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Einde van een tijdperk
Na een periode van tien jaar
als burgemeester van
Venray stond het weekend
van vrijdag 13 en zaterdag
14 december in het teken van
het afscheid van Hans
Gilissen. Op vrijdagavond
gebeurde dat na een bijzondere raadsvergadering door
medewerkers van de
gemeente, raads- en commissieleden. Een dag later was
de schouwburg in Venray het
decor. De aftredend burgemeester werd onder andere
verrast met een muzikaal
spektakel, waarbij zo’n
300 muzikanten van alle
korpsen uit Venray acte de
présence gaven. Daarna was
er een receptie. Eerst voor
genodigden, later voor
iedereen die zich geroepen
voelde. / Beeld: Paul Poels
Fotografie

Vanwege de feestdagen

Persberichten voor de uitgave

verschijnt er in week 52
geen HALLO.

van vrijdag 3 januari aanleveren

De eerste HALLO van
2020 verschijnt
op vrijdag 3 januari.

vóór maandag 30 december 12.00 uur
via redactie@hallo-venray.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallo-venray.nl
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Meer alternatieven

‘Ook natuurkans op andere plek zonnepark Leunen’
Dorpsraad Leunen houdt vast aan
een alternatieve locatie voor het
beoogde zonnepark in het buurtschap Laagriebroek. Ondanks dat
initiatiefnemer Solarcentury een
andere plek niet ziet zitten omdat
het dubbelgebruik, met natuur en
wateropvang, dan niet mogelijk
zou zijn. “Dat is kortzichtig. Ook op
een andere locatie kan een zonnepark de natuur stimuleren”, vindt
dorpsraadvoorzitter Annemarie
van Kruijssen.
Na afloop van de dorpsraadvergadering van maandag 16 december lichtte Annemarie van Kruijssen
toe dat het plan van Solarcentury
niet past in het nieuwe dorpsontwikkelingsplan dat die avond werd
overhandigd aan wethouder Anne
Thielen. “We willen het groene open
buitengebied van Leunen behouden.
Daarnaast moet er draagvlak voor
het zonnepark zijn. Dat betekent een
plaats waar de inwoners er het minste last van hebben.”
Omwonenden van Laagriebroek
opperden als alternatieve locatie
het grondperceel in de hoek van de
Beemdweg met de A73. Hier zijn
geen directe buurtbewoners. “En wellicht zijn er wel meer alternatieven
waar ook een combinatie met natuur
mogelijk is. Maar Solarcentury is al
verplichtingen aangegaan met de
grondeigenaren”, zegt Annemarie van
Kruijssen. “Het is ook zeker een goed

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

Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

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

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

plan. Alleen ligt het niet op de juiste
plek.”
Ze meldt dat de dorpsraad geen
contact meer had met Solarcentury
dat aankondigde nog in gesprek
te gaan met de dorpsraad. De initiatiefnemer uit Helmond ziet als
sterke punt van het Laagriebroek
de samenwerking met Waterschap

Limburg om de Oostrumsche Beek
te laten meanderen en het zonnepark als wateropvanggebied te
gebruiken. Dit is volgens Solarcentury
op de andere locatie in de hoek
Beemdweg-A73 niet mogelijk omdat
de Oostrumsche Beek daar niet
langs stroomt. Bovendien zou in het
lager gelegen Laagriebroek min-

der goede landbouwgrond verloren
gaan. Dat bestrijdt Annemarie van
Kruijssen: “Dat wordt telkens gezegd.
Maar die grond is kwalitatief helemaal niet slechter.”
De dorpsraad gaat voorlopig geen
actie ondernemen. “Ons standpunt
is bekend bij de gemeente”, zegt de
dorpsraadvoorzitter. “Begin volgend

jaar wordt de tender opengesteld en
dan gaat de gemeente de plannen
voor zonneparken toetsen. Dat proces
is verder niet aan ons. We wachten
de uitkomst af en mocht het zonnepark in Leunen komen dan pakken we
onze rol weer op.”
Tekst: Henk Willemssen

