meebrengt.
VVD Venray is van mening dat het
college alles in het werk moet stellen
om te voorkomen dat bouwprojecten
onnodig door de huidige PFAS-crisis

Bas Künen

Zij aan Zij
Onlangs bracht het Wetenschappelijk Instituut van het CDA het
discussiestuk Zij aan Zij uit. Hierin staat het nieuwe toekomstperspectief van het CDA richting 2030. Nog geen vaststaand stuk maar zoals
hierboven beschreven een discussiestuk, dus een uitnodiging aan
iedereen om het stuk te lezen en er iets van te vinden. Is het stuk
nodig? Ik vind van wel en de inhoud maakt mij blij, want het is mijn
overtuiging dat de drie hoofdlijnen ons weer de juiste richting op
sturen en dat is hard nodig.
De tijd waarin we leven is een tijd
van individualisme en vervreemding
van elkaar; de saamhorigheid en de
gemeenschapszin die er ooit was

brokkelt steeds verder af. We leven
te veel in een wereld waarin snelle
winsten en veel bezit betekenis
moeten geven maar waar uitein-

Emma Palmen, commissielid;
Provinciale Staten CDA Limburg

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Media geven te veel aandacht aan
de zwartepietendiscussie
Het is inmiddels bijna een traditie geworden: de zwartepietendiscussie. De blaadjes vallen amper van de bomen of de voor- en tegenstanders
van Sints trouwe vriend buitelen over elkaar heen. Waardoor komt dit? Hebben de media hierin een grote rol?
In elk krant die je openslaat of talkshow die
je opzet voert Zwarte Piet de boventoon. Het
lijkt ook wel alsof de discussie steeds verder
verhardt. Zo werd enkele weken geleden een
bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet in Den
Haag met geweld verstoord. Uiteindelijk werden vijf mensen aangehouden. Uiteraard brachten de media daags erna uitgebreid het nieuws.
Alles wat maar met de zwartepietendiscussie te
maken heeft, krijgt media-aandacht. Logisch ook.

Nieuws is tenslotte nieuws en als nieuwsmedium
wil je jouw kijker/lezer zo goed mogelijk informeren over wat er speelt in het land als het gaat om
Sinterklaas en zijn pieten. Een journalist past hoor
en wederhoor toe en daar hoort ook een verhaal bij
over de tegenstanders van Zwarte Piet.
Maar maken de media het zo niet erger? Als zij wat
meer terughoudend zouden zijn in hun berichtgeving, want vaak gaat het beide partijen om
aandacht, zou de discussie dan nog zo groot zijn?

Misschien bloedt het dan uiteindelijk wel dood en
kunnen we met z’n allen weer gewoon genieten
van het heerlijk avondje. Het overgrote deel van
Nederland vindt Zwarte Piet kunnen, maar waarom
krijgt een tegenstander dan zoveel aandacht?
Media geven te veel aandacht aan
de zwartepietendiscussie. Wat vindt u?

Bespreking poll week 46

Ik ben stakingsmoe
Leraren, boeren en bouwvakkers gingen de afgelopen weken naar Den Haag om te staken en de overheid onder druk te zetten. Met een grote
groep sta je sterk en laat je zien dat het menens is. Toch vragen Nederlanders zich af al die stakingen nog wel zo’n zin hebben. Het lijkt wel of
iedereen tegenwoordig een geel hesje aantrekt en naar het Malieveld gaat. Het lijkt steeds moeilijker te worden om begrip op te brengen als de
kinderen bijvoorbeeld weer een dag vrij hebben omdat de school staakt.
Er werd gevraagd om meer loon, betere werkomstandigheden en aandacht voor PAS en
PFAS. Dan hebben we nog de KLM-staking
op Schiphol en de landelijke OV-stakingen.
Internationaal wordt er al maanden geprotesteerd in Hong Kong en is er de vrees voor een
tweede Arabische lente. Een staking is een
goed middel om druk uit te oefenen op de

overheid, zeker als je er de media mee weet te
halen. De overheid kan dan niet meer om het probleem heen. Het is alleen maar goed dat mensen
opkomen voor hun belangen. Jos Direks reageerde
op Facebook: “Gewoon doorgaan tot het doel
bereikt is.” Rik Gielens is het ook oneens met de
stelling. “Zolang de zorg nog niet gestaakt heeft,
oneens.”

Aan de andere kant lijkt het alsof iedereen gaat
staken om te kunnen staken. Iedereen zou wel
een hoger salaris willen, maar dat is niet altijd
realistisch. Hebben stakingen nog wel zin als
iedereen gaat staken? De overheid heeft niet voor
elke sector meer geld.
De meningen over deze stelling waren verdeeld.
Dit resulteerde in een gelijke stand.

Oh, zit dat zo!

‘Slapend dienstverband’ komt ten einde
Een werknemer die twee jaar ziek is, kan ontslagen worden. Als de werknemer niet kan re-integreren, dan kan ontslag ook gunstig(er) zĳn.
Sommige werkgevers houden zieke werknemers in dienst, omdat er geen loondoorbetalingsplicht meer bestaat en ter voorkoming van het
moeten betalen van de transitievergoeding. Dat mag niet meer.
niet opzeggen in verband met het
opzegverbod.

