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€29,50 p.p
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Tweede editie
Pepernoten MTB-tocht
Op de mountainbike door Ysselsteyn en de bosrijke omgeving: dat is wat zo’n zeshonderd sportievelingen op zondag 1 december deden tijdens de tweede editie van de Pepernoten MTB
tocht, georganiseerd door Tourclub Ysselsteyn. De deelnemers hadden de keuze uit routes van 25, 40 en 55 kilometer. Die leidden naar paden die normaal lastig toegankelijk zijn met
de mountainbike. Op camping de Linde wachtte een kop soep en als afsluiting kon er worden nagepraat met een drankje op de Raceway Venray. / Beeld: Rob Beckers

‘Geluidshinder vliegveld grootste bedreiging’
Hoge geluidspieken van meer dan 100 decibel van de nieuwe F-35 straaljagers op het militaire vliegveld
De Peel in Vredepeel vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Dat vertelde geluidsdeskundige
Jeroen Knoet van de Nederlandse Stichting Geluidshinder aan honderd belangstellenden tijdens de informatieavond op dinsdag 3 december in zaal Het Anker in Merselo.
“Vliegtuiglawaai is een moeilijk te
bestrijden probleem. Het kan leiden tot gehoorschade, bloeddrukverhoging en vervroegd overlijden”,
zei Jeroen Knoet die voorspelde dat
geluidshinder alleen maar toeneemt.
“In 2025 of 2030 is dit het belangrijkste probleem dat we kennen in
Nederland. Aan fijnstof en stikstof is
wat te doen. Niet aan geluidsoverlast. Het is een welvaartsprobleem.
Nederland voldoet ook niet aan de
richtlijnen van de WHO.”

Informatieavond
Gemeente Venray heeft omwonenden van de vliegbasis op maandag

16 december uitgenodigd voor een
informatieavond over geluidsisolatie. Jeroen Knoet ziet woningisolatie
niet als een echte oplossing. “Want je
moet het probleem niet bij de inwoners neerleggen. Bovendien is een
dichtgespijkerd huis niet goed voor het
binnenklimaat.”
Boudewijn Sterk van Werkgroep Stop
vliegbasis De Peel organiseerde de
informatieavond. De inwoner uit
Merselo kwam in actie nadat het
ministerie van Defensie eind juni
bekendmaakte de slapende vliegbasis te willen reactiveren in 2022.
Boudewijn Sterk had enkele sprekers uitgenodigd. Paulus Botman van

Achmea Bijstand en Rietje Obers van
Sumrin vertelden over de juridische
mogelijkheden. Een bezoeker wilde
weten of hij zich nu nog voor rechtsbijstand kan verzekeren. “Helaas niet”,
reageerde Botman. “Dit is bij Achmea
tot op het hoogste niveau besproken.
Er is hier sprake van voorzienbaarheid.
Vanaf het moment dat Defensie de
heropening aankondigde. De verzekering moet voor juli zijn afgesloten.
Daarop mogen we geen uitzondering
maken.” Rietje Obers zei dat Sumrin
mensen zonder rechtsbijstand een
aanbod wil doen om een zienswijze
op te stellen in november 2020, als de
milieueffectrapportage en het luchtha-

venbesluit ter inzage worden gelegd.
Econoom Walter Manshanden vertelde
over een maatschappelijke kostenbatenanalyse van het vliegveld.
“De financiële voordelen moeten we
afwegen tegen de negatieve aspecten zoals gevolgen voor de natuur en
geluidshinder.” Manshanden heeft
veel ervaring opgedaan met vliegvelden. “De informatievoorziening
van Defensie is minimaal is. Het is
een gesloten bolwerk. De gemeente
weet meer, maar van de overheid
zult u geen informatie krijgen”, zei hij.
Boudewijn Sterk betreurde het dat er
niemand van gemeente Venray aanwezig was. “Het is een gemis. Ik heb
ze uitgenodigd maar de gemeente wil
alleen communiceren met overlegorgaan COVM en de dorpsraadvoorzitters.” De belangrijkste vraag is volgens
Walter Manshanden waarom de keuze

is gevallen op vliegbasis De Peel.
“Het heeft met kosten te maken.
De Peel is de goedkoopste variant.
Ik vermoed dat andere mogelijkheden
niet eens bekeken zijn. Vredepeel ligt
binnen het bereik van het personeel
van de vliegbasis in Volkel. De piloten
hoeven niet te verhuizen. Bovendien
wonen in deze regio relatief weinig
mensen die hinder ervaren.”
Het is voor de omgeving lastig om de
heropening van het vliegveld tegen te
houden, vertelde Walter Manshanden.
“Want dit is een beslissing op nationaal niveau. De meeste baat hebben jullie bij een openbare discussie.
Haal de leden van de gemeenteraad
en Provinciale Staten uit hun slaap”,
luidde zijn oproep.

Tekst: Henk Willemssen
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Asperges tussen zonnepanelen in Castenray?
LC Energy wil aan Wüsterweg in Castenray geen ‘gewoon’ zonnepark
aanleggen. Het innovatieve bedrijf uit Wageningen wil als proef asperges kweken tussen de rijen zonnepanelen op een kleiner deel van het
zonnepark. Ook bestaat het idee om er kippen te laten rondscharrelen.
“Duaal grondgebruik is de toekomst. We willen iets nieuws uitproberen
en onderzoek doen”, vertelde participatiemanager Nynke Bollen van LC
Energy tijdens de inloopavond op woensdag 27 november in gemeenschapshuis De Wis in Castenray.
LC Energy pacht een landbouwperceel
van 9 hectare van Aspergeboerderij
Friesen in Castenray, voor 25 of 30
jaar. “De zonneparken van nu zijn heel
anders dan die van vijf jaar geleden.
Het is zonde van de landbouwgrond
om er alleen maar panelen op te zetten”, zei Nynke Bollen. “We hebben
ook gedacht aan koeien of schapen
maar dat is lastig omdat die dieren
tegen de zonnepanelen kunnen aanlopen. Kippen kunnen erop springen en
uitwerpselen achterlaten. Daar moeten we dan een oplossing voor vinden.”
Het beoogde zonnepark ligt ten noorden van Castenray langs de A73.
Vlak bij Kipster en pal naast de nog
te bouwen vernieuwende varkensstal
van John Marcellis. Het park is niet zo
grootschalig als de plannen in Smakt
en Leunen waar de zonneparken ieder
zo’n 25 hectare groot zijn. “Voor ons is
15 of 16 hectare het maximum, 9 hectare is prima. Er is ook niet meer grond
beschikbaar”, lichtte Nynke Bollen
toe. “Bij het zoeken naar een locatie
kijken we als eerste naar de ligging
van het elektriciteitsstation. Dat moet
binnen een afstand van zes kilometer beschikbaar zijn. Daarnaast moet
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het klikken met de grondeigenaar en
een goede landschappelijke inpassing
mogelijk zijn. We zoeken naar een zo
gunstig mogelijke plek, zo ver mogelijk van een woonwijk af.”
Doordat de gemeenteraad het beleidskader KODE (Kader voor Opwekking
Duurzame Energie) heeft gewijzigd,
valt de zuidhoek van het zonnepark
binnen de zone van 500 meter van
de dorpskern van Castenray. Door het
aannemen van het CDA-amendement
is de minimale afstandsgrens tot
randen van dorpen en wijken verruimd van 150 naar 500 meter.
Projectontwikkelaar Bram van der
Beek van LC Energy weet niet of daardoor het zonnepark een stuk kleiner
zal uitvallen. “Daar moeten we het
met de gemeente nog over hebben. Het is even afwachten”, reageerde Van der Beek. Hij meldde dat
LC Energy meedoet aan de tender die
gemeente Venray begin volgend jaar
uitschrijft. Uit alle aangemelde initiatieven kiest de gemeente het allerbeste plan.
LC Energy wil de komende weken
in gesprek gaan met omwonenden.
“Hun input nemen we mee in het
plan. In februari houden we opnieuw

een inloopavond in Castenray waarin
we een terugkoppeling geven”, vertelde Bram van der Beek. Hij verwacht
dat medio 2020 bekend is welk project
uit de tender mag worden uitgevoerd.
“Als wij worden uitgekozen dan starten we meteen met de vergunningaanvraag. Als de vergunning rond is,
zitten we al in 2021 en dan moeten
we nog de SDE-subsidie aanvragen.
Het zonnepark zal op zijn vroegst in
2022 gerealiseerd zijn.”
Bram van der Beek ziet goede kansen

aan de Wüsterweg. “Er liggen innovatieve veehouderijen, het ligt tegen de
snelweg en er is veel groen. We willen
ook iets goeds achterlaten voor het
dorp. Zoals het goedkoop aanschaffen van zonnepanelen of voor mensen
die zelf geen zonnepanelen kunnen
plaatsen, een postcoderoos opzetten.” Ook stort LC Energy een bedrag
van ruim 4.000 euro per jaar in een
omgevingsfonds. Penningmeester
Ties Dinghs van de dorpsraad heeft er
al een bestemming voor. “Mijn voor-

stel is het geld aan de kerk te geven.
Het is een mooi bedrag per jaar dat
de kerk wel kan gebruiken. Maar daar
moeten we het in de dorpsraad nog
over hebben.” De dorpsraad neemt
een neutrale positie in. “Als ik de ligging zie en het zonnepark krijgt een
mooie groene inpassing, dan denk ik
dat inwoners van Castenray er weinig
last van zullen ondervinden”, verwacht
Ties Dinghs.
Tekst: Henk Willemssen

Aanbieden afvalbakken weer duurder
Het aan de straat zetten van afvalbakken gaat voor het tweede jaar op rij flink in prijs omhoog. Het tarief van de container voor restafval stijgt in
2020 met bijna 7 procent en het aanbieden van de container voor groenafval wordt ruim 11 procent duurder. De inworp van een vuilniszak in een
ondergrondse afvalvoorziening bij hoogbouw kent een prijsstijging van 7,4 procent.
Dat staat in het voorstel van de tarieven voor gemeentelijke heffingen in
2020 dat de gemeenteraad op dinsdag 17 december moet goedkeuren. De tarieven zijn al verwerkt in de
begroting. Toch willen enkele partijen
de stijging van de lokale lasten aan
de orde stellen in de laatste raadsvergadering van dit jaar. Lizzy Bruno van
ProVenray kondigde in de commissie
Werken en Besturen van woensdag
27 november alvast een motie aan
over onder meer de afvalstoffenheffing. Wim de Schryver (VVD) wees ook
op de forse verhoging van deze heffing
met 18,45 procent. Naast het variabele deel gaat ook het vaste afvaltarief
flink in prijs omhoog: van 76,32 naar

97,44 euro, een toename van 27,7 procent. Het vaste tarief betaalt ieder
huishouden, ook al wordt het hele jaar
door geen huishoudelijk- of groenafval
aangeboden.
Het College van B&W besloot ook al de
meeste poorttarieven van het milieustation met 50 procent te verhogen.
Het wachten is op het nieuwe afvalbeleid dat dit jaar niet meer naar de
gemeenteraad gaat. De planning is dat
voor het verschijnen van de voorjaarsnota in 2020, het nieuwe beleid, met
wellicht een flinke koerswijziging op
afvalgebied, bekend zal zijn.
In 2016, 2017 en 2018 werd de afvalstoffenheffing drie jaar op rij goedkoper voor de burgers. Daar kwam dit jaar

een einde aan. Het aanbieden van de
zwarte container (140 liter) voor restafval kostte in 2018 nog 7,59 euro. Dit jaar
is de prijs verhoogd naar 8,10 euro
en volgend jaar gaan de inwoners
8,64 euro betalen. Het tarief van de
groene container, van 140 liter, bedroeg
in 2018 nog 3,69 euro. De stijging van
dit jaar naar 4,01 euro krijgt in 2020 een
vervolg naar 4,47 euro.
De inworp van een vuilniszak van
60 liter bij hoogbouw steeg van
2,74 euro in 2018 naar 2,99 euro dit
jaar. Volgend jaar betalen de bewoners
3,21 euro voor iedere volle vuilniszak.
De stijging van de onroerende zaakbelasting (1,49 procent) en het rioolrecht (1,17 procent) blijft volgend jaar

beperkt. De totale belastingdruk van
een gemiddeld huishouden neemt toe
met 5,14 procent. “De huizenbezitter wordt enorm geraakt”, zei Wim de
Schryver (VVD) in de commissievergadering. Hij stelde voor de onroerende
zaakbelasting (ozb) te bevriezen of zelfs
te verlagen. “Nu bij de gemeente het
geld tegen de plinten klotst. In magere
jaren wordt de ozb extra verhoogd.
Draai nu in de goede jaren die knop
eens terug”, stelde de VVD’er voor.
Hij kreeg steun van Martin Leenders
(Samenwerking Venray) die zei dat het
tijd wordt dat burgers bij een begrotingsoverschot gaan meeprofiteren.
Tekst: Henk Willemssen
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Geen handhaving op vergunning Aldi
In een brief aan de raadsleden vragen Jumbo Vastgoed bv en Jumbo Winters om de Aldi aan D’n Herk in Venray toch te sluiten op 1 januari.
Tijdens de commissievergadering Wonen op woensdag 27 november wilde D66 weten hoe het college omgaat met dit verzoek tot handhaving tegen
de Aldi. Maar wethouder Jan Loonen liet weten gehoor te geven aan de motie die door de raad is goedgekeurd en dus niet te gaan handhaven.
Jumbo Vastgoed bv heeft een nieuw
winkelcentrum in het Brukske ontwikkeld waarvan de aanbouw nu bezig
is. In dit winkelcentrum komen twee
supermarkten: Jumbo en Lidl. Aldi is in
het verleden vrijwillig vertrokken uit
het bestaande winkelcentrum en heeft
van gemeente Venray een tijdelijke
vergunning ontvangen om zich te ves-

tigen aan Den Herk in Venray tot eind
2019. Maar de raad stemde tijdens het
begrotingsdebat op dinsdag 5 november in met een verlenging van de
vergunning totdat het winkelcentrum
in het Brukske voor publiek wordt
geopend.
In een brief laten Jumbo Vastgoed bv
en Jumbo Winters weten tegen een

verlenging van de tijdelijke huisvesting van Aldi te zijn. Omdat het
nieuwe winkelcentrum medio 2020
haar deuren opent verzoekt Jumbo
om vanaf 1 januari toch te handhaven
zodat Aldi haar deuren sluit voor het
publiek.
Jan Loonen liet in de commissievergadering weten de termijn te ver-

lengen tot 1 augustus. “We gaan
niet handhaven op het verzoek van
Jumbo. Het staat wel iedereen vrij om
bezwaar te maken tegen de verlenging van de termijn. Als iemand dat
aanvecht en de rechter bepaalt dat
een verlenging niet mag, dan houdt
het op en zullen we moeten handhaven”, lichtte Loonen toe.
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Gemeente Venray grossiert in geocachroutes

Recreatie en educatie ineen
Het is inmiddels iets minder dan een klein jaar geleden dat Andre Tonen namens het Toeristisch Platform
Venray contact zocht met twee fanatieke geocachers uit de gemeente Venray. Dit met als doelstelling om het
geocachen meer bekendheid te geven en zodoende gemeente Venray toeristisch aantrekkelijker te maken.