Vergunning

Gemeenteraad stemt in
met mestwerking in Ysselsteyn
Samenwerking Venray en CDA stemden tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 17 december in met de omgevingsvergunning voor een
mestverwerking aan de Timmermannsweg 110 in Ysselsteyn. Ondanks dat de overige partijen twijfelden of de locatie geschikt is voor een mestverwerking, wisten Samenwerking Venray en CDA met dertien stemmen een kleine meerderheid te behalen om het voorstel door te laten gaan.
Er is bij de provincie een aanvraag
voor een omgevingsvergunning
ingediend voor het verwerken
van mest van derden en het
legaliseren van een kleinschalig
transportbedrijf als nevenactiviteit
bij het vleesvarkensbedrijf op de
locatie Timmermannsweg 110 in
Ysselsteyn. Voor mestverwerking
van derden zijn geen gemeentelijke
beleidskaders vastgesteld. Daarom is
voor de realisatie van het plan een
verklaring van geen bedenkingen van
de gemeenteraad dus nodig.
Met name de locatiekeuze voor een
mestverwerking van derden, zorgde
voor twijfels bij de meeste partijen.
Tijdens de raadsvergadering vroeg
Henk Bisschops van PvdA zich af of
de gemeente een mestverwerking
zou willen dicht bij burgerwoningen.
Hij liet weten bedenkingen te hebben rondom dit initiatief. “We hebben
geen bezwaar tegen mestverwerking
van het eigen bedrijf, maar wat ons
betreft gaat het voor ons te ver om
op deze locatie ook mest van derden
te verwerken. Daarvoor staan er te
veel woningen in de directe omgeving. Er zijn voldoende mogelijkhe-

den in Venray of verderop in Limburg
om de mest van derden te verwerken. Wat ons betreft hoort grote
mestverwerking op industrieterreinen
thuis.”
Theo Zegers van D66 liet weten
mestverwerking belangrijk te vinden, maar de locatie niet geschikt
te vinden voor een mestverwerking
van derden. “Een locatie in het buitengebied is niet wenselijk. We zien
in de toekomst problemen ontstaan
door een enorme toename aan verkeersbeweging. Het industrieterrein
is goed bereikbaar door een goede
infrastructuur. We willen het voorstel
niet steunen.”
Harrie van Oosterhout van de VVD
wilde naar het oogpunt van de
ondernemer kijken, maar ook de
mening van de bewoners meenemen.
“Mestverwerking is prima, maar dat
wil niet zeggen dat dit op elke locatie een goed idee is. Qua infrastructuur is deze locatie niet geschikt.
En omwonden maken zich zorgen om
de leefomgeving. We hebben wel
bedenkingen.”
Toon Kerkhof van Venray Lokaal zette
ook zijn vraagtekens bij het plan.

“We hebben gesproken met omwonenden en de initiatiefnemer en het
beeld dat ze hebben over het houden van een dialoog is volstrekt
het tegenovergestelde van elkaar.
Hebben we als gemeente steken
laten vallen op dit vlak? Daarnaast
wordt er gezegd dat de geuroverlast
minder wordt. Het gaat van slecht
naar wat minder slecht, het is net hoe
je er naar kijkt.”
Alleen CDA en Samenwerking Venray
zagen wat in het plan van de initiatiefnemer. Ondanks dat Leo Philipsen
van het CDA in de commissie kritisch
was over het plan, omdat de partij
geen zicht had op de hoeveelheden
meststromen, stemde hij tijdens de
raadsvergadering in met het voorstel. “Het is een vrij intensief gebied
en wij begrijpen de zorgen van de
omwonenden. Maar als we kijken
naar de visie veehouderij dan past
het plan er wel bij. We hebben te
maken met een klein initiatief en we
willen wel groen licht geven. Als je
naar een circulaire economie wilt, is
dit plan een stap in de richting”, aldus
Philipsen.
Theo Mulders van Samenwerking