In de wet is een opzegverbod voor
ontslag tijdens ziekte opgenomen.
In beginsel kan een zieke
werknemer gedurende de eerste
twee jaar ziekte niet ontslagen
worden. Vraagt de werkgever een
ontslagvergunning aan bij het UWV,
dan kan hij de arbeidsovereenkomst

Na 2 jaar ziekte stopt de
loondoorbetalingsplicht en kan
de werknemer wel ontslagen
worden. Als de werkgever
de arbeidsovereenkomst niet
opzegt, dan blijft de werknemer
gewoon in dienst. Er ontstaat
dan een ‘slapend dienstverband’.
De werkgever hoeft immers
geen transitievergoeding te
betalen zolang de werknemer
nog in dienst is. Om een slapend
dienstverband te voorkomen
heeft de wetgever voorzien in
een compensatieregeling voor de
transitievergoeding.
Is de werknemer ontslagen wegens
langdurige ziekte (2 jaar of meer),
had de werknemer recht op een
transitievergoeding en heeft de
werkgever die transitievergoeding

betaald aan de (zieke) werknemer,
dan kan de werkgever de
transitievergoeding terugvragen
vanaf 1 april 2020. De regeling
heeft terugwerkende kracht tot
transitievergoedingen die op of na
1 juli 2015 zijn betaald.
Toch blijkt de praktijk weerbarstiger.
Het ‘voorschieten’ van de
transitievergoeding wordt (vooral
door kleine werkgevers) soms als
last gezien. Op 8 november 2019
heeft de Hoge Raad duidelijkheid
geschapen over de beëindiging
van slapende dienstverbanden.
Hij heeft bepaald dat een
werkgever gehouden is om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen
en de transitievergoeding moet
betalen, als de werknemer dit
wil en indien de werkgever
geen gerechtvaardigd belang
heeft, denk aan re-integratie,

bij het laten voortduren van de
arbeidsovereenkomst.
Heeft u een slapend dienstverband? Neem contact op met
mr. drs. Bram Dirkx
Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Met complimenten

Column

John
Zaterdag 16 november,
10.45 uur. Een appje: ”John zou
het leuk vinden je vandaag of
morgen te ontmoeten, groet
Angela.” John Sleep is een
98-jarige oorlogsveteraan uit
Windsor, en komt elk jaar voor
de herdenkingen naar Venray,
vergezeld door zijn vaste begeleidster Angela uit Londen.
Ze verblijven dan in de Witte
Hoeve. Angela ontmoette ik drie
jaar geleden in het leescafé, op
zoek naar oorlogsboeken uit de
regio, voor ‘haar’ veteranen.
Zaterdag had ik dus de kans John in
het echt te ontmoeten. Kwart over
elf stond ik samen met mijn beste
vriendin bij het hotel, en liepen
naar binnen. Angela en John (in
rolstoel) kwamen ons al tegemoet.
Het was een bijzondere ontmoeting, die niet in 350 woorden is
samen te vatten. John, een krasse
hoogbejaarde, maar zó ontzettend helder en scherp van geest.
Vlassige bakkebaarden tot bijna
aan de kin versierden zijn doorleefde gezicht. Hij diende de
Engelse parachutisten-brigade en
was maar liefst 136 keer ‘gedropt’
gedurende de hele oorlog, in
verschillende landen. Zijn eerste
sprong was vanuit een luchtballon,
om te oefenen. Z’n laatste boven
Boxmeer. Bij de slag om Overloon
is hij bij de Loobeek gewond
geraakt, door een Duitse tankgranaat. Met een traan in zijn oog
vertelde hij dat hij zijn kameraden
toen in het heetst van de strijd
heeft moeten verlaten. John woont
nog zelfstandig, krijgt thuiszorg,
en eet twee keer per week bij zijn
dochter. Voor de overige dagen
eet hij kant-en-klaar maaltijden,
vertelde hij. Ik maakte daarbij een
vrij onnozele opmerking: “Wist u
dat daar héél veel zout en suiker
in zit?” 98 jaar…waar zou hij zich
druk om maken. Hij vertelde ons
dat hij tijdens de bevrijding van
Overloon chocolade uitdeelde aan
de kinderen aldaar. Door recht in
zijn ogen te mogen kijken, de ogen
die vele verschrikkingen zagen
waarvan wij alleen de verhalen
kennen, besefte ik mij dat al ónze
probleempjes eigenlijk wel meevallen. Stikstof, PFAS, Zwarte Piet…
John had nog een druk schema
voor de boeg. “U zult wel toe zijn
aan een slaapje” vroeg ik na een
uur. “Slaapje? Thats for old men”,
zei hij gevat.
Maarten
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Jumpers maakt het de koploper moeilijk
Het heren team van de Venrayse basketbalvereniging Jumpers speelde zaterdag 16 oktober tegen de onverslagen 8 punten. Toch waren het de bezoekers
die het laatste antwoord hadden in dit
koploper Yellow Sox uit Bakel. De mannen uit Venray hadden na de winst van een week eerder vertrouwen in de
kwart en werd de voorsprong weer verwedstrijd, maar wisten dat het een moeilijke wedstrijd ging worden.
Vanaf de eerste minuut had Jumpers
het moeilijk met het snelle en fanatieke
spel van de tegenstander die liet zien
waarom ze niet voor niets de koploper zijn. Jumpers had veel moeite met
scoren en keek al snel tegen een achterstand aan. Dit beeld bleef het hele eerste

kwart waardoor Jumpers al 10 punten
achterstond na 10 minuten (8-18). Ook
het tweede kwart bleef Jumpers het
lastig hebben met het felle spel van
de tegenstander. De mannen probeerden door zelf ook feller te gaan spelen
terug te komen in de wedstrijd maar

Yellow Sox bleef de voorsprong houden
en maakte die zelfs groter. Ruststand:
(24-38). Na rust was het Jumpers dat
beter aan de wedstrijd begon en kreeg
de ploeg uit Bakel steeds meer moeite
met het spel van Jumpers. De achterstand werd hierdoor ook verkleind tot

uit Bakel had een time-out nodig om
weer rust te krijgen. Het lukte Jumpers
helaas niet om verder door te drukken
en mede door de foutenlast konden
groot tot 13 punten (39-52). Het laatste
kwart speelde Jumpers zijn beste spel en de bezoekers de voorsprong uitbreiden
vanaf de vrije worp lijn. Eindstand: (61begon het team de achterstand lang66). De volgende wedstrijd is zaterdag
zaam te verkleinen. De wedstrijd werd
hierdoor steeds spannender en de heren 23 november om 13.00 uur in Sittard
tegen BC Bumpers.
uit Bakel kregen het moeilijker met
Jumpers. Het lukte de mannen om zelfs
terug te komen tot 2 punten. Het team
Tekst: basketbalvereniging Jumpers

Strijdbaar Ysselsteyn klopt Blerick royaal
Werkplaats & verkoop!