Twintig jaar geleden hadden Ton
Steers en Geert Koppes nog niet kunnen vermoeden dat de hobby die ze
nu hebben deel uit zou maken van
hun leven. Het geocachen is sinds
het begin van deze eeuw in opkomst.
De laatste jaren neemt het aantal
plekken waar een ‘cache’ ligt en het
aantal actieve spelers alleen maar toe.
Andre Tonen zag op toeristisch gebied
kansen voor Venray: “Wij beheren
als Toeristisch Platform de wandelen fietsroutes. We wilden in Venray
eigenlijk iets toevoegen aan wandelof fietsroutes. Ik heb contact gezocht
met Ton Steers en hij legde me de
mogelijkheden van het geocachen
in Nederland uit. Ik werd er steeds
enthousiaster van.”

Iedereen kan meedoen
Ton Steers is net zoals Geert Koppes
een fanatiek geocacher. Ze leggen
het concept kort uit. “Het is ontstaan in 2001 toen het gps-signaal
vrij werd gegeven voor het publiek.
Het is begonnen met iemand die heeft
gedacht: dit is een mooie plek, die
wil ik anderen laten zien. Ik verstop er
iets en mensen moeten het coördinaat
zoeken. De zin van geocachen is dat je
mensen een bepaalde plek laat zien.”
Maar het gaat verder. Naast de traditionele cache (waarbij je dus maar
één plek bezoekt) zijn er ook routes waarbij meerdere plekken (multi
cache) gezocht en gevonden moeten
worden. Daarnaast zijn er de zogenoemde mystery caches. Je moet dan

op de computer een bepaalde puzzel
oplossen, waarna je een coördinaat
vindt. Steers: “Een account maken
op de website www.geocaching.com
is nodig om mee te kunnen doen.
Ook moet je een app downloaden.
Soms moet je een puzzel oplossen om
de coördinaten van de plek te vinden.”
In dat geval snijdt het mes aan twee
kanten, aangezien het naast leuk ook
nog leerzaam kan zijn.

Speciale route voor Venray
Dat laatste is zonder meer het geval
bij de route die onlangs is ontworpen voor de gemeente Venray. Steers:
“Op 2 december was de hele huidige
gemeente bevrijd. Naar aanleiding
daarvan hebben we een soort thema
gemaakt. Mensen moeten het verhaal
lezen en vragen beantwoorden om
achter de coördinaten van de plekken te komen. Zo weten ze wat er zich
heeft afgespeeld.” De plekken die zijn
gevonden kunnen worden ‘afgevinkt’
in de app en daarnaast moet er op
iedere plek verplicht een logboek liggen. Daarin kan de geocacher zijn of
haar naam schrijven, als bewijs dat de
plek is gevonden.

De hele wereld over
Op bepaalde plekken is het daarnaast
mogelijk om een bepaald voorwerp,
voorzien van persoonsgegevens,
achter te laten. Iemand anders kan
dit voorwerp dan meenemen en
weer op een andere plek neerleggen. Degene van wie het voorwerp is,

kan dan volgen waar zijn attribuut is.
Geert Koppes deed dat: “Mijn vrouw
en ik hebben drie jaar terug een
grote badeend voorzien van kettinkje. Na omzwervingen zagen we
dat-ie uiteindelijk net over de grens in
Duitsland lag. We zijn erheen gereden
en nu is de eend weer in ons bezit.”
De eerste aanvragen van toeristen
zijn al binnen, vertelt Koppes. “Ik ben
benaderd door mensen uit België met
de vraag waar ze hier in de omgeving kunnen verblijven.” Precies het
doel zoals Tonen het voor ogen heeft.
“Het is toeristisch gezien een leuke
manier om te gaan wandelen. Zelfs
mensen uit andere landen komen erop
af. Het past prima binnen de doelstellingen van het Toeristisch Platform.”

Ambities
Steers is alweer bezig met nieuwe
routes in en om Venray. “Wat we nog
gaan ontwikkelen is dat we Venray in
vier kwadranten delen. Het middelpunt is Venray zelf. In de vier kwadranten worden routes uitgezet die
je kunt fietsen of wandelen.” En zo
krijgt een wereldwijd groeiend fenomeen nu ook steeds meer aandacht
in Venray. Zelfs de inwoners van de
gemeente kunnen voor verassingen
komen te staan. Koppes: “Het is een
hobby die je over de hele wereld kunt
doen. Je komt zelfs ook dicht bij huis
op plaatsen waar je nog niet eerder
geweest bent. Dat is het leuke aan
geocachen.”

Hans Teunissen stopt als
Statenlid
Hans Teunissen is op 1 december gestopt als Statenlid van D66 in
de provincie Limburg. De 56-jarige politicus uit Venray zegt de
scherpte te missen om een goede volksvertegenwoordiger te zijn.
“Ik ben te lang een bestuurder geweest om die omslag te maken.”

Hans Teunissen was van 2015 tot
2019 gedeputeerde in het provinciehuis in Maastricht. Als lijsttrekker behaalde hij met D66 bij de
verkiezingen van 20 maart 2019
drie zetels. Teunissen hoopte terug
te keren als gedeputeerde, maar
D66 trok zich terug uit de formatie.
De partij had geen trek om samen
met Forum voor Democratie en PVV
in een college te zitten. “Dat besluit
hebben we met ons volle verstand
genomen en daar sta ik nog steeds
volledig achter. Het was vooral op
basis van inhoud over het klimaat
en de energietransitie”, vertelt
Teunissen die daardoor zijn baan
verloor. “Maar daarvoor kun je de
politieke principes niet opgeven.
Je weet dat het om een periode
van vier jaar gaat. Na de verkiezingen kan alles anders zijn.”
De Venraynaar besloot als gewoon
Statenlid verder te gaan, fractieleider werd Leon Vaessen. Na een
halfjaar houdt Teunissen het voor
gezien. “Alles was erop gericht om
gedeputeerde te blijven. Toen dat
wegviel, wilde ik zinnig werk

doen als Statenlid. Maar ik merk
dat ik het heilige vuur mis om het
debat aan te gaan, ook over dossiers die ikzelf onder mijn hoede
had. Dan kun je beter plaatsmaken voor iemand anders.” In de
Statenvergadering van 13 december wordt Hans van Wageningen
benoemd als zijn opvolger.
Betekent het vertrek uit Provinciale
Staten het einde van zijn politieke
loopbaan die in 1994 als raadslid
in Venray begon? “Nee, dit is geen
afsluiting van mijn carrière. Ik blijf
actief voor D66 in Limburg en ik
heb ook zitting in de landelijke
talentencommissie. Ik zie wel wat
er op mijn pad komt. In de politiek
kunnen zaken soms heel snel veranderen. Ik sluit niets uit.”
Door het vertrek van Hans
Teunissen telt Venray met Emma
Palmen (CDA) uit Oostrum nog
één Statenlid. Daarnaast is Carla
Brugman uit Blitterswijck op persoonlijke titel gedeputeerde.

Tekst: Henk Willemssen
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Dorpsraden niet blij met plek oplaadpunten
Gemeente Venray gaat in alle dorpen en wijken elektrische oplaadpunten voor auto’s plaatsen. Enkele dorpsraden zijn niet blij met de uitgezochte plek. Dat bleek maandag 2 december in het dorpsradenoverleg.
De dorpsraden van Blitterswijck,
Castenray en Ysselsteyn gaven aan het
oplaadpunt te willen verplaatsen naar
een andere locatie. “In Castenray is de
meest ongelukkige plek uitgezocht”,

vertelde dorpsraadlid Ties Dinghs.
“We mochten het voorstel doen voor
een betere plaats. Aan de andere
kant van de kerk, 10 meter verderop,
staat de laadpaal veel beter. Maar het

bedrijf dat ze plaatst zegt dat het niet
kan, omdat de kabel dan te lang zou
zijn. Ze moeten toch luisteren naar de
wens van het dorp”, vond Dinghs.

Laat jouw kerstboom
bij ons voorboren en
je kerstboom komt
kaarsrecht te staan
met de Easyfix!

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
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‘Het blijkt lastiger dan we dachten’

Viering bevrijding

Vrijheidsvuur Wageningen
verspreid over dorpen
Lopers van de sportclubs ATV en Run for Health uit Venray halen
op Bevrijdingsdag 5 mei 2020 het vrijheidsvuur op in Wageningen.
Net als vijf jaar geleden bij de viering van 70 jaar bevrijding. In een
estafette overbruggen de lopers de afstand van 93 kilometer van
Wageningen naar Venray waar op de Grote Markt het centrale
vuur wordt ontstoken.
Initiatiefnemer Ger Litjens van de
Leunse dorpsraad gaf maandag
2 december in het dorpsradenoverleg uitleg over het plan. Op dinsdag 5 mei zijn er veel festiviteiten
in Venray vanwege de viering van
75 jaar bevrijding. Op de Grote
Markt wordt rond het middaguur het
vrijheidsvuur ontstoken. “Vandaar
uit willen we het originele vuur vanuit Wageningen verspreiden over
alle Venrayse dorpen”, vertelde Ger
Litjens. “Ieder dorp kan zelf een zuil
plaatsen en versieren waarop het
vuur de hele dag kan branden.”
De dorpsraden vonden het een goed
idee, maar ze hadden wel bedenkingen over de veiligheid van de
vlam. Afgesproken is dat het dorpsradenoverleg een offerte voor fakkels en branders voor alle dorpen
aanvraagt. Daarnaast moet er nog
een budget komen, want de subsidiepot van de commissie Venray
viert 75 jaar vrijheid is leeg, meldde
Litjens die begin februari terugkomt

in het dorpsradenoverleg om de
plannen verder af te stemmen.
Op dinsdag 5 mei wordt bij hotel
De Wereld in Wageningen, waar in
1945 de capitulatie van de Duitse
bezetter plaatsvond, het vrijheidsvuur ontstoken en verspreid door
heel Nederland. De Venrayse
lopers voeren met fakkels in een
deels nachtelijke tocht van circa
tien uur het vuur naar het sportpark in Venray. Het einde van de
tocht lopen ze door de Grotestraat
dat die dag één grote gedekte
tafel is. De Venrayse serviceclubs
organiseren een bevrijdingsmaaltijd voor wel duizend deelnemers.
Nadat de lopers uit de dorpen op
de Grote Markt het vrijheidsvuur
hebben opgehaald, gaan ze terug
via de Grotestraat waarna ze vanaf
het Henseniusplein ieder naar hun
eigen dorp gaan.

Tekst: Henk Willemssen

Dorpsraden sceptisch over
dorpsplannen
Heeft het wel zin dat dorpen veel tijd en energie steken in het
opstellen van een dorpsontwikkelingsplan (DOP)? Dat vroegen
enkele dorpsraden zich af in het dorpsradenoverleg van maandag
2 december. Aanleiding is dat de DOP’s geen formele status meer
hebben voor de gemeente.
Daar kwam de dorpsraad van
Ysselsteyn achter. In het geactualiseerde DOP van 2016 is woningbouw een speerpunt. Maar de
gemeente valt terug op de oude
versie uit 2010 waarin woningbouw
minder prioriteit heeft. Om uit de
impasse te komen heeft de dorpsraad van Ysselsteyn nu een eigen
woonvisie aangeboden aan de
gemeente met daarin de wens voor
de bouw van ruim honderd woningen.
De dorpsraden zijn in verwarring. Ze gingen er altijd vanuit dat
hun DOP een belangrijk beleidsstuk was op het gemeentehuis.
De DOP’s werden vastgesteld door
de gemeenteraad en opgenomen
in de structuurvisie. Dat blijkt de
laatste jaren niet meer het geval.
Gebiedscoördinator Henk van de
Heuvel van de gemeente bood in
het dorpsradenoverleg min of meer
zijn excuses aan. “Het is niet netjes
dat jullie hier niets over hebben
gehoord. Waarom dit zo gelopen
is, valt niet meer te achterhalen”,
vertelde hij. “Het DOP heeft geen
formele status meer. Het is alleen
een plan van het dorp zelf.”
“Wat heeft het dan voor zin nog een
DOP op te stellen”, vroeg voorzitter
Bas Vennekens van Geijsteren zich

af. “Het hele dorp is erbij betrokken en dan verdwijnt het in een la
in het gemeentehuis”, reageerde
dorpsraadsecretaris Rob Keijzer van
Ysselsteyn. “Een DOP is niet zinloos”,
pareerde Henk van den Heuvel.
“Het zijn jullie plannen en ideeën
over het dorp. Daar willen we als
gemeente wel van op de hoogte
zijn en er ook rekening mee houden.”
Voorzitter Theo Kooter van
Vredepeel haalde aan dat tien jaar
geleden alle dorpsraden onder druk
zijn gezet om een DOP aan te leveren. “Dat was het wondermiddel.
Maar we hebben zelf zitten slapen.
We hebben de DOP’s door onze
vingers laten glippen. Er is bij de
gemeente niets meer meegedaan.
Hierbij zijn we als dorpsradenoverleg ook tekortgeschoten.”
Met de komst van de nieuwe
Omgevingswet krijgen de DOP’s
een andere status, vertelde Henk
van den Heuvel. “Dat is de volgende stap. Medio januari start een
pilot voor Castenray/Oirlo, Leunen
en Ysselsteyn. In februari houden
we een presentatie over het vervolg voor alle dorpen.”

Tekst: Henk Willemssen

Kerk in beeld voor
gemeenschapshuis Wanssum
Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de jarenlange zoektocht naar een nieuwe locatie voor het
gemeenschapshuis in Wanssum. De beoogde verhuizing naar sportpark De Meulebeek staat op losse schroeven. Als alternatief is nu de Sint Michaëlkerk in beeld als nieuwe accommodatie.
Een onderzoek moet aantonen of
herbestemming van de kerk haalbaar is. De Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed wil een subsidie geven van
10.000 euro, dit is 70 procent van de
onderzoekskosten.