Lokaal vond het plan niet het meest
mooie initiatief, maar wel een verbetering van de huidige situatie.
“De nieuwe vergunning maakt de
grootste winst op het gebied en dat
is positief. In dit plan wordt 20 procent eigen mest en 80 procent van
vreemden verwerkt. Het is de vraag
of je dat wilt. Als we dat afwegen,
vinden we niet dat we dit initiatief
direct moet stoppen, maar wel in de
verdere uitwerking in de vergunning
moeten opnemen dat de mest vanuit directe omgeving komt en niet uit
heel Noord-Limburg.”
Pro Venray diende een motie in
om het college op te dragen om te
onderzoeken of het mogelijk is om
het opstellen van een MER onafhankelijker te maken. De uitkomst
omhelst een beschrijving van het
proces, waaronder ook de selectie
van bedrijven die een MER opstelt en
op welke wijze zij getoetst worden
aan het gebruik van de meest recente
meettechnieken, normen en inzichten. De motie werd niet gesteund
door de gemeenteraad.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Zes woningen op plek
oude boerderij Merselo

Eerste steenlegging
bezoekerscentrum

Na een jarenlange impasse lijkt er eindelijk schot te komen in woningbouw op de locatie van de leegstaande
boerderij aan Grootdorp 35 in Merselo. Projectontwikkelaar Johan Zegers uit Merselo presenteerde in de
dorpsraadvergadering van donderdag 12 december een bouwplan van zes woningen. De planning is dat de
bouw na de zomervakantie van 2020 van start gaat.

De voormalige boerderij van Hendrix
ligt dicht bij de dorpskern en staat
al zo’n zeven jaar leeg. “Ik ben al
jarenlang bezig met een bouwplan.
Het heeft lang geduurd voordat ik
overeenstemming bereikte met de
gemeente over het aantal te bouwen
woningen”, vertelde Johan Zegers.
“In eerste instantie mochten er maximaal drie huizen komen. Dat werden
er later vier, toen vijf en uiteindelijk is
het toch gelukt om zes woningen te
mogen realiseren.”
Op de locatie van de te slopen boerderij komen twee woningen onder
één kap. Daarnaast, aan de oostkant,
is ruimte voor vier woningen in een rij
die haaks op de weg komen te staan.

Het totale perceel omvat 1.730 vierkante meter. De huizenprijzen variëren
van 249.000 tot 287.000 euro. In de
vraagprijs is alle inbegrepen behalve
de keuken, meldde Zegers. De woningen zijn geschikt voor zowel starters
als senioren. Makelaar B&L uit Deurne
begeleidt de verkoop.
Johan Zegers zei dat de bouw van
de woningen van start kan gaan,
ondanks dat de woningen nog niet
verkocht zijn. “De aannemer kan
beginnen zodra de vergunning door de
gemeente is verleend.” De zes woningen worden gasloos, maar er komt
geen warmtepomp. “We hebben gekozen voor zonnepanelen voor iedere
woning. De opgewekte zonne-energie

compenseert het ontbreken van een
warmtepomp”, zei Johan Zegers die
verwacht dat in februari 2021 de eerste bewoners in hun nieuwe huis kunnen trekken.
De dorpsraad is blij met het bouwplan. “We juichen toe dat er weer
woningbouw plaatsvindt in Merselo”,
reageerde dorpsraadvoorzitter John
van Dijck. “We hopen dat de verkoop
soepel verloopt. De tijd is er nu goed
voor.” Volgens Van Dijck heeft dit
project geen nadelige gevolgen voor
andere bouwplannen in het centrum
van het dorp.