Ysselsteyn verkeerde in topvorm in de inhaalwedstrijd tegen Blerick (4-0) op zondag 17 november. Op het
eigen sportpark De Vlies kwam een einde aan de reeks van zes duels zonder zege in de derde klasse C. Tegen de
nummer drie Blerick leverde de Ysselsteynse ploeg een puike prestatie door het bedachte tactisch plannetje
perfect uit te voeren.

Tuin-, Grondverzet- en Landbouwmachines

Plan uw afspraak via telefoon of e-mail: info@gebratech.nl
Extra voordeel op ARPO hogedrukreinigers!

Ysselsteyn-aanvaller Dennis Teunissen ontsnapt aan twee Blerickse verdedigers.

GEBRATECH B.V.
Mgr. Aertsstraat 33
5866 BG Swolgen

Martijn van den Brandt Tel: 06-15183297
Vincent Geerts
Tel: 06-30531856

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00
Castenray € 10,00

Voor aanvang was trainer Ruud Jennes
kens er niet gerust op. De Ysselsteyners
waren na een sterke competitiestart
afgezakt naar de twaalfde plaats.
Bovendien ontbraken achterin de
belangrijke pionnen Stan Bouten en
Willem Janssen. Desondanks wilde
de Ysselsteyn-trainer geen concessies
doen. “Nee, we gaan niet de bus voor
ons eigen doel parkeren. We blijven
trouw aan onze speelwijze. Zo proberen
we stapjes vooruit te zetten. We moeten stabieler worden. Dat heeft tijd
nodig”, zei Jenneskens. Vanaf het allereerste fluitsignaal ging Ysselsteyn de
strijd aan. Blerick moest het qua inzet
afleggen tegen de fellere thuisploeg.
Toch bleef het technisch vaardige
Blerick steeds dreigend via de supersnelle vleugelspitsen Dennis Meho en
Ibrahim Sezer. Vooral in de openingsfase hadden de Ysselsteynse backs hun
handen vol aan hun vlugge opponenten. “Op het middenveld hebben we
de slag gewonnen”, verklaarde trainer
Jenneskens na afloop. “We hebben daar

zo veel druk gezet. Daardoor konden
we de aanvoer naar hun snelle buitenspelers voorkomen.” Ysselsteyn toonde
zich een hecht collectief, ondanks de
wisselingen in het elftal. Mark Leeijen
stond dit seizoen voor het eerst in de
basis en Ruben Smits, uit het tweede
elftal, speelde een puike partij. Na het
gelijkopgaande eerste halfuur nam
Ysselsteyn de leiding. Paul Jeurissen
profiteerde van een misverstand in de
Blerickse defensie, 1-0. Richting het
rustsignaal werd de thuisclub steeds
gevaarlijker. Dennis Teunissen (over) en
Mike Arts (naast) misten het doel.
Op slag van rust gaf de opgekomen
Boy Geerets een afgemeten voorzet die
door Dennis Teunissen rakelings over
de lat werd gekopt. “Dat is ons manco.
We hadden voor rust de wedstrijd al
op slot moeten gooien. Het missen
van kansen heeft ons al vaker opgebroken”, zei Ruud Jenneskens die vlak
na de theepauze op zijn wenken werd
bediend. Bas Coopmans nam het
Blerickse doel onder vuur. Doelman

Dylan Hauser moest een corner weggeven. Uit die hoekschop kopte Paul
Jeurissen raak: 2-0. Vlak daarna brak
Mike Arts door over de rechterkant.
Vanaf de achterlijn legde hij de bal
panklaar op Dennis Teunissen die
de 3-0 binnentikte. Ysselsteyn bleef
geconcentreerd en gaf niets weg.
De doorgebroken Mike Arts strandde
op keeper Hauser. Even later konden de
thuisclubsupporters toch juichen voor
de vierde treffer. Mike Arts, uitgeweken
naar links, stond opnieuw aan de basis.
Zijn voorzet werd schitterend afgerond
door Bas Coopmans, 4-0.
“We hebben heel goed pressie gezet
en Blerick niet laten voetballen”,
verklaarde Ruud Jenneskens de tactiek. “Ons spel is nog te wisselvallig.
Deze goede prestatie is geen garantie
voor komende zondag. Maar we kijken
naar de langere termijn. Deze jonge
groep bereikt pas over een jaar of vier
zijn piek.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Oostrum € 15,00
Oirlo € 10,00

bedrag per week

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

Makkelijke bekerwinst Venray op Merselo
Eersteklasser Venray behaalde zondag 17 november in de tweede bekerronde een eenvoudige 0-9 overwinning op
vijfdeklasser Merselo.
De hoop op een bekerstunt van Merselo
vervloog al snel. In de openingsminuten
schoot Niek Versteegen de Venraynaren
op een 0-1 voorsprong. Daarna hield de
thuisploeg een langere periode stand
totdat Bram Vievermans een strafschop
benutte: 0-2. Daarna ging het snel.
Halverwege keek Merselo al tegen een

0-6 achterstand aan door goals van Stijn
Brinkman, Jeroen Vullings, Stan Kersten
en een eigen doelpunt. Na de pauze
voerde Bram Vievermans de score op
naar 0-7. Venray kreeg opnieuw een
penalty en Stijn Brinkman schoot vanaf
de stip de 0-8 binnen. Het slotakkoord
was voor Niek Versteegen: 0-9. In de

slotfase maakten Joy Koenen en Jesse
Rommen na een blessureperiode hun
rentree. Komende dag speelt Venray
thuis de belangrijke wedstrijd tegen
Heeze in de onderste regionen van de
eerste klasse D.
Tekst: Henk Willemssen
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Boerebruidspaar Pielhaas

Jeugdboerenpaar D’n Hazekeutel

Het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging de Piëlhaas uit Venray is zondag
17 november bekendgemaakt. Boerenbruid Bieneke Kateman (28) uit Venray is werkzaam als dansdocent bij Dizzy Dance. Boerenbruidegom Joep Linssen (32) is werkzaam
bij Personato op de afdeling marketing als videograaf. Joep en Bieneke zijn jaren samen
buren geweest in de Schoolstraat. De lijfspreuk van het gezelschap dit jaar luidt: Dizzy
Vastelaovend is niet te filme! / Beeld: Saskia Hoedemaekers