Vierde lokatie
De kerk is al de vierde locatie die in
beeld is voor het nieuwe gemeenschapshuis in Wanssum. Nadat de grote
parkeerplaats bij het sportpark en de
westoever van de jachthaven afvielen, dacht de commissie op sportpark
De Meulebeek eindelijk een geschikte
plek te hebben gevonden. In maart
werd het plan gepresenteerd in de
dorpsraadvergadering. Het zou een
grote slagingskans hebben. Ruim een
halfjaar later hangt de vlag er heel
anders bij. Dorpsraadvoorzitter Peter
Zegers meldt dat het sportpark niet
definitief van de baan is. “Maar er zijn
daar grote risico’s. De kerk is daarom
als tweede spoor ingezet.” Jan Lensen
van de werkgroep licht toe dat de
verplaatsing naar het sportpark ‘in de
ijskast is gezet’. “Het blijkt lastiger dan
we dachten. Het heeft onder meer te
maken met de stikstofproblematiek.”

Het plan voor een nieuw multifunctioneel centrum kreeg in 2017 een flinke
knauw toen basisschool De Peddepoel
zich terugtrok uit het project.
De school blijft op de huidige locatie aan de Gouverneur Houbenstraat.
Daarnaast maakte scholenbestuur
Dynamiek bekend een nieuwe gymzaal te willen bouwen op het sportpark, omdat de kleine verouderde
zaal in De Zandhoek niet meer voldoet
voor bewegingsonderwijs. Dat was
voor de werkgroep de aanleiding om
ook naar het sportpark te verkassen
en zo een sportzaal in het gebouw te
kunnen realiseren. Bovendien toonde
woningcorporatie Wonen Limburg
belangstelling voor de huidige plek
van De Zandhoek om er grondgebonden sociale huurwoningen te bouwen.
De Sint Michaëlkerk ligt aan het
plein pal naast gemeenschapshuis
De Zandhoek dat sterk verouderd is.
De kerk maakt in de wintermaanden gebruik van het gemeenschapshuis vanwege de hoge stookkosten.
De Sint Michaëlkerk, eigendom van
het kerkbestuur, heeft geen monumentale status. Toch kan een nietbeschermd monument subsidie krijgen

voor onderzoek naar een herbestemming. Hiervoor moet het College van
B&W een verklaring afgeven. Het college stemde hier vorige week mee in
omdat de kerk een cultuurhistorisch
waardevol gebouw is uit de wederopbouwperiode. Een herbestemming is
daarom zinvol en wenselijk, vindt het
college. Door de daling van het aantal kerkgangers zal de kerk op termijn
mogelijk moeten sluiten.
De kerk is ontworpen door
architect J. Coumans uit Nijmegen.
De voorgaande neogotische kerk
werd op 22 oktober 1944 verwoest
door terugtrekkende Duitse troepen.
Herbouw bleek niet meer mogelijk.
De eerste steen werd gelegd op 2 juli
1950 door deken Berden van Venray
en de opening was op 20 mei 1951.
De Sint Michaëlkerk is een traditioneel,
sober en degelijk gebouw. De kerk
is zonder toren gebouwd omdat er
toen te weinig geld voor was. Pastoor
Slots gaf later de opdracht voor de
bouw van de kerktoren die in 1961
verscheen.

Tekst: Henk Willemssen

‘Het beeld was minder rooskleurig dan we dachten’

Commissie slikt vijf ton verlies
kunstencentrum
In de commissie Leven van donderdag 28 november konden de politieke fracties zich vinden in de financiële
afwikkeling van kunstencentrum Jerusalem. Dat het oorspronkelijk budget van 2,85 miljoen euro voor de
afbouw met 539.000 euro is overschreden, namen de meeste partijen voor lief.
D66, Venray Lokaal en VVD toonden zich wel kritisch over het gelopen proces met het sociaal plan
van de bijna veertig medewerkers.
Lisanne Wisgerhof (Venray Lokaal)
vroeg zich af of het van tevoren te
rooskleurig was voorgesteld. “Een aantal medewerkers bleek moeilijk te
bemiddelen.” Emina Joosten (D66)
had een eigen berekening gemaakt
van de totale kosten. Ze kwam uit op
een bedrag van 4,26 miljoen euro.
Beleidsmedewerker Roel Reijnders
antwoordde dat 3,2 miljoen euro het
eindbedrag is. “Dit zijn de maximale
kosten. Hier zit alles in, ook de juridische ondersteuning”, zei Reijnders
die uitlegde dat er meer kosten zijn
gemaakt om het personeel sneller te
laten uitstromen. “In het begin hadden we geen inzage in het personeelsbestand. We wisten alleen het aantal
medewerkers, meer niet. Toen we wel
inzage kregen, was het beeld minder
rooskleurig dan we dachten. We hebben extra uitgaven moeten doen voor
begeleiding en maatwerk. Dit had wel
tot gevolg dat mensen sneller uitstroomden en de WW-rechten vervielen. Zo hebben we een deel van de
extra kosten terugverdiend.”

Voldongen feit
Ook voor Bas Künen (VVD) waren
de kosten niet helemaal duidelijk.
Hij haalde aan dat in oktober de toezegging was gedaan dat het sociaal plan met maximaal twee ton zou
worden overschreden. Nu rolt een
extra bedrag van 324.000 euro uit de
bus. “Zijn er nog meer risico’s”, wilde
de VVD’er weten. “We staan voor een
voldongen feit. Dit kost ieder Venrays
huishouden 200 euro. Dat is heel veel
geld.” Bas Künen haalde aan dat in
de voortgangsrapportages telkens
alle lichten op groen stonden. “Nu bij
de eindafrekening is er toch een
forse overschrijding.” Henk Bisschops
(PvdA) liet zich altijd kritisch uit over
de afbouw van het kunstencentrum.
“We hebben vanaf het begin gezegd
dat 2,85 miljoen euro veel te weinig
zou zijn. Want de risico’s waren veel
groter. We mogen ons dan ook in de
handen knijpen dat we dit zo voor
elkaar hebben gekregen. Het had heel
anders kunnen uitpakken. Met die
ruim vijf ton overschrijding zijn we
best tevreden.” Dat waren CDA,
ProVenray, Samenwerking Venray en
SP ook.
Jacqueline Schoone is als interim-

manager aangetrokken om het sociaal
plan te begeleiden. “Ik heb er in het
begin wel eens wakker van gelegen.
Of we het wel zouden redden en of
er niet te veel mensen over zouden
blijven.” Uiteindelijk is er één personeelslid die nog een WW-uitkering
krijgt. Daardoor kan kunstencentrum
Jerusalem nu al, in plaats van in 2028,
worden ontbonden.

Veel gebeurd
Wethouder Anne Thielen (CDA) erkende
dat het een traject was met grote
risico’s. “Of we het beter hadden kunnen inschatten? Met de informatie die
we toen hadden niet. We kregen pas
later inzage in het personeelsbestand
en dat was inderdaad minder rooskleurig dan gedacht. Met als gevolg meer
personele verplichtingen. Daarom zijn
we als college ook het bestuur gaan
vormen. Om er kort op te blijven zitten.” De wethouder zei niet blij met de
financiële afwikkeling. “Blij is niet het
juiste woord, want er is in de afgelopen
twee jaar veel gebeurd. We wisten van
de risico’s daarom kunnen we nu wel
content zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

0512 \ nieuws

05

Vragen over schetsen Gouden Leeuwplein
De commissieleden vroegen zich woensdag 27 november tijdens de commissievergadering af in hoeverre de
verbouwing van het Albert Heijn-pand invloed heeft op de herinrichting van het Gouden Leeuwplein.
Ook werden de kosten voor de herinrichting besproken. De gemeenteraad stemt op dinsdag 17 december over
het schetsontwerp.

De gemeente heeft samen met bewoners en belanghebbenden een plan
gemaakt dat ervoor moet zorgen dat
het Gouden Leeuwplein flink vergroend wordt. Daan Janssen van D66
liet tijdens de commissievergadering
weten dat er een goed plan is komen
te liggen met draagvlak bij de omwonenden. “Ik denk dat het Gouden
Leeuwplein er over een tijdje prachtig
uit komt te zien.” Toch wilde hij graag
weten hoe de verbreding van het
Gouden Leeuwpad samengaat met de
verbouwing van het Albert Heijn-pand.
Jens van Oers van Samenwerking

Venray vroeg zich ook af of het
Gouden Leeuwplein blijft veranderen,
als blijkt dat het Albert Heijn-pand
verbouwd dient te worden. “Hoe gaat
het met het pand van de Albert Heijn
aflopen? Wordt er gewacht tot er
besluit is genomen over het Albert
Heijn-pand?”
Annemarie van Uden, projectleider
centrumontwikkelingen van gemeente
Venray, legde uit dat de gemeente
ervoor heeft gekozen om dit in het
schetsontwerp voor het plein mee te
nemen. “Voor het Albert Heijn-pand
wordt een aantal scenario’s uitgewerkt

die aan de raad wordt voorgelegd
waar besluitvorming over plaatsvindt. Afhankelijk van dat proces en
het proces Gouden Leeuwplein moeten we kijken hoe dat in de uitvoering
geregeld kan worden. In het kader
van het pand moeten we kijken of de
verbreding van het Gouden LeeuwPad
mogelijk is. Er gaat nog een jaar over
heen voordat we echt beginnen met
de werkzaamheden.”
Ook vroegen enkele commissieleden zich af hoe het zit met de kermis
die gedeeltelijk op het plein staat.
Volgens architect Theo Reesink kan de

Twijfels over vervangen
binnenverlichting gemeentehuis
De commissieleden stelden tijdens de commissievergadering Werken en Besturen op woensdag 27 november
vraagtekens bij de hoge kosten voor het plan om ledverlichting in het gemeentehuis aan te brengen. Ook vroegen enkele commissieleden zich af wat er gebeurd met de huidige armaturen die nog een waarde van totaal
één ton hebben.
Het College van B&W stelt voor om volgend jaar over te stappen op ledverlichting in het gemeentehuis. Dit betreft
een investering van drie ton. De armaturen die nog in het gemeentehuis
hangen worden geschat op een waarde
van 100.000 euro. Met ledverlichting
bespaart de gemeente tot wel 15 procent op het gehele stroomgebruik van
het gemeentehuis.
Martin Leenders van Samenwerking
Venray liet tijdens de commissievergadering weten het een flinke investering te vinden. “Samenwerking Venray
omarmt duurzaamheid en energiezuinigheid. Maar hoe duurzaam is het
om 100.000 euro aan nog bestaande,
goede armaturen weg te gooien?”
Edwin Kroon, die het vastgoedbeheer van de gemeente regelt, gaf
uitleg waarom die investering nodig
is. “Het is inderdaad een flink bedrag,
maar daar zitten ook arbeidskosten
in. Het plaatsen van geheel nieuwe
armaturen is nodig, omdat de nieuwe
ledarmaturen met de ledverlichting

in elkaar zitten, het is een geheel.
Het is verstandig om alles nu in een
keer te doen. Ik weet niet of het efficiënt is om het in etappes te vervangen.” Geert Geujen, adviseur energie
en duurzaamheid bij de gemeente,
vertelde dat de huidige verlichting
vaak kapot is gegaan. “Het gaat mis
bij het voorschakelgedeelte van de
huidige lampen. Dat apparaatje gaat
stuk waardoor de hele lamp stuk gaat,
ook al zou de lamp 6.000 branduren
moeten meegaan. Bedrijfseconomisch
is het vervangen van een volledige
armatuur goedkoper.”
Richard de la Roy van Venray Lokaal
vond het initiatief niet ver genoeg
gaan. Hij vroeg zich af of er niet geïnvesteerd kon worden in lampen met
een langere levensduur. “We besparen wel een heleboel meer maar we
besparen misschien meer door het
effectiever te doen.” Kroon en Geujen
vroegen zich af of het verstandig is
om lampen aan te schaffen met een
levensduur van dertig jaar. “Het is

goed om een langere periode de
garantie te hebben dat lampen niet
vervangen hoeven te worden, omdat
de onderhoudskosten wegvallen.
Aan de andere kant kun je ook lampen
voor dertig jaar in het gebouw hangen, maar is dat verstandig met oog
op de techniek? Kun je zo ver vooruit
kijken?”
Drie ton investeren om 12 procent te
besparen, vond Guus Reintjes van het
CDA niet in verhouding. “Als we de
huidige armaturen eruit halen en gaan
verkopen dan zeggen we eigenlijk dat
ze nog goed zijn voor een ander, maar
niet voor ons. Ik zou zeggen vervang
een aantal jaren nog de lampen en kijk
dan verder.” Ook vroeg Reintjes zich
af waarom dit onderwerp niet in de
begroting is opgenomen. “2020 is nog
niet begonnen en de post is alweer op
en dan hebben we nog een heel jaar te
gaan.” De gemeenteraad behandelt dit
voorstel op dinsdag 17 december.
Tekst: Jeanine Hendriks

kermis op het plein blijven. “Het gras
wordt verstevigd, zodat op het gras
evenementen kunnen plaatsvinden.
Het is een balans tussen de evenementen en de bewoners. Als het aan de
bewoners ligt slaat het plein iets groener uit dan als het aan de kermis ligt.”
In de begroting is een bedrag van
230.000 euro opgenomen voor de herinrichting van het Gouden Leeuwplein.
Dan resteert er nog een bedrag van
ongeveer 290.000 euro. Het voorstel is om dit overige bedrag uit de
reserve Ruimte Ontwikkeling te putten.
Martijn Direks van CDA vroeg zich af
wat de jaarlijkse meerkosten zijn voor
het onderhoud van het plein. “We hebben de voorkeur om de verbouwing
van het AH-plein te combineren met
de herinrichting van het Gouden
Leeuwplein te combineren, dat heeft
kostenvoordelen en overlastreductie.”
Andre van den Hoek van Venray Lokaal
vond dat er een stevig prijskaartje aan
de herinrichting hangt. Ook vroeg hij
zich af hoe er in de plannen rekening
wordt gehouden met de overlast die
de bewoners op dit moment bij het

Gouden Leeuwpad ervaren. “Nu is het
een enge doorloop waar scooters en
fietsers doorheen razen. Ook wordt het
in de avonduren gebruikt als openbare
toilet. De bewoners ergeren zich aan
urinelucht aan hun voordeuren. Wat is
hiervoor de oplossing?”
Reesink legde uit dat daar uitgebreid over gesproken is met de bewoners. “Er zijn een aantal bewoners die
‘s avonds niet door de steeg durven
lopen. Door verbreding van de steeg
en door meer zicht ontstaat er meer
sociale veiligheid. Een goed verlichtingsplan en zo min mogelijk obstakels horen daar ook bij. In de laatste
stap, tijdens de uitwerking, kunnen we
nog overwegen om hekjes te plaatsen
zodat fietsers niet door de steeg kunnen.” Volgens Reesink is het lastig om
hangjongeren te weren uit dit gebied.
“We willen een overzichtelijk plein
maken met goede zichtlijnen, zonder
verborgen hoekjes. Maar je kunt niet
alle sociale problemen oplossen in het
ontwerp.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Venray: weinig hinder
van PFAS-norm
Doordat de PFAS-norm met ingang van 1 december is verhoogd van
0,1 naar 0,8 microgram per kilo bouwgrond, heeft gemeente Venray
nauwelijks nog last van ‘vuile’ grond die niet verplaatst mag worden. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van de VVD.
Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat heeft besloten de PFASnorm te versoepelen na een onderzoek van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
PFAS is een verzamelnaam van zesduizend chemische stoffen die een
negatieve invloed hebben op het
milieu omdat ze nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. In augustus
werd de norm aangescherpt waardoor er bijna geen grondverzet meer
kon plaatsvinden en bouwprojecten
stil kwamen te liggen. Door de versoepeling per 1 december kan naar
verwachting driekwart van de bouwwerkzaamheden weer doorgaan.
Het college meldt dat metingen
in de gemeente Venray uitwijzen
dat de PFAS-gehalten erg laag zijn.
Bij vrijwel alle gecontroleerde grond
ligt de norm beneden 1,0 microgram per kilo. De hoogste concentratie is aangetroffen op het terrein
van vliegbasis De Peel in Vredepeel.