Tekst en beeld: Henk Willemssen

‘Merselo reageert gelaten op vliegveld’
Dré van de Venne uit Merselo zwengelde in de dorpsraadvergadering van donderdag 12 december de discussie
aan over de heropening van vliegveld De Peel. “Ik denk dat veel inwoners niet in de gaten hebben wat voor
lawaai hen staat te wachten. Ik snap anders die gelatenheid in Merselo niet.”
Ook leden van de dorpsraad bespeuren nog weinig verzet. Terwijl Merselo
samen met het Brabantse Milheeze
de meeste geluidsoverlast zal gaan
ondervinden van de F-35 straaljagers die vanaf 2022 mogelijk gaan
opereren op het militaire vliegveld in
Vredepeel. Beide dorpen liggen in de
aanvliegroute van de start- en landingsbaan. “Afgelopen week hadden
we ’s avonds overlast van laagvliegende helikopters. Die maakten nogal
wat herrie. Maar dat is nog niets vergeleken bij het geluid van die straaljagers”, zei Dré van de Venne.
Dorpsraadvoorzitter John van Dijck
opperde het idee bij wijze van proef
F-35’s over Merselo te laten vliegen.
“Zodat iedereen het geluid eens kan
horen. Want Dré heeft wel een punt.
Ik denk dat het ook komt doordat er
vroeger niet veel overlast was toen
het vliegveld nog in gebruik was.”
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel
organiseerde op dinsdag 3 december

een informatieavond in zaal ’t Anker
in Merselo. Er waren ruim honderd
belangstellenden. “Een kwart van de
bezoekers kwam uit Merselo, de anderen waren van buiten het dorp”, vertelde John van Dijck. Hij ziet voor de
dorpsraad vooral een rol weggelegd
in de informatievoorziening. “We willen de dorpsbewoners betrekken bij
alle ontwikkelingen. Op dit moment
is het vrij rustig. Het lijkt de stilte voor
de storm.”
Het ministerie van Defensie werkt
momenteel aan de milieueffectrapportage (mer) die in november 2020
samen met het luchthavenbesluit
ter inzage wordt gelegd. Dat is het
moment dat inwoners weer formeel
bezwaar kunnen maken. Raadslid
Theo Zegers uit Merselo wees erop
dat de mer een lijvig rapport zal zijn.
“Daar werkt Defensie een halfjaar
aan en wij hebben dan zes weken de
tijd om het stuk te bestuderen en een
onderbouwd bezwaarschrift in te die-

nen. Die periode is wel erg krap”, vond
Zegers die adviseerde om al eerder
aan de slag te gaan. “Mensen kunnen
zich nu al voorbereiden op hun bezwaren, bijvoorbeeld over het geluid.
Als het straks binnen die zes weken
moet, dan red je het bijna niet.”
John van Dijck hoopt dat er een maatschappelijke kosten-batenanalyse
over het vliegveld komt. In dit onderzoek worden de voordelen afgewogen
tegen de negatieve aspecten zoals
gevolgen voor de economie, natuur
en geluidshinder. “Omwonenden
van Maastricht Aachen Airport hebben veel moeite moeten doen om
zo’n analyse te krijgen”, zei Van Dijck.
“Voor Merselo is het van belang te
weten welke effecten het vliegveld
heeft voor de omgeving. Deze analyse
brengt de economische consequenties
volledig in kaart.”

Tekst: Henk Willemssen

Stichting Vrienden van Ysselsteyn legde woensdag 11 december
de eerste stenen van het nieuwe bezoekerscentrum bij het Duitse
oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. Alle partijen, die de bouw
mogelijk maken, ondertekenden woensdag een document dat
tegelijk met de eerste steen werd ingemetseld.