Het jeugdboerenpaar van D’n Hazekeutel uit Venray wordt gevormd door Jara Spruit
(10) en Tom Smetsers (11). De hobby’s van Jara zijn dansen, voetballen en samen zijn met
vriendinnen. Tom houdt van hip hop dansen, Fifa spelen op de playstation en van voetballen. Het bruidspaar wordt bijgestaan door Opperboer Jan van de Voort. Getuige van
de bruid is Zara van Veghel, getuige van de bruidegom is Lars Hermsen. Suus
Cortenbach is het bruidsmeisje van het paar. / Beeld: Saskia Hoedemaekers

Alle genomineerden Cultuurprijs 2019 bekend
Naast het Rockkoor zijn ook Gerrit Linders en Jan Broeren (ereleden van de Hazekeutel), Ad Welten en Schijt
aan de Grens genomineerd voor de Cultuurprijs 2019. Zij komen allemaal in aanmerking voor de jury- en
publieksprijs die uitgereikt worden op zaterdag 28 december.
Alle genomineerden hebben zich het
afgelopen jaar op innovatieve wijze
ingezet voor de kunst en cultuur in
de gemeente Venray. Het Rockkoor
is een initiatief van het Venrays

Mannenkoor, waarbij een compleet
andere weg is ingeslagen, door out
of the box te denken. Genomineerde
Ad Welten heeft zich het afgelopen
jaar nog meer ontpopt tot positieve

muziekinfluencer, waarbij als highlight zijn inspanningen voor de Red
Box Session worden gezien. Door deze
Redbox Session krijgt popmuziek
weer een groter podium in Venray.

Schijt aan de Grens verhuisde afgelopen jaar van het St. Anna terrein naar
het Venrayse centrum om daar nog
meer de samenwerking op te zoeken.
Iedere locatie vulde het thema ‘Zalige
Zonde’ op een andere innovatieve
manier in. Gerrit en Jan, ereleden van
de Hazekeutel, zijn de initiatiefnemers
van het ‘bolderkarrenproject’. Ze scha-

kelen organisaties in voor materialen
waar (techniek)leerlingen van het
Raayland College bolderkarren mee
bouwen. Deze bolderkarren worden
ter beschikking gesteld aan basisscholen voor het creëren van een fantastische optocht.

Nieuw
initiatief:
de Venray
Bon
Het Toeristisch-recreatief
Platform Venray, waar
VVV Venray onderdeel van
uitmaakt, heeft samen met
Venray Bloeit het initiatief
genomen voor een cadeaubon:
de Venray Bon. Deze bon heeft
een waarde van 10 euro.
De Venray Bon kan ingewisseld
worden bij een groot aantal deelnemende partijen (zoals winkels,
horecabedrijven en musea) in
gemeente Venray. De ontvanger van de bon kan deze naar
eigen inzicht besteden. De bon,
waarmee het bedrijfsleven in de
gehele gemeente Venray wordt
ondersteund, is vóór en dóór
lokale mensen. De Venray Bon
is verkrijgbaar bij de VVV-locatie
tegenover de kerk. Op de website www.venraybloeit.nl/ontdek/venray/venray-bon staat een
overzicht van alle deelnemende
partijen.

Reserveren voor het restaurant en grand café kan nu via: www.graafterhorst.nl

W� nodigen u uit aanwezig te z�n b� de opening van

een k�kje
Neem ook
er� van
in de brouw
ra
e
‘Kam od
Brouwers’

W� stellen het b�zonder op pr�s u te mogen verwelkomen op
zondag 1 december 2019 tussen 16:00 en 20:00 uur.
Kasteellaan 1 5961 BW Horst 077 208 60 24 www.graafterhorst.nl info@graafterhorst.nl

/graafterhorst

/graafterhorst
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8x11-jubileum

Twee weekenden feest bij De Spurriemök
De Oirlose carnavalsvereniging De Spurriemök viert in november twee weekenden het 8x11-jubileum. De aftrap
vond plaats in het weekend van 8, 9 en 10 november. Ook in het weekend van 15, 16 en 17 november staan er
festiviteiten gepland. Anno 2019 probeert de vereniging te blijven vernieuwen. Oud-prins, -voorzitter en -vorst
Wout Zanders, vorst Jop Loonen en voorzitter Robert Steeghs blikken terug. Zanders: “Het is hier nooit vijf jaar
hetzelfde en daarom gaat het nog steeds goed.”

De Oirlose Buutgewoëne Binnezitting op dinsdag in het jaar 2013

Terugblikkend op de historie van
De Spurriemök valt het jaartal 1992
het eerst binnen bij Wout Zanders, die
zijn sporen in het Oirlose carnavalsleven ruimschoots heeft verdiend. Van
jeugdprins tot boerenbruidegom en
van prins tot vorst: Zanders was het
allemaal een keer. “In 1992 verhuisden

we van De Ruif naar gemeenschapshuis De Linde. We mochten vanaf toen
het complete feest zelf organiseren. De
betrokkenheid nam daardoor toe en
we hadden veel meer mogelijkheden.”
Los daarvan bracht het ook financiële
voordelen met zich mee. “Toen ik in
1994 bij de raad kwam, was er wei-

nig tot niets. Omdat we vanaf 1992
niet langer alleen onze inkomsten uit
het carnavalskrantje met advertenties haalden, maar uit de drankomzet,
kon er veel meer. We begonnen onder
de streep geld te verdienen.” Loonen:
“We hebben als vereniging nu gelukkig
genoeg spek op de ribben. We probe-

welke mede vormgeeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 Horst.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

staat dan ramvol. De commissie regelt
artiesten en het lukt ze bijzonder goed
om mensen op de bühne te krijgen
van wie je het niet verwacht. Op zaterdag vindt daarnaast het Mökkebal
plaats en op zondag de optocht.
Voorheen was het ook ‘s maandags
erg druk in de zaal, maar we merken
dat er ook mensen naar festiviteiten
in omliggende dorpen of in Venray
gaan.”