‘De verwachting is dat de meeste
grond die in Venray vrijkomt na
1 december weer als schone grond
aangemerkt kan worden. Dit vergroot de toepassingsmogelijkheden
van deze grond enorm en het maakt
de afzet naar de grondbanken aanzienlijk goedkoper’, antwoordt het
college op vragen van de VVD.
Gemeente Venray werkt met vijftien
andere gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg aan een regionale bodemkwaliteitskaart voor
de stofgroep PFAS. Door grondboringen wordt de verspreiding van
PFAS in kaart gebracht. Het college
verwacht dat de bodemkwaliteitskaart uiterlijk in april 2020 klaar is.
Vanaf dan is het niet meer nodig
om voor grondverzet eerst een
partijkeuring of een verkennend
bodemonderzoek uit te voeren.
Het betekent minder regels, geen
vertraging en lagere onderzoekskosten.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij
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Uniforme woon Gefeliciteerd!
enquête voor
dorpen en wijken
Er komt een uniforme enquête
naar de woningbehoefte in alle
dorpen en wijken van Venray.
Dat is afgesproken tijdens het
overleg van de werkgroep wonen
van het dorpsradenoverleg met
wethouder Martijn van der Putten.
Dorpsraden houden geregeld enquêtes naar de woningbehoefte in hun
dorp. De vragenlijsten kunnen nogal
verschillend zijn. “De wethouder heeft
aangegeven dat er ruimte is voor
bouwprojecten. Maar dan moet wel
eerst de behoefte zijn aangetoond”,
vertelde het Leunse dorpsraadlid
Sander Hellegers van de werkgroep
wonen op maandag 2 december in het
dorpsradenoverleg. Voorzitter Leon
Janssen van het dorpsradenoverleg
haalde aan dat een enquête in het
eigen dorp ook misleidend kan zijn.
Want er wordt geen rekening gehouden met bewoners van buitenaf.
Hij haalde Heide als voorbeeld aan.
“Heide had een bouwplan van meer
dan dertig woningen. Dat zou veel te
veel zijn, gezien de behoefte in het
dorp. Maar na vijf jaar is het plan helemaal volgebouwd. Er wonen vier gezinnen uit Heide en de andere bewoners
komen allemaal van buiten het dorp.”
Ook andere dorpen, zoals Merselo,
merken dat veel woningen naar mensen van buitenaf gaan. “De trend van
steeds meer buitendorpsen moeten
we daarom meenemen”, zei voorzitter
Theo Kooter van Vredepeel. De dorpsraden haalden aan dat de peilingen van
Wonen Limburg niet aansluiten bij de
werkelijkheid. De woningcorporatie wil
niet meer bouwen in de kleine dorpen,
omdat er geen vraag naar huurwoningen zou zijn. “Wonen Limburg zegt ons
dat dorpen gaan krimpen. Maar dat
klopt niet. Hun beleid is verkeerd”,
stelde dorpsraadlid Ties Dinghs van
Castenray. Dorpsraden willen daarom
meer invloed op de prestatieafspraken tussen de gemeente en Wonen
Limburg. “Er is nu een opening. In januari hebben we een vervolggesprek.
We willen als werkgroep ieder halfjaar
met de gemeente aan tafel om de vinger aan de pols te houden”, zei Sander
Hellegers.
Tekst: Henk Willemssen

Glasweb wil
tv-uitzendingen
GlaswebVenray wil starten met
tv-uitzendingen van evenementen
in Venray. Zoals carnaval, een concert of een voetbalwedstrijd.
Dat meldde Theo Kooter van
GlaswebVenray maandag 2 december in het dorpsradenoverleg.
“We hebben camera’s en een eigen
kanaal. We zoeken naar een evenement dat we live kunnen uitzenden
en alleen te zien is op het glasvezelnet”, vertelde Theo Kooter. “Het zou
ook een panoramaviewer kunnen zijn.
We zijn op zoek naar iets unieks voor
de mensen in Venray die een glasvezelaansluiting hebben.”

PIT voor jouw administratie Venray

‘Bevestiging dat we op de juiste
weg zijn’

Astrid van der Maden is met haar bedrijf PIT voor jouw administratie genomineerd voor de Ondernemersprijs Venray 2020. Met haar bedrijf, gevestigd op het Noorderhof Business Centre, begeleidt ze ondernemingen met de financiële administratie. “De nominatie is voor ons een bevestiging dat
we op de juiste weg zijn”, vertelt Van der Maden.
Van der Maden, die één medewerker heeft, is afkomstig uit Venlo. Na het vwo
heeft ze accountancy gestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN). “Het was een opleiding waar ik werken en leren combineerde, daardoor
werkte ik al op mijn 19e bij Deloitte”, vertelt ze. Naast de opleiding accoun-

tancy heeft ze ook fiscale economie gestudeerd. Na vijf jaar gewerkt te hebben bij Deloitte ging ze bij Hauzers & Partners in Venlo aan de slag als controller.
“Dat heb ik vier dagen in de week gedaan, waardoor ik één dag les kon gegeven
op de HAN.” Na twee jaar vertrok ze naar Gemeente Venlo als fiscaal controller.
“Ik wilde toch wat meer doen met mijn fiscale kennis.” Niet veel later besloot ze
de sprong in het diepe te wagen en te starten als zelfstandig ondernemer.

Start
“In 2011 zijn tijdens mijn zwangerschapsverlof de plannen ontstaan voor mijn
eigen onderneming. Begin 2012 ben ik van start gestaan. In het begin in combinatie met mijn baan als fiscaal controller en docent bij de HAN. Vanaf de zomer
in 2013 ben ik fulltime ondernemer geworden nadat het bedrijf voldoende groei
had doorgemaakt.” Per 1 september heeft Van der Maden haar werkzaamheden
voorgezet in een nieuw jasje. “We hebben gekozen voor een compleet nieuwe
uitstraling die past bij wie wij zijn en bij onze kernwaardes. Al jarenlang helpen
wij als administratiecoaches de ondernemer met goed tussentijds inzicht in hun
cijfers. Dat doen we in begrijpelijke taal en tegen vaste all-in maandtarieven.
Maar nu willen we nog verder gaan dan dat. Wij zijn tools aan het ontwikkelen
waarmee wij de ondernemer kunnen laten groeien, waardoor de ondernemer
in staat is zijn onderneming financieel gezond te maken en financieel gezond te
laten groeien.”

Lef
Van der Madens opa was ook ondernemer, maar daar kreeg ze niet zo veel van
mee. “Het is echt ontstaan uit mijn eigen drive en ambitie. Ik wil meer doen
dan wat ik aan het doen was”, stelt Van der Maden. Een ondernemer moet een
aantal specifieke kwaliteiten bezitten, stelt de onderneemster. “Je moet meer
kunnen dan alleen goed zijn in een vak of een goed product hebben. Een aantal
van die eigenschappen zijn ambitie, passie, inlevingsvermogen en lef”, zegt ze.
Via haar ex-man kwam Van der Maden in het Venrayse terecht. “Ik kende
de regio niet goed, maar ik heb een ontzettend warm ontvangst gekregen.
Mensen waren oprecht geïnteresseerd in me en hebben me écht een kans
gegeven. Zonder dat ‘warme bad’ weet ik niet of mijn bedrijf zo snel had kunnen laten groeien als dat ik nu gedaan heb.” Het ondernemen heeft haar
helemaal gegrepen. Ze zou niet meer anders willen. “Ik moet alleen leren om
mezelf af en toe een dag vrij te gunnen.”

Ondernemersprijs
Van der Maden stelt dat de ondernemersprijs voelt als een stukje erkenning.
“Het wordt dus toch gezien dat wij iets anders zijn dan de rest. Het is voor ons
de bevestiging dat we de juist weg zijn ingeslagen, zeker omdat de nominatie
komt net na de bekendmaking van onze plannen.”
Tekst: Robert Hesen
Beeld: Astrid van der Maden

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met
deGroup
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Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
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PIT voor jouw administratie
Varketing Group

Wij wensen PIT veel succes!
JEWAGAS B.V. Stayerhofweg 11, 5861 EJ Wanssum
Tel. 0478 532525 info@jewagas.com www@jewagas.com
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Geen bordjes
bij wandelroutes
in natuur

Gefeliciteerd! Lamberdina’s Hoeve Castenray

‘Sector en de regio beter op de
kaart zetten’

Eric Thielen uit Castenray is met zijn bedrijf Lamberdina’s Hoeve genomineerd voor de Ondernemersprijs Venray 2020. In januari 2019 startte hij de
duurzame biologische kippenboerderij waarbij ondernemen met respect voor mens, dier en milieu de kernwaarden zijn. Het is een volgende stap in het
familiebedrijf dat al drie generaties voortduurt. “Ik hoop dat we met ons bedrijf zowel de sector als de regio nog beter op de kaart kunnen zetten.”
Thielen is de derde generatie die actief is in het bedrijf. “Ik ben opgegroeid op
de grond die mijn oma in 1919 kocht. Mijn vader was 29 jaar toen mijn opa stierf
waarna hij het bedrijf overnam”, vertelt Thielen. Net als veel bedrijven in die tijd
was het een gemengd bedrijf. Ook Thielen zelf is 29 jaar als zijn vader plotseling
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overlijdt. Hij neemt daarna het bedrijf over. “Ik heb de MAS gevolgd, maar het
echte vak heb ik van mijn ouders geleerd. Verder heb ik veel cursussen gevolgd
op het gebied van ondernemen en persoonlijke ontwikkeling”, vertelt hij.

Keuze
Op zijn 50e stond Thielen voor de keuze: Het huidige bedrijf uitbreiden, verkopen of toch nog een keer iets nieuws beginnen? “Mijn hart ligt bij de kippen,
maar door alle ontwikkelingen in de agrosector ben ik opnieuw gaan nadenken
over de toekomst van het bedrijf”, zegt Thielen. Zijn droom? Een duurzame en
biologische ei-boerderij waar de kippen een prachtige uitloop hebben en onder
de bomen en struiken alle ruimte hebben om te leven: scharrelen, eten, drinken
en rusten. “Ik wilde terug naar het gevoel van toen in combinatie met de techniek en innovatie oplossingen van morgen. Lamberdina’s Hoeve is het resultaat
en ik ben iedere dag opnieuw trots en dankbaar dat ik de keuze gemaakt heb.”

Mens, dier en milieu
Ondernemen met respect voor mens, dier en milieu staat centraal bij Thielen.
“Maar de boer maakt in zijn uppie niet de keuze, dat doen we als samenleving.”
De ondernemer is van mening dat met alle partijen op een transparante manier
de dialoog aangegaan moet worden. “Wij hebben met veel verschillende partijen gesprekken gevoerd, ook met de dierenbescherming. Met Lamberdina’s
Hoeve, dat veertien stallen met elk 2.850 hennen telt, zijn we een grootschalig
biologische en duurzame ei-boerderij waar we dierenwelzijn met milieubewustzijn combineren. “

Eigenschappen
Wat voor eigenschappen moet een goede ondernemer hebben volgens Thielen?
Hij noemt eigenschappen als lef, passie en zelfvertrouwen. “Maar ondernemen gaat ook over keuzes maken. De juiste en goede partners kiezen en elkaar
inspireren. En dat iedere keer opnieuw durven doen.” Thielen heeft zich wel
eens afgevraagd of het voor zijn bedrijf niet beter was om naar het buitenland
te gaan. “Maar ik kies heel bewust voor deze regio. Voor mij is Castenray de
wereld. Hier voel ik me thuis en vanuit dat gevoel zijn er altijd kansen. Ik hoop
dat we met ons bedrijf zowel de sector als de regio nog beter op de kaart kunnen zetten.”

Nominatie
Thielen vindt de nominatie voor de Ondernemersprijs Venray 2020 een schitterend avontuur en een mooie kans. “We krijgen de mogelijkheid op een heel
bijzondere manier ons verhaal te delen. Maar het houdt je ook scherp, want de
jury stelt allerlei vragen die je weer aan het denken zetten.” Verder is het voor
Thielen een bevestiging dat het goed gaat. “Dat is niet alleen fijn voor mij, maar
ook voor alle medewerkers en partners.”