Het bezoekerscentrum krijgt
een ontvangstruimte, een ruime
leeshoek, een tentoonstellingsruimte, een horecavoorziening en
enkele multifunctionele ruimtes
waar lezingen en projecten kunnen worden gehouden. Het plan
kost 2,7 miljoen euro, waarvan de
Duitse overheid 825.000 euro bijdraagt, gemeente Venray 350.000
euro, de provincie 750.000 euro en
het Nationaal Fonds voor Vrede,
Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)
750.000 euro.
Eerder uitte Stichting Oorlogs
slachtoffer haar frustraties over
het nieuw te bouwen bezoekerscentrum. Volgens de stichting
dient rust en stilte de overhand
te hebben en hoort een horeca
gelegenheid niet thuis bij een
oorlogsbegraafplaats, waar nabestaanden tijdens een bezoek niet
gestoord willen worden door
ongepast en onnodig lawaai.
De stichting vindt dat de oorlogs

begraafplaats een toeristisch
karakter krijgt door het bezoekerscentrum.
Karl-Heinz Voigt, bestuurslid van
Stichting Vrienden van Ysselsteyn,
legde woensdag uit dat ze juist de
beste bedoelingen hebben met de
bouw van het nieuwe bezoekerscentrum. “We willen de jeugd meegeven hoe de oorlog is verlopen.
Daarnaast staan we voor samenwerking om de herdenking van de
slachtoffers in stand te houden.
Als Stichting Oorlogsslachtoffers
een probleem met ons heeft, hadden de leden naar ons toe moeten
komen voor een gesprek. Maar dit
is niet gebeurd.” Tarcicia Voight,
voorzitter van Stichting Vrienden
van Ysselsteyn, liet weten trots te
zijn dat het gelukt is om het bezoekerscentrum te realiseren. “Het is
een droom die uitkomt. Iedereen
moet straks welkom zijn.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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HALLO Venray en Omroep Venray bundelen krachten
Huis-aan-huisblad HALLO Venray gaat samenwerken met Omroep
Venray. In eerste instantie wordt elkaars platform gebruikt om het aanbod beter onder de aandacht te brengen. Daarnaast hebben beide partijen
de intentie uitgesproken om op redactioneel gebied samen te gaan werken.
De samenwerking houdt in dat HALLO
Venray met een vaste rubriek op de
kabeltelevisie verschijnt. Daarbij valt
te zien wat er in de betreffende week
in HALLO Venray staat. Omroep Venray
heeft wekelijks een rubriek in het
nieuwsblad om haar programma’s
bekend te maken. “We kunnen de
inwoners van Venray hierdoor beter
informeren over het nieuwsaanbod”,
zegt Eric van Kempen, uitgever van
HALLO. “De omroep kan gebruikmaken
van onze lezers en HALLO gebruikt de
crossmediale functie van de omroep
om zo meer bekendheid te creëren in
Venray.”

Bereik
Hilko Poot, directeur van Omroep
Venray, is blij met de samenwerking. “We zijn op de providers Ziggo,
KPN, xs4all, Telfort, Fyber en Glasweb
Venray aanwezig. De omroep kan
dus de meeste inwoners van Venray

via verschillende kanalen bereiken.
Door een samenwerking met HALLO
Venray vergoten we ons bereik”, zegt
Poot, die laat weten dat de gemeente
een samenwerking toejuicht en waardeert.

Redactie
Beide partijen hebben de intentie
uitgesproken om ook op redactioneel vlak samen te gaan werken.
Hoe dat precies eruit komt te zien,
wordt nog besproken. Van Kempen,
die ook HALLO Horst aan de Maas
en HALLO Peel en Maas uitgeeft en
onlangs bekendmaakte de Blerickse
Krant voort te gaan zetten, stelt dat
op die manier het nieuwsaanbod
naar een hoger niveau gaat groeien.
“Samen kun je meer. Uiteindelijk gaat
het erom dat we de nieuwsconsument zo goed mogelijk informeren.
Met deze samenwerking kunnen we
daarin stappen voorwaarts zetten.”