Mök verbranden
Een van de vernieuwingen die de
generatie van Zanders doorvoerde,
was het inmiddels traditionele Mök
verbranden. “In 1994 deden we dat
voor de eerste keer. Er was een hele
grote Mök op tempex-platen gemaakt.
Die werd om middernacht afgebrand.
Dat gaf heel wat zwarte rook. Mensen
die het raam open hadden staan en
pech hadden met de wind, hadden
een groot probleem”, vertelt Robert.
Steeghs: “Dat doen we nog steeds.
Sinds een aantal jaar heeft ook de
jeugdvereniging een eigen Mök die
wordt aangestoken. Dat gebeurt op
dinsdagavond om 22.00 uur. Daarmee
is carnaval dan voor hen voorbij.”

Tegenspoed
Aan het einde van het gesprek slaat
Zanders een serieuzere toon aan.
“De zon kan natuurlijk niet altijd schijnen. Ten tijde van het 6x11-jubileum
kwam Sjaak Bots te overlijden. Hij was
een van de grote mensen achter het
jubileumboek dat toen werd uitgebracht.” Loonen: “En in 2012 kwamen Willem en Joanneke Arts bij een
woningbrand om het leven. Het zijn
voor ons twee dieptepunten in een
verder kerngezonde vereniging.”
Als de Oirlose carnavalsvereniging
zo verdergaat als de laatste jaren,
komen de volgende jubilieums volgens Zanders helemaal goed. “Als ik
zie wat er in de laatste jaren allemaal
is gebeurd, vind ik dat heel erg knap.
Het is hier nooit vijf jaar hetzelfde en
daarom gaat het nog steeds goed.”

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen:
• opleidingsniveau hbo, richting Bedrijfseconomie,
Controlling of Accountancy;
• kennis van (ERP-)systemen zoals Ridder IQ,
Exact Globe of Exact Online is een pre;
• kennis en ervaring van de diverse wet- en
regelgeving in samenhang met het genoemde
takenpakket;

• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het genoemde takenpakket;
• je bent een teamplayer maar daarnaast een
zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
in Engels is een pre;
• je bent proactief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden.

Geïnteresseerd? Stuur dan je cv met motivatie
naar: ideaal.horst@ziggo.nl t.a.v. de directie.
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met de directie via
06 51 83 78 28.

Het drietal haalt diverse oude en
recentere herinneringen op zoals
het uitkomen van het jubileumboek
in 1997 en het bijbehorende feest.
Of de eerste keer dat er een tent werd
geplaatst, tijdens het vorstenraadsbal
in 2003. “Het mooiste dat ik ooit mee
heb gemaakt bij de carnavalsvereniging vond elf jaar geleden plaats”, vertelt Zanders. “Op verschillende locaties
in het dorp werd een mini bonteavond georganiseerd. Met vijf verschillende touringcars gingen zo’n drie- tot
vierhonderd man op één avond naar
die verschillende locaties. Daar hebben de mensen het nog steeds over.
In onze tijd werden de ideeën steeds
gekker. Dat was anders dan de generatie die voor ons was. Zij waren meer
gebonden aan de regels van de zaaleigenaar.” Loonen sloot zich in 2007 aan
bij de carnavalsvereniging. “Ik merkte
dat er al veel leuke dingen waren
gedaan, maar toch kwamen mensen
altijd weer met nieuwe ideeën. Zo
kwam de prins tijdens het uitroepen
afgelopen carnaval uit het dak. Daar
is even met de technische man van
De Linde over gepraat, waarna we het
gewoon hebben gedaan.”

Ondanks dat ze bij De Spurriemök
naar eigen zeggen ieder jaar een
‘prima carnaval’ draaien, merken ze
ook dat de animo ten opzichte van
jaren geleden wel iets minder wordt.
Zanders: “Een van de omslagpunten
was de komst van de Roetsj op carnavalszaterdag in Venray. Dat bemoeilijkt carnaval in de dorpen. Ik vind het
bewonderenswaardig dat er ‘s avonds
nog veel mensen terug naar Oirlo
komen.” Wegens een gebrek aan
enthousiasme werd in 2008 ook de
boerenbruiloft afgeschaft, maar daarvoor kwam een passend alternatief.
Steeghs: “Nu wordt er op dinsdag een
liedjesmiddag georganiseerd. De zaal

Financial Controller (24-32 uur)

Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• indeling van je eigen werktijden in samenspraak
met je collega’s;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• een prettige werksfeer binnen een jong en
hecht (management) team;
• salariëring in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Herinneringen ophalen

Meer keuzes, minder animo

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw en wereldwijd afzet. Recent is het
bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per 1 januari 2020 ten behoeve van
het managementteam op zoek naar een gedreven

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• je bent verantwoordelijk voor de volledige
uitvoering van de financiële administratie van
Ideaal, de holding en twee manager holdco’s;
• je bent verantwoordelijk voor de
projectadministratie;
• je verzorgt de volledige personeels- en
salarisadministratie en bent eerste aanspreekpunt ten aanzien van personeelszaken;
• je verzorgt op kwartaalbasis de (geconsolideerde) financiële verslaggeving aan management,
directie, aandeelhouders en de bank;
• je stelt i.s.m. de accountant de jaarrekening en
de deponeringsverslagen op;
• het opstellen van financiële plannen, liquiditeitsprognoses en analyses;
• je bent verantwoordelijk voor het opzetten van
de interne (financiële) beheerssystemen;
• je verzorgt alle fiscale aangiften zoals vennootschapsbelasting, btw, loonheffingen en ziet toe
op een juiste afdracht van pensioen- en sociale
premies;
• je bent lid van het managementteam en bepaalt
mede, i.s.m. directie en aandeelhouders, het te
voeren beleid;
• je onderhoud contacten met accountants,
banken, belastingdienst en verzekeraars.

ren dat te handhaven. Mede daarom
kunnen we ons jubileumfeest ook verdelen over twee weekenden.”