Gemeente Venray is niet van plan
waarschuwingsborden te plaatsen
bij wandelroutes in natuurgebieden. De bordjes zouden recreanten
moeten waarschuwen voor eikenprocessierupsen, teken of andere
dierplagen.
Volgens de gemeente zijn de kosten
te hoog en is het onduidelijk waar
de waarschuwingsborden wel of niet
moeten komen. Bovendien betwijfelt
de gemeente of de bordjes bijdragen
aan de bewustwording van het gevaar
bij wandelaars. Wethouder Martijn van
der Putten stelt als alternatief voor om
bij dierplagen actieve communicatie te
voeren via social media.
Het CDA diende een motie over preventiemaatregelen in de natuur in tijdens
de bespreking van de voorjaarsnota op
2 juli. De motie kreeg steun van alle
andere partijen in de gemeenteraad.
Het CDA vroeg ook om het bermbeheer anders uit te voeren. Door steeds
een deel van een berm te maaien,
zou er minder besmettingsgevaar zijn
van teken. De gemeente reageert
dat dit ieder jaar in juni al gebeurt.
Dan wordt een strook van één meter
langs de verharding gemaaid. Bij de
tweede maaibeurt, aan het einde
van het jaar, wordt de gehele berm
gemaaid. Overhangend gras op fietsen voetpaden is een extra gevaar voor
tekenbeten, maar dit komt volgens de
gemeente vrijwel niet voor.
Om de toename van overlast van
de eikenprocessierups volgend jaar
te voorkomen, wil de gemeente in
het voorjaar nog meer werk maken
van preventieve bestrijding. Dit kost
50.000 euro extra. Het aantal gezondheidsklachten en meldingen van burgers over de eikenprocessierups zijn dit
jaar flink toegenomen. De gemeente
meldt dat de extra preventieve bestrijding geen schadelijke gevolgen mag
hebben voor de andere fauna in het
gebied. “Het is zoeken naar een goede
balans.”

Tekst: Robert Hesen

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Tekst: Henk Willemssen
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Wifi-punt
voor alle dorpen
GlaswebVenray gaat alle dorpen
voorzien van een wifi-punt zodat
in de gehele gemeente Venray een
dekkend internetbereik ontstaat.

Lamberdina’s Hoeve
Varketing Group

w47

Wij wensen Lamberdina’s Hoeve veel succes!
JEWAGAS B.V. Stayerhofweg 11, 5861 EJ Wanssum
Tel. 0478 532525 info@jewagas.com www@jewagas.com

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

Op donderdag 5 december zijn
Merselo en Vredepeel aan de beurt.
Het wifi-punt in Merselo komt bij
verenigingsgebouw D’n Hoek en in
Vredepeel bij het gemeenschapshuis De Loef. “Iedere maand proberen we weer een dorp van vrije wifi
te voorzien”, vertelde Anita Emonts
van GlaswebVenray in het dorpsradenoverleg van maandag 2 december. De wifi-punten hebben een bereik
van ongeveer 70 meter. “Het hangt er
ook vanaf of er huizen of bomen in de
buurt staan.”
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CDA Venray

Warme sanering en circulariteit
Vanaf 25 november is er een regeling geopend waaraan varkensbedrijven vrijwillig kunnen deelnemen om te stoppen met zijn of haar bedrijf.
Deze landelijke regel geldt voor de zogenaamde overschotgebieden.
In deze regeling wordt een vergoeding betaald voor de varkensrechten
en een gedeelte (65 procent) van de
theoretisch waarde van de gebouwen. Dit gebeurt door een vastgesteld
rekenmodel. Voor deze regeling is
180 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Door verschillende adviseurs wordt
een groot aantal inschrijvingen ver-

Venray Lokaal

wacht. De varkensbedrijven die de
meeste geuroverlast op burgerwoningen veroorzaken, mogen deelnemen
aan deze regeling. Dit zal ongetwijfeld
betekenen dat er in totaliteit minder
geur op burgerwoningen zal worden
uitgestoten. De verwachtingen zijn dat
deze stallen medio 2021 zijn gesloopt;
dit is een voorwaarde in de regeling.

derij verwerkt al veertig jaar reststromen uit de levensmiddelenindustrie.
Op deze manier worden afvalproducten omgezet naar veilig, hoogwaardig en eiwitrijk voedsel voor mensen.
De organische mest, afkomstig van de
dieren kan direct of via mestbewerking
weer worden gebruikt voor de teelt
van groente en andere plantaardige
producten. Een goed voorbeeld van
kringlooplandbouw of circulariteit.

gehouden. We hebben in de visie
gekozen voor een dorpsafwaartse
beweging, voor ruimtelijke scheiding van wonen en veehouderij.
Daarmee kiezen we dus voor toekomstbestendige locaties, waar bedrijven de mogelijkheid hebben om door
te ontwikkelen. De Drabbelsweg is in
onze opinie een locatie die daar niet in
past en bovendien dicht bij de natuur
van de Breevennen is gelegen. Over
de stikstofproblematiek is al genoeg
gezegd en geschreven, dat hoeft hier

niet te worden herhaald.
Tot slot: waar we steeds voor pleiten
is om rekening te houden met ieders
belangen. Dat geeft volgens ons
draagvlak voor de sector veehouderij,
die nu zo onder druk staat. Om zich
als sector echt toekomstbestendig
te kunnen ontwikkelen, met nieuwe
technieken, zonder mens en milieu
te belasten, en met een goed economisch rendement.

Maar vervolgens ligt er dit jaar weer
een begroting voor, waarin ons
college, zonder concrete plannen,
voorstelt voor iedere Venraynaar
een slordige 3000 euro per jaar
uit te geven. Dit is belastinggeld
van diezelfde inwoner van Venray.
Zulke uitgaven moet je kunnen verantwoorden. Zonder concrete doelstellingen van tevoren wordt dat erg
lastig.
Mede door onze tegenstem hopen
we een verandering in gang te

zetten. Deze moet leiden tot een
helderder en concreter beleid.
Een beleid waar je daardoor op kan
bijsturen. Of op afgerekend kan worden.
Gelukkig krijgen we de laatste tijd
steeds meer bijval van andere partijen. We hebben daarom wel hoop
dat het in de toekomst beter wordt.
Wij zullen er in ieder geval ons uiterste best voor blijven doen.

Martijn Direks, gemeenteraadslid

Nieuwe varkensstallen?
Het initiatief voor een nieuwe varkensstal aan de Drabbelsweg werd
door wethouder Van der Putten voorgelegd aan de commissie Wonen,
omdat hij graag de mening van de partijen wilde horen. Met de vraag
of dit een locatie is, waar verder op ingezet zou moeten worden voor
vergunningverlening en aanpassing bestemmingsplan door de
gemeenteraad.
Enkele partijen hebben gewezen op
de huidige agrarische bestemming, en
eerder verworven rechten, wat de uitbreiding tot zesduizend varkens mogelijk zou maken. Maar past het binnen
eerder gemaakte afspraken (Visie

VVD Venray

Daarnaast zullen er ook varkenshouders hun bedrijf staken via de zogenaamde stoppersregeling. Vanaf 2020
mogen hier bedrijfsmatig geen dieren
meer aanwezig zijn. Deze stallen is
men niet verplicht om te slopen; als
gemeente moeten we eens goed gaan
nadenken hoe we hier op termijn mee
om willen gaan. Naast deze ontwikkelingen moeten we ook ruimte houden
voor nieuwe, duurzame ontwikkelingen, waar duurzaamheid en circulariteit
onderdelen van zijn. De varkenshou-

Intensieve Veehouderij)?
VENRAY Lokaal vindt van niet, en
meerdere partijen waren het met ons
eens. VENRAY Lokaal-commissielid
Cees de Vocht heeft in de commissievergadering een duidelijk pleidooi

Toon Kerkhoff, raadslid

Op de vingers getikt
Van meerdere kanten, zowel politiek, ambtelijk als in de media is er
verbaasd gereageerd dat VVD Venray tegen de begroting 2020 heeft
gestemd. In de wandelgangen zijn we op de vingers getikt. Blijkbaar is
zoiets in Venray “not done”.
Gebruikelijk is het in Venray om
8 uur over belangrijke, maar relatief
van de begroting losstaande zaken
te spreken. Daar dien je dan eventueel wat voorstellen voor in, die
het al dan niet halen. Maar tegen de
begroting stemmen doe je niet.
VVD Venray ziet dat anders.

Sinds het aantreden van dit college hebben wij steeds onze zorgen uitgesproken over het uitblijven
van concrete, meetbare plannen en
doelen. Vorig jaar hebben we, uit
coulance voor het nieuwe college,
met de hand over het hart gestreken en voor de begroting gestemd.

Wim De Schryver

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.

www.henkaarts.com | info@henkaarts.com | 077-4640420 | Wouterstraat 36 5966PR America
in
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De stilte rond de locatiekeuze
ziekenhuis duurt te lang
De Stichting Burgers van Venray is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Venray over de locatiekeuze van het nieuwe ziekenhuis.
Acht maanden geleden kwam er voor het laatst nieuws naar buiten over die zaak, er lijkt de laatste maanden voor de buitenwereld weinig schot
in de zaak te zitten. Stichting Burgers van Venray nodigt de bevolking van Venray dan ook uit om te reageren op de stelling: De stilte rond de
locatiekeuze ziekenhuis duurt te lang.
Geruime tijd geleden heeft de raad van
bestuur van het ziekenhuis VieCuri aangegeven dat er in Venray een nieuw ziekenhuis
gebouwd gaat worden. In eerste instantie
werd gekozen voor de locatie van het parkeerterrein naast het huidige ziekenhuis.
Vanwege een directiewisseling bij VieCuri
is dat plan vooralsnog in de ijskast gezet.
Als gevolg van een stelling op de website
Burgers van Venray is daarna de Kerngroep
Gezondheidszorg Venray 2.0 ontstaan.
Mede vanwege de aangekondigde mogelijke

fusie met het Laurentius ziekenhuis in Roermond
heeft de nieuwe directie van VieCuri op 26 juli
2018 verklaard dat er een nieuw poliklinisch ziekenhuis gebouwd zal gaan worden. Op 6 december 2018 is dat nogmaals uitgesproken. Daarna is
er in het overleg tussen VieCuri en de wethouders
Jan Loonen en Anne Thielen besloten om op zoek
te gaan naar mogelijke locaties voor dat nieuwe
ziekenhuis. Op 25 april 2019 werd in een intentieovereenkomst vastgelegd dat beide organisaties de locatie bij de sportvelden naast de Wieën
als mogelijke locatie gingen onderzoeken op

haalbaarheid. Het is nu bijna acht maanden later
en er is nog niets bekendgemaakt. Of het nu de
beperkte ruimte ter plaatse is, het gebrek aan
parkeermogelijkheden of de aansluiting op de
Deurneseweg, we weten het niet.
Tot begin januari kan men op de website
www.burgersvanvenray.nl aangeven het eens of
oneens te zijn met de stelling. Ook een reactie
kan op deze site worden gegeven.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray november

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig
In de maand november stond op de website Burgers van Venray een stelling over zonneparken. De stelling luidde: Energieneutrale gebouwen
maken zonneparken overbodig.
blijkt uit het initiatief in Oostrum waar zeventig
gezinnen met samen zevenhonderd zonnepanelen
op het dak van een bedrijfshal energie opwekken.
Ook landelijk blijkt dat 85.000 Nederlanders deelnemen aan een energiecoöperatie. Uit de reacties
die door de stemmers op de website zijn geplaatst,
valt op dat er meerdere alternatieven worden
benoemd om in de toekomst in ieder geval minder energie te verbruiken. Waterstofgas en warmtepompen worden daarbij het meest genoemd.
Enkele personen beschrijven uitgebreid hun
mening. Antoon breekt een lans voor de productie
en toepassing van waterstofgas: “Binnen enkele
jaren produceren we op eigen dak voldoende
waterstofgas voor zowel verwarming als brandstof
voor eigen gebruik van het gezin inclusief de auto.
Ook van de industriële en agrarische gebouwen
komt dan voldoende waterstofgas voor onze totale
economie. Onze aardgasleidingen structuur is
geschikt voor de landelijke distributie. De zorg van
de overheid zal zijn hoe hierover belasting te heffen. Dat mag deze ontwikkeling niet tegenhouden.

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.
Trap bekleden voor € 350,00 incl.
tapijt, zijkanten + leggen. Bel 06 16 37
45 14 Woningstoffeerderij vd Broek.
“Maisboerke” Diervoeders, hooi, stro
en strooisels. Gaat verhuizen 30-112019 naar: Wanssum, Venrayseweg 35
Tel. Joke +31 6 22 42 61 50.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Klussen en Tuinen, betrouwbaar
eerlijk advies en snel uw klus klaar en
betaalbaar belt u 06 22 97 87 00.
Winterse sfeermarkt diverse
(ook kinder-) activiteiten bij Pluk en
theetuin in de 7e Hemel, Belgenhoek 7,
Grashoek. 14&15dec 11u tot 17u.
Opruiming. Diverse kleurproducten.
www.mayproosten.nl
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

We kunnen de schaarse landbouwgrond toch wel
beter gebruiken in onze regio. Het plaatsen van
zonnepanelen op landbouwgrond is in mijn optiek
geen vergroening.”
Theo Steeghs richt zijn pijlen op het toepassen van
zonnepanelen op daken. “Venray heeft geweldig
veel grote daken, met name voor de logistieke
sector en de landbouw, die bieden veel mogelijkheden. Daarnaast is er nog heel veel ruimte
op daken van woningen. Vervolgens kan gekeken
worden naar klein snabbeltjes grond. Pas als we
dat gehad hebben, kan worden bezien of er nog
meer ruimte nodig is. Bovendien: welke nieuwe
mogelijkheden (dus buiten zonneparken en
molens) bieden nieuwe technieken (bijvoorbeeld
waterstof) voor energie- opwekking en besparing.”

Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

wereldwijzer

Open huis
Raayland College
11 december 2019
15.00 - 20.00 uur

raayland.nl

Meer dan zeshonderd personen bezochten
gedurende de periode dat de stelling online
stond de site. De meerderheid van de stemmers (68 procent) was het eens met de stelling,
terwijl 32 procent vindt dat zonneparken de
voorkeur verdienen.
De initiatiefnemers van zonneparken ruiken
volop kansen in Venray. Er zijn inmiddels meerdere bedrijven die een zonnepark in Venray
willen gaan exploiteren. Wat begon in Smakt,
waar Kronos Solar (25 hectare) en Tomorrow
Energy (39 hectare) plannen presenteerden,
kreeg dus een vervolg op meerdere locaties.
In Leunen wil Solarcentury (40 hectare) aan de
gang en in Castenray heeft LC Energy ook plannen voorgesteld (9 hectare). In Oirlo heeft NaGa
Solar een aanvraag ingediend voor ‘slechts’
4,4 hectare. Zonneparken ter grootte van maximaal 5 hectare mogen zonder akkoord van de
gemeenteraad worden gerealiseerd.
Dat de zogenoemde energietransitie steeds
meer aandacht van individuele bewoners krijgt,

Willy’s Wereld

Column

Uit de kleren
Onze grootste kruidenier van
Nederland vond het nodig om
van de medewerkers foto’s in
ondergoed te ontvangen. Dit om
zo de juiste maten van de
nieuwe bedrijfskleding te
kunnen bepalen. Na veel kritiek
heeft Albert Heijn de proef met
de foto-app stop gezet.
Natuurlijk, ik ben als het om supermarkten gaat enigszins gekleurd.
Er stroomt immers groen bloed door
mijn aderen. Maar, ik heb bewondering voor de club van “die blauwen”. Al jaren zijn ze marktleider in
Nederland en met honderden vestigingen, van kleine stationswinkels
tot grote XL-supermarkten, zetten ze
een knappe prestatie neer.
Maar toen het nieuws over de
nieuwe bedrijfskleding naar buiten
kwam, zakte bij mij de broek af.
En dat terwijl ik niet eens op de foto
hoefde. Het argument was dat men
anders van al die medewerkers een
mailtje zou krijgen. Met de app,
waarmee de medewerkers dus een
foto in ondergoed moesten insturen, zou het allemaal veel sneller
gaan. Ik zie het verschil niet helemaal. Duizenden foto’s verwerken
of duizenden mails…
Wat ik me vooral afvraag is wie er
in Zaandam, op hun hoofdkantoor,
eigenlijk allemaal heeft zitten slapen. Ik mocht zelf een periode op
een hoofdkantoor werken en als we
nieuwe plannen hadden dan ging
dat langs verschillende bureaus
voordat het de wereld in ging.
Blijkbaar heeft er op het kantoor
van Albert Heijn niemand ook maar
op een enkel moment gedacht dat
deze nieuwe app toch wel er op,
nee zelfs over, het randje is.
De kritiek is terecht. Het is niet
alleen denigrerend voor de medewerkers. Niet iedereen is even
tevreden over zijn of haar lichaam.
Daar dan een foto van insturen naar
je werkgever voelt wel erg belastend. Zeker ook omdat de werkgever uiteindelijk in een machtspositie
zit. Daarbij werken er medewerkers jonger dan 18 jaar. Een database aanleggen van jongeren in
ondergoed neigt bijna naar situaties
waarvoor al flink wat ranzige netwerken zijn opgerold.
Gelukkig is er veel commotie
ontstaan en is men met de app
gestopt. Kan AH nu gewoon weer
op de kleintjes gaan letten. Die slogan krijgt nu ook een andere
lading...
Willy
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15-vragen aan

Sjors de Cock Venray
Hoelang dans je al?
Ik dans nu zes jaar denk ik. Voordat ik
les kreeg van Jorianne bij Janssen
Dansen en Sporten, heb ik nog een
proefles gedaan bij een andere dansschool. Toen heb ik proefles ballet
gedaan, alleen dat ging niet heel
goed. Ik vind ballet minder leuk dan
hiphop. Ik ben namelijk niet zo van
dat pirouettes draaien.

Wat is er zo leuk aan dansen?
Ik vind dansen leuk, omdat ik mijn
gevoel er goed in kwijt kan en ik
krijg er gewoon een goed gevoel van
als ik dans. Dansen betekent heel
veel voor mij. Het ligt ook aan je
smaak of je dansen leuk vind. Ik vind
het super leuk.

Zou je ook ooit les willen geven?
Ik zou misschien wel dansjuf willen
worden later. Op de zaterdag dans ik
met vier groepen mee met Jorianne
terwijl zij les geeft. Dansjuf zijn lijkt
me wel echt een hele grote taak,
maar het lijkt me ook weer zo leuk
om te doen.

Doe je ook voorstellingen of
wedstrijden?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Sjors de Cock
12 jaar
Raayland College
Venray

Wat is je favoriete sport en
waarom?
Mijn favoriete sport is dansen, omdat
ik me daarin lekker uit kan leven en
mijn eigen ding kan doen. Ik vind
de optredens toch wel het leukst,
omdat je het dan aan andere mensen dan alleen je familie of vrienden
kunt laten zien.

Wat doe je precies met dansen?
Ik zit op You dance, deze lessen
staan in het teken van jouw ontwikkeling binnen het dansen. Je danst
dan in verschillende stijlen en op
superleuke muziek. Deze lessen zijn
speciaal ontwikkeld voor tieners die
meer uit zichzelf willen halen. Ik vind
het echt super leuk om dit te doen.
Ik krijg dansles van Jorianne Janssen.

Doe je nog andere sporten?
Ik tennis ook graag bij TC Rodhe.
Ik vind het een super gezellige club.
Ik speel ook competitie en clubkampioenschappen. Als ik moest kiezen
tussen dubbelen of enkelen, zou ik

sowieso dubbelen kiezen. Tennis heb
ik denk ik wel een beetje geërfd,
want mama en oma en Edwin (mijn
oom) zitten allemaal op tennis.
En papa heeft ook op tennis gezeten.

een keer op een mega groot podium
te mogen optreden met een super
groot publiek. Dat is echt een grote
droom! Anders zou mijn doel zijn om
steeds beter te worden.

Is er nog een sport die je zou
willen proberen?

Wie is je idool?

Er is niet echt een andere sport die
ik nog zou willen proberen. Ik heb
heel veel sporten gedaan zoals hockey, wedstrijdzwemmen en turnen.
Ik ben heel blij met de sporten die ik
nu doe, maar als ik echt een andere
sport zou moeten kiezen zou ik denk
ik toch voor voetbal gaan.

Wil je later iets met dans doen?
Ik weet nog niet zo goed of ik
later iets met dans kan gaan doen,
want ik weet niet of ik daar wel
goed genoeg voor ben. Als het
kan zou ik de kans zeker nemen.
Elke danser(es) hoopt daar natuurlijk op, dus de kans is vrij klein dat
precies ik dat zou mogen en kunnen
doen. Ik hoop het natuurlijk heel erg!

Heb je een bepaald doel met
dansen?
Ik heb niet echt een doel, alleen zou
het me echt super leuk lijken om

Kerstbomen
div. soorten en maten

We hebben wel eens voorstellingen
in de schouwburg. Vorig jaar deed
ik met mijn dansgroep mee aan
Kiendermök. Dat vind ik echt super
gaaf. En we hebben ook nog andere
voorstellingen. Aan een wedstrijd
hebben we volgens mij nog niet echt
mee gedaan met onze dansschool.

Wat vind je minder leuk aan
dansen?

Mijn idool is Frenkie de Jong. Hij is de
middenvelder van Barcelona en voetbalt in het Nederlands elftal. Ik vind
deze voetballer echt geweldig! Ik ben
super groot voetbalfan dus daarom is
Frenkie de Jong mijn idool. Een ander
idool heb ik niet echt.

Wat zou je doen als je moest
stoppen met dansen?
Als ik zou moeten stoppen met dansen zou ik denk ik doorgaan met
tennis. Ik zou het wel echt heel erg
vinden. Ik denk ook dat ik dan vaker
in de week zou gaan tennissen in
plaats van een andere sport kiezen.

Welke dansstijl vind je het leukst?
Zoals ik al zei doe ik You dance.
Daar zitten meerderen soorten dans
in. Mijn lievelingsstijl is hiphop,
omdat je daar duidelijke accenten
moet laten zien en dat vind ik erg
leuk om te doen. Modern vind ik ook
leuk, alleen iets minder als hiphop.

Ik heb niet echt iets wat ik niet echt
leuk vind aan dansen. Ik vind eigenlijk alles super leuk. Ik vind het wel
iets minder leuk dat er kinderen zijn
die op een andere dansschool dan
ik zitten en die dan zeggen dat mijn
dansschool niet leuk is of dat soort
dingen. Dat vind ik wel vervelend,
want ik denk niet dat je dat kunt
weten als je nooit op die dansschool
gezeten hebt.

Wat zou je missen als je ooit stopt
met dansen?
Het allerleukste vind ik toch wel de
optredens. Ik vind het zo leuk om
aan andere mensen te laten zien
waar je voor gewerkt hebt. Ik vind
het ook leuk dat je je zo goed kan
inleven in de dans en de muziek.
Ik ga echt nooit meer van dansen af.

Tekst: Joanna Jochijms

Hoi

Column

Ziek zijn
Het overkomt iedereen wel
eens, ziek zijn. Dat is natuurlijk
niet altijd even leuk. Vooral als
je dan vergeet dat je bepaalde
deadlines hebt. Dan moet je
alles snel regelen. Vooral nu
het winter is en het griepvirus
in de lucht hangt. Dan mis ik
natuurlijk ook nog school,
maar dat is al minder erg.
Nu is een column schrijven,
terwijl je ziek bent niet altijd
even leuk. Ook schrijven en lang
naar een scherm kijken is dan
niet altijd even fijn. Om dan niet
te vergeten dat 350 woorden erg
veel is. Hopelijk ben ik morgen
weer beter.
Zolang ik maar op donderdag
beter ben. Dat wordt namelijk
een super leuke dag. Niet alleen
omdat het dan pakjesavond is,
maar ook omdat ik dan met een
vriendin iets super leuks mag
doen. Iets wat te maken heeft
met Sinterklaas en de hier nog
zwarte pieten. Om te voorkomen
dat kinderen dit lezen zal ik het
maar niet verwoorden.
Gelukkig voel ik me wel al
beter dan twee dagen geleden.
Ik voelde me op zaterdagochtend
al niet lekker, maar luisterde er
niet naar en ben gewoon gaan
werken. Op zondagavond voelde
ik me opnieuw niet lekker en
maandag was ik dan ook echt
ziek. Ik heb lang kunnen slapen
en voel me nu, twee dagen later,
al weer stukken beter.
Gelukkig kan ik morgen weer
naar school en blijf ik morgen
bij een vriendin slapen. Ik ben
allang blij dat ik niet ziek was
tijdens 5 december. Nu ben ik
dit aan het schrijven, tijdens
het avondeten. Ik was namelijk
vergeten dat ik dit moest
schrijven en ik ben eigenlijk
al lang te laat met inleveren.
Ik hoop vooral dat ik snel weer
helemaal beter ben en weer kan
praten met mijn vriendinnen
over bepaalde dingen. Zo heb
ik nog niet kunnen praten over
de fantastische film Frozen 2.
Die film was super leuk.

GEVRAAGD:

met en zonder kluit, los of verpakt

POETSHULP

Muijsers Kleindorp 23, Merselo
Van 10.00 tot 17.00 uur

FAM. SIKES / YSSELSTEYN / 06 48 43 23 77

voor 1 dag in de week (uren in overleg)

Jacky
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Verlies voor De Peelkorf

Geen stunt Ysselsteyn tegen koploper

De korfbalsters van De Peelkorf uit Ysslsteyn hebben op zondag
1 december nipt verloren op bezoek bij Rooij. Twee minuten voor
tijd was de stand nog gelijk, maar Rooij won uiteindelijk met 16-14.

Ysselsteyn kwam goed voor de dag tegen koploper Sparta’18 uit Sevenum in de derde klasse C. Toch gingen de
Ysselsteyners met 0-1 onderuit in de vrieskou op sportpark De Vlies op zondag 1 december. De winnende
treffer ontstond na 65 minuten door een kopbal uit een hoekschop.

Rooij nam de voorsprong en scoorde
in het begin van de wedstrijd met
een afstandsschot kort gevolgd door
een wegtrekbal. Hierdoor begon
De Peelkorf met een achterstand,
die al gauw recht werd getrokken. De eerste helft ging gelijkop.
Jammer genoeg was het toch Rooij
dat in de laatste minuut twee
afstandsschoten erin wist te gooien,
waardoor De Peelkorf met een achterstand van 9-7 de rust inging.
Na de rust begon De Peelkorf
met goede moed aan de tweede
helft. In de eerste minuut scoorde
Lisa Verlijsdonk met een afstandsschot de 9-8. Nog geen minuut later
scoorde Kim van Bussel de gelijk-

SVOC’01 wint ruim van JES

“Wel zuur dat we door een standaardsituatie deze wedstrijd verliezen”, zei
Ysselsteyn-trainer Ruud Jenneskens.
“Het is ook het geluk van de koploper.
Wij hebben onze momenten gehad.
Tegen de sterke verdediging van
Sparta, die pas acht goals tegen heeft,
moet het rendement wel hoog zijn.”
De thuisploeg startte met aanvoerder
Paul Jeurissen in een defensieve rol
en met Sander Spreeuwenberg in de
voorhoede. De Ysselsteyners kampen
nog steeds met veel geblesseerde verdedigers. “Toch hebben we heel weinig weggeven”, constateerde trainer
Jenneskens. “Vooral in de eerste helft
zetten we goed pressie op tegenstander.” Voor rust was het grote verschil
op de ranglijst niet te zien. De thuisploeg was zelfs dreigender dan de
bezoekers uit Sevenum. Ysselsteyn
mocht een serie hoekschoppen nemen

De korfbalsters van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray hebben de
eerste punten van het zaalseizoen binnen. Er werd met 17-6
gewonnen van JES uit Venhorst.