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

Jeroen Schobbers (Commercieel directeur Kempen Media), Ad van Zwol (Omroep Venray), Hilko Poot (Directeur Omroep Venray)
en Eric van Kempen (Eigenaar Kempen Media)

Laatste hobbels
nieuwe accommodatie Merselo
De bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie op het sportpark in Merselo verkeert nog in de onderhandelingsfase. Dorpsraadvoorzitter John van Dijck hoopt dat de werkgroep begin volgend jaar daadwerkelijk aan de slag kan met het verdere ontwerp en de vergunningaanvraag. Dat meldde hij in de
dorpsraadvergadering van donderdag 12 december in verenigingsgebouw D’n Hoek.
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De verhuizing van basisschool
De Lier naar het verenigingsgebouw
is nog onderwerp van gesprek tussen gemeente Venray, schoolbestuur
SPOV en stichting Gemeenschappelijke
Accommodatie Merselo (GAM).
“De contractonderhandelingen tussen
die drie partijen lopen nog”, vertelde
John van Dijck. “Daarnaast zijn we
nog in overleg met de sportvereniging over de eigendomssituatie.” SV
Merselo heeft veel geld en vrijwilligersuren gestoken in de bouw van de
sportkantine die onderdeel uitmaakt
van D’n Hoek.
Na de opening van verenigingsge-

bouw D’n Hoek in 2002 is de kantine
niet via het recht van opstal overgedragen door de gemeente. De conceptovereenkomst tot vestiging van
opstalrecht lag klaar maar is nooit
ondertekend. Daardoor bleef het
gebouw juridisch gezien eigendom
van de gemeente. De sportvereniging
wil voorkomen dat de eigen kantine
straks opgaat in de nieuwe multifunctionele accommodatie die eigendom
wordt van de stichting GAM of de juridische opvolger. “Deze kwestie is in
het verleden nooit goed afgehandeld”,
lichtte John van Dijck toe. “Een notaris en een jurist kijken ernaar om het

in zo’n vorm te gieten dat iedereen
tevreden is. We willen dit van tevoren
goed geregeld hebben.”
In januari kan de projectgroep verder met het uitwerken van het plan.
“We hopen na de bouwvakvakantie van volgend jaar de vergunning rond te hebben. Maar dit is erg
optimistisch”, aldus John van Dijck.
De gemeenteraad stemde op dinsdag
29 oktober in met het projectplan.
Gemeente Venray betaalt 2,3 miljoen
euro van de totale kosten van 3,2 miljoen euro.
Tekst en beeld: Henk Willemssen
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Venray Lokaal botst over
kunstencentrum Jerusalem
Venray Lokaal kwam in de raadsvergadering van dinsdag
17 december in aanvaring met andere partijen over de financiële
afwikkeling van kunstencentrum Jerusalem in Venray. De kosten
van de afbouw waren ingeschat op 2,85 miljoen euro, maar dit
bedrag werd met 539.000 euro overschreden.
over het personeel. Die waren niet
goed in te schatten. Iedereen wist dat
de risico’s groot waren”, zei Derikx
die het opnam voor de wethouder en
de ambtenaren. “We moeten blij zijn
dat we er met dit bedrag vanaf zijn
gekomen.” Bas Künen (VVD) sprak
van een complex proces. “Met veel
onbekende variabelen. We moeten
er maar een dikke streep onder zetten.” De VVD toonde zich wel bezorgd
over de negatieve exploitatie van
het pand van het voormalige kunstencentrum aan de Heuvelstraat dat
eigendom is van gemeente Venray.
“Er moet geld bij. Dit gebouw mag
niet de volgende molensteen worden”, zei Künen. Henk Bisschops
(PvdA) vond dat Venray Lokaal een
oude discussie oprakelde. “We wisten dat de onderbouwing onvoldoende was. Achteraf moeten we blij
zijn dat we er met een verlies van
een half miljoen euro vanaf komen.
Dat bedrag had veel hoger kunnen zijn.” Dat vond ook Joep Gielens
(PRO Venray). “We mogen ons in
de handen wrijven met dit verlies.”
Wethouder Anne Thielen (CDA) wilde
er niet veel woorden meer aan vuil
maken. Ze haalde aan dat de raad in
2017 instemde om met het bedrag
van 2,85 miljoen euro aan de slag te
gaan met het sociaal plan voor het
personeel. Op de vraag van de VVD
antwoordde Thielen dat er binnenkort een financieel overzicht komt
van de exploitatie van het pand
Jerusalem.
Tekst: Henk Willemssen