Jubileumprins Jos Willems (2008) met zijn gevolg

Tekst: Dennis Stiphout
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Veldeke Venray

De Venrodsen Aovend
Veldeke Venray organiseert dinsdag 26 november voor het dertigste
achtereenvolgende jaar de Venrodsen Aovend. De presentatie
van deze avond is geheel in de Venrayse streektaal waarbij zang,
voordrachten, luisteren, kijken en humor de ingrediënten zijn.
De Venrodsen Aovend begint om 19.30 uur in de Witte Hoeve in Venray.
De opzet van de Venrodsen Aovend
is vanaf 1990 vrijwel hetzelfde
gebleven: een gemoedelijke sfeer
waarbij een tiental optredens verzorgd worden. Er is ruimte voor
artiesten die voorgaande afleveringen optraden maar ook voor
nieuw talent. De gezongen teksten

en voordrachten zijn allemaal in
streektaal, waarbij meerdere artiesten speciaal voor deze Venrodsen
Aovend eigen of aangepaste teksten
schrijven. De presentatie is in handen van Frank Claessens, waarbij
Ad Haans de deelnemers muzikaal
ondersteunt en begeleidt.

Stichting Wijkraad Centrum

Maandelijkse koffie inloop

Benoeming ereleden SV Ysselsteyn
Marij Marcellis en Geert van Dijck zijn tijdens de jaarvergadering van SV Ysselsteyn benoemd tot erelid
van de vereniging. Marij zet zich al jaren in binnen het bestuur, technische commissie en het wedstrijdsecretariaat. Daarlangs is Marij nog vele jaren leidster geweest van diverse teams binnen de vereniging.
Geert zet zich in binnen het bestuur, jeugdbestuur, jeugdleider en bij de materialen verzorging. Daarnaast
heeft Geert meer dan 450 wedstrijden gevoetbald in het eerste elftal. Tijdens deze jaarvergadering werd
daarnaast Femke van Dijck in het zonnetje gezet als vrijwilliger van het jaar.

Stichting Wijkraad Centrum organiseert op donderdag 28 november haar maandelijkse koffie inloop voor de bewoners in het het
Venrays Museum. De koffie inloop begint om 10.00 uur en eindigt
om 12.00 uur.
Het kopje koffie wordt aangeboden
door de wijk en Wonen Limburg.
Deze maand vertelt Victor Weijs
van Activiteitencentrum Doen
Venray over de diversiteit van activiteiten van hobby’s welke zij orga-

niseren en over creativiteit. Ook is
het wijkteam tijdens de maandelijkse koffie inloop aanwezig om
vragen te beantwoorden over zorg,
wonen, maatschappelijk werk of
politie.

Kienderliedjesfestival Venray
In samenwerking met jeugdcarnavalsvereniging D’n Hazekeutel
organiseert carnavalsvereniging de Piëlhaas uit Venray op zondag 24 november het jaarlijkse Kienderliedjesfestival. Dit jaar
heeft het liedjesfestival elf inzendingen.
Verschillende groepjes kinderen,
een schoolklas, maar ook drie solisten betreden het podium. Zij gaan
met elkaar de strijd aan voor de
eerste plek. De winnaar mag een

clip maken. De deuren van de
Petrus Bandenschool in Venray
gaan open om 13.00 uur. Het programma start om 13.33 uur.

Tweede Pepernoten-tocht
Tourclub Ysselsteyn organiseert op zondag 1 december voor de
tweede keer de Pepernoten MTB-tocht Ysselsteyn. Er zijn routes
van verschillende lengtes die gefietst kunnen worden.
De mountainbiketocht is uitgezet
door verschillende vrijwilligers van
de tourclub en gaat door de bossen rondom Ysselsteyn en door
natuurgebieden die normaal niet
toegankelijk zijn met de mountainbike. De tocht start op het circuit
van Raceway Venray. Na afloop kan

daar in de kantine ook nagenoten
worden van de tocht. De afstanden
variëren tussen 25, 40 en 55 kilometer. Onder de deelnemers worden daarnaast twee prijzen verloot,
toegangskaartjes voor de Raceway
met Pasen en een gourmetpakket.

Kerken kleuren rood
De buitenverlichting van de Grote Kerk in Venray en de kerken van
Leunen en Blitterswijck kleuren op woensdag 27 november rood
vanwege ‘Rode woensdag’. Op deze dag vraagt de kerk aandacht
voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle
religies en voor de vervolging van christenen.
“Red Wednesday roept op tot
bewustwording en solidariteit, tot
respect voor gelovigen en tussen
geloofsgroepen en komt op voor
geloof en vrijheid, ook voor christenen wereldwijd”, aldus deken Ed
Smeets van Venray.

Om 18.45 uur is in Blitterswijck een
vesperdienst gevolgd door een mis
om 19.00 uur. Om 19.00 uur is er
ook een gebedsdienst in de Grote
Kerk en om 20.00 uur een gebedsdienst in de kerk van Leunen.

Over ARCO

turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
120 medewerkers.

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever te maken. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel. Om de
productiecapaciteit uit te breiden nam ARCO
twee jaar geleden een nieuw pand met extra
productieruimte in gebruik. Vanwege uitbreiding
van de afdelingen engineering en productie
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industry, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere
standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote

Productiemanager

m/v

Als Productiemanager ben je verantwoordelijk voor de werkplaatsen van ACB Transportbanden &
Onderdelen B.V. en ARCO Solutions B.V. In deze zelfstandige rol, maak je onderdeel uit van het Management
Team en rapporteer je aan de Directeur Operations. Je werkzaamheden zijn veelzijdig en hebben betrekking
op de hele operatie van de ACB Group. Je bent werkzaam voor alle locaties vallende onder de ACB Group.