Vrije trap nekt Venray tegen ZSV

Na een goede voorbereiding begonnen de dames van SVOC’01 aan de
wedstrijd. Ze wilden hoe dan ook de
twee punten binnenslepen. In het
begin van de wedstrijd namen de
dames van SVOC het heft in handen
en dat resulteerde in een voorsprong van 4-0 in de 12e minuut.
De afstandsschoten vlogen er keer
op keer in en de dames van SVOC
bleven scherp. We gingen de rust in
met 10-3. In de rust werd er afgesproken om in de tweede helft weer
net zo fel te beginnen als in de eer-

maker, 9-9. Hier liet De Peelkorf
het niet bij zitten en zij pakten een
voorsprong van 9-11. Echter wist
Rooij toch terug te komen en stond
er een stand van 14-12 op het scorebord. Met nog vijf minuten te spelen
gaf De Peelkorf niet op en was het
Kim van Bussel die door middel
van twee afstandsschoten de stand
weer op gelijke hoogte bracht.
Jammer genoeg wist Rooij in de
laatste twee minuten nog te scoren.
Uiteindelijk heeft De Peelkorf de
punten niet mee naar huis kunnen
nemen en volgde er een eindstand
van 16-14.
Tekst: korfbalvereniging De Peelkorf

ste helft, want JES ging er vast nog
een schepje bovenop doen. En dat
deden de dames van SVOC. Ze vochten tot de laatste minuut voor de
ballen en daardoor kwamen de
dames van JES niet tot hun acties.
De dames van SVOC hebben de punten binnengehaald met een einduitslag van 17-6. Volgende week staat
de wedstrijd tegen Altior op het
programma. Dat duel begint om
15.00 uur in Heeswijk-Dinther.
Tekst: korfbalvereniging SVOC’01

Prijs en nominatie Teunissen
De Ysselsteynse wielrenner Mike Teunissen is op woensdag
27 november in de schouwburg in Venray voor de tweede keer in zijn
loopbaan verkozen tot Limburgs wielrenner van het jaar.
Tevens werd hij genomineerd voor Limburgs sportman van het jaar.
Teunissen schreef dit jaar geschiedenis door onder andere de eerste
rit van de Tour de France op zijn
naam te schrijven. Mede daardoor
droeg Teunissen uiteindelijk de felbegeerde gele trui. Andere genomineerden voor de prijs waren
Mike Poels en Tom Dumoulin.
Teunissen is daarnaast ook een van

de drie genomineerden in de categorie ‘Limburgs sportman van het
jaar’. Hij heeft daarbij concurrentie
van F1-coureur Max Verstappen en
handboogschutter Mark Schloesser.
De uitreiking van de Limburgse
sportprijzen is op maandag
16 december in De Maaspoort in
Venlo.

maar die leverde niets op.
Na een uur verscheen Mike Arts uit
een diepe bal van Dennis Teunissen
vrij voor het doel maar Sparta-keeper
Yannick Vullings bracht redding ten
koste van een corner. Vlak daarna
ontstond een dreigende situatie voor
het Ysselsteynse doel waardoor Paul
Jeurissen koppend een corner moest
weggeven. De hoekschop werd bij
de tweede paal ingekopt door Nino
Jansen. Via de onderkant lat verdween
de bal in het net: 0-1.
Twintig minuten voor tijd verscheen
de snelle aanvaller Frank Jespers in de
ploeg. Hij loste Sander Spreeuwenberg
af. Jespers koos tweemaal goed positie maar beide keren werd de steekbal onderschept door een Sevenumse
verdediger. De thuisploeg moest
richting het eindsignaal meer risico’s nemen. Sparta’18 brak in de 80e

minuut gevaarlijk uit maar de doelpoging verdween voorlangs het domein
van doelman Mark Swinkels. Ysselsteyn
zette een slotoffensief in maar de aanvallen werden niet altijd goed uitgespeeld. Totdat in de 88e minuut de
bal via Dennis Teunissen bij de vrijstaande Mike Arts belandde. De aanvaller had de 1-1 op zijn schoen maar hij
mikte net langs de verkeerde kant van
de paal. “Qua spel ben ik best tevreden. Vergeet niet dat we ten opzichte
van vorig seizoen veel wisselingen in
het elftal hebben”, verklaarde Ruud
Jenneskens. “Toch hoeven we voor
geen enkele ploeg onder te doen.
Vandaag hadden we zeker een punt
verdiend.”

Tekst: Henk Willemssen

Venray verloor de uitwedstrijd tegen ZSV uit Zeilberg met 1-0 in de eerste klasse D op zondag 1 december.
De winnende goal ontstond uit een omstreden vrije trap nadat Venray-keeper Sam Stiphout de bal te lang
vasthield. Rick Wiersema besliste de derby in Brabants voordeel: 1-0.
Niet Bryan Roox maar Sam Stiphout
verdedigde het Venrayse doel.
Trainer Frans Koenen had nog twee
wisselingen doorgevoerd. Bram Kersten
keerde terug van een wedstrijd schorsing en Jesse Rommen verscheen na
zijn blessure, die hem vijf weken aan
de kant hield, terug in de basis.
In de eerste helft viel er weinig te
beleven op sportpark De Kranenmortel.
Rode lantaarndrager Venray, dat nog

steeds wacht op de eerste zege, had
de beste kansen om op voorsprong te
komen tegen de nummer twee op de
ranglijst.
Na een kwartier in de tweede helft
oordeelde arbiter Meijers dat doelman Stiphout te lang wachtte met
uittrappen. De toegekende vrije trap
werd breed getikt op Rick Wiersema
die doeltreffend uithaalde door de
Venrayse muur: 1-0. Venray pro-

beerde in het laatste halfuur tevergeefs een gelijkspel uit het vuur te
slepen. Trainer Koenen bracht nog de
aanvallers Jeroen Vullings en Koen
Verlinden binnen de lijnen, maar het
mocht niet baten. Venray verloor al
voor de zevende keer in negen duels.
Alleen tegen de andere laagvliegers
SSS’18 en Heeze werd een punt gepakt.
Tekst: Henk Willemssen

EWC’46 maakt gehakt van BVV’27
BVV’27 heeft op zondagmiddag 1 december in de vierde klasse op bezoek bij EWC’46 uit Well met liefst 8-1
verloren. De gasten uit Blitterswijck hielden achterin meer dan regelmatig open huis.
Al na enkele minuten spelen keek de
ploeg van trainer Alex Londar tegen
een achterstand aan. BVV’27 gaf in
de openingsfase, en naar later bleek
in het grootste gedeelte van gehele
duel, niet thuis. Toch kwamen de geelzwarten op gelijke hoogte. Cas Nijsen
maakte de gelijkmaker. Ruim tien
minuten later keek BVV echter tegen
een 1-3 achterstand aan. Voor rust
scoorde de thuisploeg ook nog de

vierde treffer van de middag. Het duel
was daarmee na de eerste helft al
lang en breed beslist, maar toch
speelde BVV de eerste fase na rust
prima. Het kreeg zelfs de grootste kansen op de 2-4, maar het vizier stond
voorin niet op scherp. In de laatste
twintig minuten sloeg de thuisploeg
genadeloos toe en vielen er nog vier
treffers. De defensie van BVV oogde
daarbij meermaals erg kwetsbaar.

Omdat America won, staat BVV nu op
de laatste plaats. Toevallig treffen die
twee ploegen elkaar aanstaande zondag in Blitterswijck. Voor BVV dan de
hoogste tijd om de tweede driepunter van het seizoen te noteren, wil de
ploeg niet met een wrange smaak aan
het nieuwe kalenderjaar starten.

Tekst: Dennis Stiphout

Te Koop

KERSTBOMEN

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

€
Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

Waarom werken bij ICS Groep?

Goed salaris

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

Opleidingen

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21a, Castenray
tel.: 06-20 22 92 25

www.boomkwekerijdireks.nl
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Eddie Arts nieuwe prins
Schanseknuppels Castenray
Eddie Arts werd op zaterdag 30 november geïnstalleerd als nieuwe
prins van carnavalsvereniging de Schânseknuppels uit Castenray.
Hij volgt daarmee John Geerts op.

Sam Thiesen stoot Carla Claessens
van troon
Op zaterdag 30 november kroonde Sam Thiesen zich tot clubkampioen van het St. Antonius-Abt Gilde.
Hij volgde daarmee Carla Claessens op. Claessens was liefst zestien jaar de schutvrouw va het St. Antonius
Abt Gilde. Claessens werd 2e met minimaal verschil en Marco Wijnands eindigde als derde. Thiesen is geen
onbekende bij het Gilde. Dit jaar is hij de hoofdvaandelier en hij verricht veel onderhoudswerkzaamheden
op het gildeterrein. Hij wordt op de jaarvergadering op dinsdag 21 januari 2020 gehuldigd.

Allereerst werd er afscheid genomen van prins John I en zijn
adjudanten Ed (Classens) en
Bas (Geerets). Na die ceremonie was er een heuse aflevering
van “Prinseproat”, waarin werd
gebrainstormd over de mogelijke
nieuwe prins. Uiteindelijk kwam
de nieuwe prins tevoorschijn: prins

Eddie I. Eddie is 27 jaar en gebogen
en getogen in Castenray. Zijn adjudanten zijn Rick Philipsen en Kai
Cremers. Op zaterdag 25 januari houdt prins Eddie zijn receptie
vanaf 20.11 uur in de Wis.

Hakhoutdag natuurgebied
Boschhuizerbergen Venray
Stichting IKL organiseert zaterdag 14 december voor enthousiastelingen een hakhoutdag in natuurgebied
Boschhuizerbergen in Oostrum. Op deze dag worden Amerikaanse eiken gezaagd om inlandse soorten te
behouden. Het hout wordt uit het bos gesleept door een paardenmenner en zijn trekpaard. Het hout dat
vrijkomt mag worden meegenomen en wordt onder de deelnemers verdeeld.

Beeld: FotoHuis Venray

VACATURE

Interieurbouwer
Buitendienst
fulltime - Meijel

De bomen worden uitsluitend gezaagd
met diverse soorten handgereedschappen. IKL zorgt ter plekke voor
uitleg, instructie en materialen.

De dag start om 09.00 uur. Rond de
middag wordt voor een eenvoudige
lunch gezorgd. Omstreeks 15.00 uur
wordt de dag gezamenlijk afgesloten.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt
door gemeente Venray en Stichting
IKL.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega
die keukens en complete interieurs monteert
bij onze klanten. Al onze keukens en interieurs
worden op maat gemaakt in onze eigen
fabriek in Meijel.

Ruud Kessels nieuwe vorst
van de Zagewetters in Merselo

Geïnteresseerd?
Stuur een email met cv of bel Ingrid Vollenberg
ivollenberg@mereno.nl 077-3998850

In een bomvol Verkeshuus ontving René van het bestuur van de
Vorstenraad de Grootorde van de
Vorstenraad. Het bestuur van de
Zagewetters benoemde René als dank
voor zijn inzet tot Erevorst van de ver-

Ruud Kessels is de nieuwe vorst van carnavalsvereniging de Zagewetters in Merselo. Hij volgt daarmee René
van Enckevort op, die op zaterdag 30 november na zeven jaar afscheid nam als vorst.
eniging. Aansluitend werd met behulp
van de zeven prinsen die onder vorst
René hebben geregeerd de nieuwe
vorst gepresenteerd. De meegebrachte attributen wezen alle in de
richting van één persoon: oud-prins

Ruud (Kessels) I. Ruud was in 2018
prins, in 1988 jeugdprins en nu dus
vorst. Hij begint zijn nieuwe ambt op
4 januari, als het prinsenbal op het
programma staat.
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Geplukt

René van Enckevort Merselo
Als vorst van carnavalsvereniging De Zagewetters is hij een bekend gezicht in Merselo. Hoewel hij die
functie naast zich heeft gelegd, vindt hij het erg belangrijk om actief te blijven in het verenigingsleven van
het dorp. Ook is hij veel bezig met zijn werk, maar zorgt hij er ook voor dat er tijd overblijft om te genieten.
Deze week wordt René van Enckevort (44) geplukt.

Venray, dus toen we twaalf jaar geleden de kans kregen, zijn we teruggegaan naar Merselo. Daar konden we
in mijn ouderlijk huis gaan wonen.”
Samen met hond Tygo wonen René en
Jolanda daar nu nog steeds.

Vorst

René werd geboren in Sevenum,
maar verhuisde als klein jongetje
al samen met zijn ouders en twee
zussen naar Merselo. Daar had hij
een fijne jeugd. “Veel voetballen, veel buiten spelen, dat deden
we toen”, vertelt hij. Hij ging naar
de basisschool en daarna naar
de Lagere Landbouwschool in
Venray. Later volgde hij ook nog
de Middelbare Agrarische School
in Horst. “Ik heb redelijk lang over
mijn schoolcarrière gedaan”, lacht
hij. “Het was niet zo’n succes.”

Vrachtwagenchauffeur
Op zijn 21e was hij klaar en begon

hij met werken: eerst een paar jaar
tussen de koeien in Vredepeel, toen
als loadermachinist bij Euroveen in
Grubbenvorst en later als bedrijfsleider
bij Biturec in Venray. Dat laatste deed
hij vijftien jaar. Hij werkte hard en
veel, soms wel zestig uur in de week.
Ruim twee jaar geleden vond hij het
tijd voor iets nieuws. “Ik heb altijd
geroepen: ‘als ik iets niet wil, dan is
het op de vrachtwagen zitten’. En precies dat doe ik nu al dik twee jaar met
veel plezier”, zegt hij lachend. “Het
is helemaal anders dan wat ik eerst
deed, maar de afwisseling en de vrijheid vind ik heel fijn.”
Zo’n 25 jaar geleden ontmoette René

zijn vrouw Jolanda. “In De Steeg in
Leunen, tijdens het uitgaan”, vertelt hij. Het stel is negentien jaar
getrouwd. “Eerst hebben we zes jaar
in Venray gewoond in Landweert.
Maar we komen beiden uit een
dorp, ik uit Merselo en Jolanda uit
Ysselsteyn. Het dorpse misten we in

René is in Merselo erg actief in het
verenigingsleven. Bij de carnavalsvereniging is hij als vorst van
De Zagewetters een bekend gezicht.
“Carnaval is bij mij niet met de paplepel ingegoten, maar met de vrienden waren we er vroeger altijd bij.
Toen we twaalf jaar geleden in
Merselo kwamen wonen, ben ik meteen bij de raad van elf gegaan. Er leek
me geen betere manier om weer te
integreren in het dorp.” Zeven jaar
geleden werd René gevraagd om
vorst te worden. Daar hoefde hij geen
seconde over te twijfelen. “Ik vind
het de mooiste taak die er is. Je bent
meer dan één seizoen verantwoordelijk voor veel taken. Dat maakt het
leuk voor mij, dat je echt iets kunt
betekenen.”
Zijn eerste jaar als vorst in 2012 verliep echter niet vlekkeloos. Op carnavalsdinsdag kreeg Renés moeder
een herseninfarct tijdens een operatie. “Sinds die tijd zit ze in een rolstoel.” Het was geen makkelijke tijd
voor René, maar de situatie opende
ook zijn ogen. “Ik heb altijd heel veel
gewerkt, net als mijn ouders. Ze zeiden altijd dat ze wel gingen genieten
als ze met pensioen waren. Nu is mijn
vader 24 uur per dag, zeven dagen in
de week mantelzorger voor mijn moeder”, legt hij uit. “Dat heeft me wel
doen inzien dat er meer in het leven
is dan alleen maar werken. Het was
dan ook één van de redenen om een
andere baan te gaan zoeken en meer
te gaan genieten.”