Mechanical Engineer

m/v

Als Mechanical Engineer bij ARCO ben je bezig met het engineeren van op maat gemaakte en innovatieve
oplossingen. Jouw werk is afwisselend omdat je voor verschillende branches, verschillende producten
maakt. Met jouw senioriteit ben je het natuurlijke aanspreekpunt voor collega’s en leiding en houd je je ook
bezig met innovatieve oplossingen. In deze functie rapporteer je aan de Project Controller en werk je nauw
samen met de projectleiders, werkvoorbereiding en Software & Electro engineering afdeling. Samen komen
jullie tot een totaaloplossing, die je enkele weken later zelf in het echt kunt bekijken in onze werkplaats.

Projectleider

m/v

Als projectleider neem je de leiding in een team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, produceren,
monteren en opleveren van klantspecifieke oplossingen. Je zorgt voor de coördinatie en begeleiding van
het project, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Hierbij stuur je op basis van technische
en financiële klantspecificaties, welke vertaald worden naar budgetten en bestektekeningen. In deze
functie rapporteer je aan de Directeur Operations en werk je nauw samen met de afdeling engineering en
werkvoorbereiding.
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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Fakkelrun 75 bevrijding

Literair Café Venray

De Venrodsen Aovend

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Castenray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Veldeke Venray
Locatie: Witte Hoeve Venray

Pietendisco Janssen Dansen &
Sporten

Zondagochtendconcert Rooyal &
Liederentafel

De Bijbel, van kaft tot kaft

Tijd: 18.00 - 20.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kienavond Sport- en
BelangenVereniging Venray

Vlooienmarkt Veulen

Vrijdag & Sandifort | Voorlopig voor
altijd

Als het leven je niet meer lief heeft
Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Smelehof Ysselsteyn

Koopzondag: Sinterklaas

Kunstnaarcafé 5: Kim Pattiruhu

Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Tijd: 19.30 - 22.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Scapino Ballet Rotterdam | Holland &
Le Chat Noir

Bevrijdingsconcert Fanfare
Dorpsklank Castenray

Frank en Ricky hebben de blues

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Wis Castenray

Oirlo 75 jaar bevrijding

Sinterklaasintocht Wanssum

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Sint Gertrudiskerk Oirlo

Tijd: 14.30 - 15.15 uur
Locatie: Jachthaven Wanssum

Vrede-vrijheidswandeling Castenray

Bands op Zondagmiddag

Taalcafé

Tijd: 10.15 - 12.00 uur
Locatie: Castenray

Tijd: 14.30 - 18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Het Foute Feest 2019

The Southern Blues-Rock Band

Literaire Salon: De Grote Stilte

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: WOC Schöpke Venray

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Quatro Ventos | Fado Mundo

Herinneringen ophalen in Venrays
Museum

Gezondheidscafé

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

zo
24
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Tijd: 12.00 uur
Locatie: Zaal ‘t Veule, Veulen

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Café Zaal ‘t Veule, Veulen

za
23
11

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Najaarsconcert Symfonieorkest
Helmond-Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal

Natuurwandelroute in de Leunse Paes
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Werkgroep Wandelpaden Leunen
Locatie: Informatiebord MFC De Baank in Leunen

Drie dorpenwandeling
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Maria Kapel Holthees

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

do
28
11

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

Old Friends bij Janssen Dansen &
Sporten

wandeling Merselo
ma 50+
Tijd: 13.30 uur
25 Organisatie: W.S.V. De Natuurvrienden Merselo
11 Locatie: Grootdorp 99, Merselo
Eend
di Vreemde
Tijd: 13.30 uur
26 Locatie: Schouwburg Venray - bolzaal
11

Breien is goed voor je humeur!
Workshop verkorte toeren breien op
donderdag 28-11 en 12-12. Voor info:
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75.

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Maandelijkse koffie inloop
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad Centrum
Locatie: Venrays Museum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Café Odapark Venray

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

Te koop nabij het centrum van
Horst: appartement met lift.
Woonoppervlakte: 91 m2,
vraagprijs: € 298.000,-- k.k.
T. 077 398 90 90
E. horst@intermakelaars.com
Meer genieten van uw terras
overkapping!! Tel. 06 22 27 44 35.
Info www.Zeilmakerijsevenum.nl

Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

MUIZEN OF
RATTEN IN WONING
OF BEDRIJF?
BEL: 06 55 81 85 77

Kerstworkshop Bouquetterie ‘t Hofje.
Maak zelf een sfeervol kerststuk.
Keuze uit 2 workshops. Start v.a.
maandag 9-12 18.30 uur. Div. data.
Meer weten? Tel. 077 464 20 17,
voorbeelden in de winkel.
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Tweede editie Kelderkamp Kollektiv
in The B
In navolging van de eerste editie op 23 maart staat op zaterdag 30 november de tweede Kelderkamp Kollektiv
in The B op het programma. De organisatie, een vriendengroep uit gemeente Venray, heeft zelfs plannen om
het openbare muziekfeest ieder kwartaal te organiseren.
“Onze vriendengroep bestaat uit ongeveer twintig personen. Het merendeel
is erg muzikaal”, verduidelijkt Paul
Heijnert (22), een van de initiatiefnemers. “Zo’n zes jaar geleden hebben we bij iemand uit onze groep
een grote kelder omgebouwd tot
plek waar we met onze groep vaak
bij elkaar kwamen. Het was niet echt
een soort keet, meer een vaste basis.
We hadden het vaak over muziek en
deelden inspiratie met elkaar. Op een
gegeven moment wilden we daar
een evenement aan koppelen.” Dat
moment kwam in 2017, toen in de

zomervakantie de eerste editie van
Kelderkamp werd georganiseerd. Dat
gebeurde op een groot veld bij het
huis waar de keet was. Een soort minifestival voor de vriendengroep met
een open avond, dat was het idee.
“Het werd telkens iets beter en professioneler”, blikt Heijnert terug. “Na de
tweede keer hadden we de behoefte
om een groter, open feest te geven
waarop de leden uit onze vriendengroep verschillende muziekstijlen
ten gehore brachten.” Zo ontstond
Kelderkamp Kollektiv. De eerste editie, met techno, hiphop, house, disco

en drum-’n-bass, vond plaats in The
B. Over anderhalve week herhaalt de
vriendengroep dat kunstje dus nog
eens. “Het belangrijkste verschil is dat
we nu maar drie muziekstijlen hebben. Er wordt voornamelijk technomuziek gedraaid, maar ook hiphop en
house.” Plannen heeft de vriendengroep zeker. “Iedereen in onze groep
heeft het redelijk druk, maar we denken er nu aan om vier keer per jaar
een editie van Kelderkamp Kollektiv
te houden. Daarnaast willen we in de
zomer met een stage op het KiTSCH
Festival in het Odapark staan.”

Prins Coen I van carnavalsvereniging de Piëlhaan
Coen Goumans (45) is vrijdagavond in ’t Stekske uitgeroepen tot
jubileumprins van carnavalsvereniging de Piëlhaan in de Venrayse
wijk Landweert. Hij koos Emiel van Kuijck en Alex Jans-Beken als zijn
adjudanten. Coens leus luidt: ‘Weej as vriende vur hét laeve, gaon mit
ôllie ennen fantastische vastelaovend belaeve!’ Op zaterdag 8 februari wordt er een receptie gehouden ter ere van prins Coen I en zijn
adjudanten in wijkcentrum ‘t Stekske aan de Kruidenlaan 161 in
Venray. De receptie begint om 14.11 uur tot 15.41 uur, daarna gaat het
feest door tot 18.11 uur. / Beeld: Fotohuis Venray

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Bluesmiddag ‘t Schöpke

Doel van de functie
Vanuit deze rol voer je zelfstandig fysische, chemische en microbiologische analyses uit
op substraten. In overleg met de interne opdrachtgever stel je een onderzoeksplan op,
en voer je dit plan vervolgens uit. Je rapporteert hierover in een helder verslag.

WOC ‘t Schöpke in Venray organiseert op zondag 24 november
voor de derde keer een bluesmiddag. Dat doet het met medewerking van de Southern Blues & Rock Band uit Venray.
Die band stond op 11 november 2017 nog in de finale van de
BRUL Contest in Landgraaf. Deze
muziekwedstrijd stond in het teken
van Limburgse blues-, roots- en

Americana-muziek. De Southern
Blues & Rock Band wist destijds
één van de vijf finaleplekken te
bemachtigen. De middag start om
15.00 uur.

Vlooienmarkt Veulen
Carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen organiseert op zondag 24 november weer een vlooienmarkt. De baten komen volledig
ten goede aan de vereniging. Dit evenement vindt plaats in zaal
‘t Veule in Veulen.
Er is weer een scala aan spullen
bij elkaar verzameld dat tijdens de
vlooienmarkt te koop wordt aangeboden. De buitenverkoop start om
11.30 uur. De zaal gaat om 12.00

uur open voor tafelverkoop. De veiling wordt om 12.15 uur geopend.
Ook worden er diensten geveild.
De vlooienmarkt is voor iedereen
toegankelijk.

Natuurwandelroute
Werkgroep Wandelpaden Leunen verzorgt op zondag 24 november
een natuurwandelroute in de Leunse Paes. Tijdens de wandeling
informeren leden van WWL over flora en fauna in de Paes.
De natuurwandeling start om 09.30
uur vanaf het nieuwe informatiebord bij het MFC De Baank in
Leunen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en is 10 kilometer lang.

Rond de 6 kilometer is er een pauze
bij La Place Venray De Wuust A73 in
Oirlo. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Goed schoeisel en kleding wordt aanbevolen.

In ons laboratorium worden fysische, chemische en microbiologische testen uitgevoerd
op verschillende soorten substraten die in onze fabriek verwerkt worden.
Vanwege gezonde groei en ambitie zijn wij op zoek naar een innovatieve:

SENIOR RESEARCHER

Competenties en vaardigheden
•
Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond en aantoonbare affiniteit met
substraten;
•
Je bent in staat om vanuit een solistische rol te acteren en weet verantwoording
te dragen;
•
Je beschikt over uitstekende onderzoeks- en rapportagevaardigheden en werkt
nauwkeurig, gedisciplineerd en netjes;
•
Je beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk binnen de agro sector;
•
Je bent analytisch sterk en kan goed met cijfers, computers en
onderzoeks-apparatuur omgaan;
•
Je bent nieuwsgierig en altijd op zoek naar datgene wat de producten nóg beter
en milieuvriendelijker kan maken;
•
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een
pré.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo
hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng
en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan
bij ons hoog in het vaandel.
Wil je meer informatie betreft deze functie, neem dan contact op met Hugo Buitelaar
+31(6)147 97 000.
Motivatie en CV graag per mail naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Meer informatie over onze organisatie vind je op; www.bvb-substrates.com /www.
kekkila-bvb.com

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste
leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent
zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit
en bloeit, zowel voor consumenten als voor
professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer
dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan
500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze
klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com
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TV
13 55
9 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

!
K
E
E
W
E
T
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T
LAA
GRATIS
BEZORGD!

4K

ULTRA HD

GRATIS
BEZORGD!

4K

UL
ULTRA HD

1449,-

1699,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

4K TV
KD55XG9505

SMART

350,-

*

999,-

*Na €100,- Cashback van Sony

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Picture Processor X1 Ultimate
• Full Array LED • Android TV met ingebouwde Google Assistant

-/-

4K QLED TV
QE55Q80

400,-

1299,-

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • HDR 1500 • Clean Cable oplossing
• Direct Full Array 6x • Quantum Processor 4K • Smart TV

De TV-Inruilactie is geldig op alle tv’s vanaf €995,-. Voor meer informatie informeert u bij onze verkopers of bezoekt u onze website.

Ook voor al uw witgoed!
GRATIS
BEZORGD!

VAN

8

599,-

499,-

KG

1600

GRATIS
BEZORGD!

8

KG

VAN

599,-

499,-

T/PM

Wasmachine / L6FBSPEED

Warmtepompdroger / T7DBKLEVE

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 8 KG • 1600 tpm • Startuitstel

• Warmtepomp, energieklasse A+ • Vulgewicht 8 KG • ProSense

WD!

Tummers

VERNIEU

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