Vers bloed
René heeft ook besloten om af te
gaan treden als vorst. “Ik heb bij mijn
benoeming al gezegd dat ik het niet
langer dan vijf tot zeven jaar wilde
doen. Het is tijd voor vers bloed in de
vereniging, en voor een frisse kijk.”
Op zaterdag 30 november trad hij
af en kwam de nieuwe vorst, Ruud
Kessels, uit. Die ondersteunt René
achter de schermen nog één jaar en
dan is het echt voorbij. “Ik weet zeker
dat ik het ga missen, maar ik sta voor
100 procent achter mijn beslissing.
Ik blijf zeker actief binnen de vereniging, maar ik kan nu ook carnaval
gaan vieren zonder al die verplichtingen en daar kijk ik ook naar uit.”

Vrijwilligerswerk
Bovendien geeft Renés aftreden hem
ook de mogelijkheid om zich meer
te focussen op andere dingen zoals
vrijwilligerswerk bij de voetbalclub.
Nu staat hij al één keer in de drie
weken in de keuken van de kantine
van SV Merselo en dat wil hij meer
gaan doen. “Ook voor de sportvereniging is het moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Ik vind het mooi om
ook daar mijn steentje bij te kunnen
dragen. De verenigingen zijn heel
belangrijk voor het dorp en daar zet ik
me graag voor in.”
In het beetje vrije tijd dat nog over is,
zal je René niet snel thuis op de bank
vinden. “Ik wandel graag met onze
hond of ik ga mountainbiken in het
bos. Ook werk ik graag thuis in de tuin
en hebben we een caravan, waar we
eigenlijk nog meer mee weg moeten.”
Lachend zegt hij: “Ik ben geen stilzitter. Niks doen is niet aan mij besteed.”

Tekst en beeld: Aniek van den Brandt

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

Puzzel

Sudoku

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

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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VLOER- EN WANDTEGEL
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BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Agenda t/m 12 december 2019

vr
06
12
za
07
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zo
08
12

Pop Up Galerie: Cre-Avos
Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Pop Up Galerie, Venray

Café met Frans van de Pas
ma Alzheimer
Tijd: 19.30 uur
09 Locatie: Ouderencentrum De Kemphaan
12

Vluchtelingen!? Toen en Nu
Tijd: vanaf 09.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Jan Keizer en Anny Schilder - The
Grande Finale

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Smelehof, Ysselsteyn

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Concert en lezing over de harp

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Zaal Zeven, Asteria Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Museum De Peelstreek Ysselsteyn

di
10
12

do
12
12

Charkov City Opera & Ballet | Het
Zwanenmeer
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Steinway

Concert ‘Wintersuprise’

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke, Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Pit, Overloon

Zin in Zingen: jubileumeditie
Tijd: 19.30 - 22.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender

wo
11
12

Kerstconcert De Peelstreek
In Museum de Peelstreek in Ysselsteyn vindt zondag 8 december
een kerstconcert plaats. Dit kerstconcert wordt verzorgd door het
koor Carmina Servata. Dit koor is een Noord-Limburgs regio
orkest met zangers en zangeressen uit diverse plaatsen.
Deze middag treden zij op met
tweestemmig en meerstemmig gezongen Gregoriaanse en
wereldlijke en kerkelijke kerst- en
adventsliederen. Carmina Servata
staat voor liederen die bewaard

zijn gebleven. Het koor staat onder
leiding van Jo Valckx uit Arcen.
Regelmatig verzorgen zij concerten en luisteren zij heilige missen
op met hun koorzang. De middag
begint om 14.00 uur.

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Lezing over oud-pastoor Janssen van
Ysselsteyn

Jubileumfeest De Piëlhaan

Sluiting seizoen museum De
Peelstreek

Ed Struijlaart - Gitaarmannen: van
Clapton tot Sheeran

Oudercatechese: Vormsel
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: Paterskerk, Venray

Dahldiner | Op verhaal
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Oudercatechese: Communie
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: Paterskerk, Venray

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

Burgemeester in gesprek
met vluchtelingen
Burgemeester Hans Gilissen gaat op zaterdagochtend 7 december in gesprek met vluchtelingen. Dat gebeurt
tijdens het evenement Vluchtelingen!? Toen en Nu.
Ook Suzanna Jansen komt op die dag
naar de Schouwburg in Venray, waar
het symposium plaatsvindt. Zij leest
voor uit haar boek waarin ze de
ervaringen van een Syrische vluch-

teling vóór, tijdens en na zijn vlucht
beschrijft. Om 12.30 uur is er een
pauze met Koerdische lunch. Vanaf
ongeveer 13.00 uur vindt er een
ontmoetingsfeest plaats. Iedereen

die geïnteresseerd is in het gesprek
van de burgemeester met de vluchtelingen, lezingen uit het boek van
Suzanna Jansen of het ontmoetingsfeest is welkom.

Jaarlijkse Pluumen weer uitgereikt

BEZORGERS
GEZOCHT!

In Anno’54 werden op vrijdag 29 november de jaarlijkse Pluumen weer uitgereikt. Ruim 200 bezoekers waren
getuige van vrijwilligers die uit handen van de burgemeester een Pluum als waardering voor hun bijzondere
prestaties als vrijwilliger in ontvangst mochten nemen.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

Tijdens de avond zorgde Atelier
Jerusalem voor live muziek en was er
een wervelende demonstratie rolstoel te zien. Daarnaast verraste de
goedheiligman de aanwezigen met
een bezoekje. De genomineerden die
uiteindelijk ook een Pluum ontvingen
zijn: Wim Janssen, Henk Voermans,

Organisatie 75 jaar bevrijding Veulen,
Wanssums Info Punt (WIP) chauffeurs en centralisten, Wendy Seuren,
Vrijwilligers van Eetpunt De Verwennerij
Blitteswijck, Mimi Remmers,
Vrijwilligers technisch en logistiek oftewel de klusploeg, De gehele Schutterij,
Frederic Corneil, De hele werkgroep

van Smile Venray, Angelique van
Gestel, Wagenbouwers Hazekeutel,
alle vrijwilligers en beginners van
Ik Begin, Contactclowns, Annie Emonts,
Wiel Hendrickx, Verkeersregelaars F4D,
Verhuiscommissie Winkel van Sinkel,
Nelly Moorrees, Leendert van Gemert,
Team dit is iets voor jou (5 personen).
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Frans van de Pas te gast in Alzheimer
Café Venray
Verhalenverteller Frans van de Pas uit Ysselsteyn is op maandag 9 december te gast in het Alzheimer Café in
Venray. Hij zal verschillende verhalen en anekdotes vertellen.
Onder de naam Passie voor Verhalen
neemt verhalenverteller Frans van
de Pas uit Ysselsteyn zijn toehoorders
mee naar een andere wereld en tijd.
Zijn meegebrachte attributen, posters
en de beeldende wijze van vertellen verhogen het inbeeldingsvermo-

gen en het plezier van zijn publiek.
Diverse verhalen en anekdotes worden gepresenteerd. Hij zal deze avond
onder andere inspelen op “die goeie
oude tijd” waarbij het plattelandsleven en de kerkelijke gebruiken van
vroeger de revue zullen passeren.

Ook staat hij stil bij de winter en de
tijd van kerst. Daarnaast zorgen nostalgische liedjes van weleer voor een
mooie afwisseling. De avond in ouderencentrum De Kemphaan start om
19.30 uur.

Bijeenkomst in Het Zonnelied
Werkgroep Zorgmaatje en projectgroep ‘Zin in Leven’ organiseren op dinsdag 10 december een avond waarop
eenzaamheid en depressies onder jongeren onder de aandacht worden gebracht. De avond vindt plaats in
Het Zonnelied in Venray.
Het aantal zelfdodingen onder jongeren is hoog, het is doodsoorzaak
nummer 1 bij jongeren tot 25 jaar.
Dat is schokkend en daarom zijn
professionals vanuit het Limburgse
jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs,
gestart met pilots bij middelbare
school BC Broekhin in Roermond, bij

JongNederland en Scouting Limburg.
Samen ontwikkelen ze een methodiek voor praktische handvatten.
Deze maakt mensen gevoeliger voor
het ‘zien en horen’ van elkaar en het
stellen van vragen rond zin- en betekenisgeving. Als we weten waar de
jongeren (niet meer) enthousiast

van worden, kunnen we mogelijke
gevoelens van eenzaamheid, depressie en suïcide tijdig(er) op het spoor
komen. Op dinsdag 10 december kan
er nader kennis worden gemaakt met
de methodieken die worden gebruikt.
Ook is er een mogelijkheid tot oefenen. De avond begint om 19.30 uur.

Landelijke actiedag Voedselbank

Concert en lezing over de harp
Adelbertvereniging Venray organiseert op maandag 9 december
de vierde bijeenkomst van het seizoen. De spreker die avond is
Loes van Dijk, haar voordracht luidt ‘De magie van de harp’.
De harp is een van de oudste
instrumenten ter wereld. Van Dijk
verzorgt een concert met een
gevarieerd programma van Ierse
ballades tot klassieke muziek.
Tussendoor zal ze wetenswaardigheden vertellen over de techniek en symboliek van haar eigen

Japanse harp. Ook zal ze ingaan op
de geschiedenis van de harpmuziek. Van Dijk begon al op 9-jarige
leeftijd met het volgen van harplessen. Ze studeerde daarnaast af
aan het conservatorium. De lezing
begint om 20.00 uur en vindt plaats
in het Odapark in Venray.

Lezing over oud-pastoor
Janssen van Ysselsteyn
Op initiatief van de St. Historie Ysselsteyn houdt Jan Min uit Venray
op maandag 9 december een lezing over oud pastoor Janssen van
Ysselsteyn. Janssen werd geboren in Venray en is zoon van de eerste
geneesheer directeur van Psychiatrische Inrichting St. Servatius.
Gedurende de oorlog heeft hij
anderhalf jaar gevangen gezeten
in concentratiekamp Dachau dicht
bij München. Desondanks vond hij
een goede verstandhouding tussen
Nederland en Duitsland erg belangrijk. Daarom zette hij zich in voor de
Duitse jongeren die op de begraafplaats kwamen werken tijdens

hun vakantie en voor de uitwisseling tussen de dorpen Ysselsteyn
en Bonbruck. Jan Min heeft zich
verdiept in het leven van pastoor
Janssen en wil geïnteresseerden
hierover vertellen. De avond wordt
gehouden in gemeenschapshuis
Smelehof in Ysselsteyn en begint
om 20.00 uur.

De actiedag van de Voedselbanken in Limburg vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 december. Voedselbank
Limburg-Noord staat dan in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Gennep en Bergen in diverse supermarkten om spullen in te zamelen.
Het doel van de actie is om de magazijnen weer vol te krijgen met lang houdbare producten, zodat de Voedselbank
weer een buffer heeft voor de
komende maanden. Voorbeelden van
lang houdbare producten zijn produc-

ten in blik of glas, pasta’s, koffie, enzovoorts. Ook zamelt de Voedselbank
non-food producten in zoals wasmiddel
en schoonmaakproducten.
De Voedselbank Limburg-Noord zorgt
ervoor dat er iedere week meer dan

KERSTBOMEN
KERSTBOMEN
KERSTBOMEN

170 ondersteunende voedselpakketten
samen worden gesteld voor degenen
die niet zelf in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Iedereen kan
een aanvraag doen om voor een voedselpakket in aanmerking te komen.

• Ruime keuze
• veel Nordmannbomen,
• zoals altijd topkwaliteit!!!
• Easy Fix standaard, binnen 1 minuut vast
en kaarsrecht
Dagelijks van 9.00 - 11.00 uur • zondags van 11.00 - 17.00 uur

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken
Stationsweg 66, Venray

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

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

T 0478 533702 • M 06 54366249
en onze zeer scherpe prijzen zie

www.ladder-outlet.nl

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

Timmermannsweg 89,
Ysselsteyn, poort 2

*

ur

Op het kerkhof van Wanssum, waar tot november 1944 een gotische kerk stond met een priesterkoor uit de
15e eeuw, is op 25 november een informatiebord geplaatst. Op dit bord zijn foto’s te zien van de oude kerk.
Een foto toont de in de nacht van 24 op 25 november 1944 totaal verwoeste kerk. Op het informatiebord zijn
elf historische grafkruizen beschreven waarvan vijf uit de 17e eeuw. Vier historische grafkruizen zijn in de
loop van de tijd verloren gegaan.
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Historisch informatiebord op
kerkhof Wanssum

KORTINGEN
TOT 70%!

n
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ALLES MOET WEG!

en

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

op

T 0478 533702 • M
06 54366249
VERBOUWINGSOPRUIMING!

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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249,-

169,-

SMART

FullHD

329,-

LED TV LC-32HI3012E

249,-

• 32” (81 cm) • Full HD • Quad Core processor
• HDR • Direct LED-Backlight • WebOS 4.5

299,-

229,-

349,-

*

90 DAGEN OP PROEF

799,-

649,-

4K TV 50PUS7394

Full HD TV 32LM6300

• 32” (81 cm) • HD Ready
• Active Motion 100 Hz • 3x HDMI, 2x USB

4K

ULTRA HD

• 50” (126 cm) • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight
• 1700 PPI • HDR 10+ • Dolby Vision & Atmos

249,-

* Na €50,- Cashback van Tefal

Vrijstaande kookplaat VKI6010

Stoomgenerator GV9568

• Inductiekookplaat • 1-fase plug & play
• 4 kookzones, 9 standen per zone • Eenvoudige tiptoetsbediening

• Krachtige stoomprestaties voor snelle resultaten
• 7.2 bar pompdruk • Anti-kalksysteem • 5 instellingen

79,-

55,-

259,-

Magnetron MW7890

249,-

169,Micro stereo-systeem X-CM56-B

• Solo-magnetron • 700 Watt • Inhoud: 20 liter
• Draaiplateau • Ontdooifunctie

• 2 x 15 Watt • Basversterking
• Afspelen via CD, MP3, Radio, USB en Bluetooth

Stofzuiger EP:TUMMERS PARKET
• Airbelt technologie • 10 meter actieradius
• Regelbare zuigkracht • Parketborstel
• 5 jaar garantie

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

Let op! Op pakjesavond
(donderdag 5 dec) zijn al
onze winkels gesloten
vanaf 17:00.