Opnieuw geen verhoging
grondprijs
De grondprijs voor gemeentelijke woningbouwlocaties en bedrijventerreinen wordt ook in 2020 niet verhoogd. Het is al het elfde
jaar op rij dat het tarief voor woningbouwgrond op 230 euro per
vierkante meter blijft staan.
Het College van B&W noemt de
bestaande grondprijs ‘niet te laag
en niet te hoog’. Volgens het college zou gezien de marktontwikkelingen in de bouw een stijging
voor de hand liggen. Want de
bouwkosten zijn de afgelopen jaren
flink gestegen terwijl de grond niet
duurder werd.
De laatste keer dat de grondprijs in
Venray werd verhoogd was per 1
januari 2009. Toen ging het tarief
omhoog van 225 euro naar 230
euro per vierkante meter. Door de
bouwcrisis daalde daarna de vraag
naar kavels waardoor er geen verhoging meer kwam, ook niet met
het inflatiecijfer.
In het begin van deze eeuw vond
een prijsexploitatie plaats. Binnen
vijf jaar verdubbelde de grondprijs
in Venray. Van 96 euro in 2000 naar
194 euro in 2004. De laatste grote

verhoging was in 2007: van 202
naar 220 euro.
In de omliggende gemeenten
Boxmeer (265 euro) en Deurne
(278 euro) ligt de grondprijs dit jaar
hoger dan in Venray. Boxmeer hanteert verschillende tarieven. Voor
kleine dorpen zoals Holthees geldt
een lager tarief van 205 euro. Horst
aan de Maas verhoogt de grondprijs naar 225 euro.
De grondprijs voor sociale woningbouw blijft in gemeente Venray
volgend jaar 115 euro, de helft van
het reguliere bedrag. Voor de laatste vrije kavels op de bedrijventerreinen gelden diverse tarieven. Een
zichtlocatie op De Hulst II kost 150
euro per vierkante meter, op De
Blakt (115 euro) en Keizersveld (99
euro) is de grond goedkoper.
Tekst: Henk Willemssen

Koninklijke Onderscheiding voor
Hans Gilissen
Hans Gilissen (62) werd vrijdag 13 december bij zijn afscheid als burgemeester van Venray benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de Koninklijke Onderscheiding tijdens een bijzondere
raadsvergadering uitgereikt door gouverneur Theo Bovens. Gilissen was in totaal zestien jaar burgemeester. Tussen 2004 en 2010 van Laarbeek en de laatste tien jaar van Venray. Hij wordt geroemd als een echte
burgervader, een verbinder en bruggenbouwer. Zijn betrokkenheid en aanwezigheid bij initiatieven en
gelegenheden in alle dorpen en wijken wordt geprezen. “Hans Gilissen vervult een toonaangevende voorbeeldfunctie in Limburg en daarbuiten”, zei gouverneur Bovens. / Beeld: Saskia Hoedemaekers

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

Electrical Engineer (40 uur)
welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s meehelpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare-parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de
engineersafdeling, zoals het opzetten van
standaardisaties, procedures en innovatie.
Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo+, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office 365
(Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast
een zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits is een pre;

• je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid ca. 10%.
Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

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

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

Theo Francken (Venray Lokaal) verweet het college dat het bedrag van
2,85 miljoen euro ‘nattevingerwerk’
was. “Want heel veel zaken waren
niet bekend. Er was geen inzicht
in het personeelbestand. We vragen ons af hoe het college met zo
weinig informatie een inschatting
kon maken”, zei Theo Francken die
sprak van het bewust achterhouden van informatie voor de raad.
“Het college had open en transparant moeten zijn. En gewoon eerlijk
moeten zeggen dat de kosten niet
goed in te schatten waren.” CDA en
Samenwerking Venray vielen over
de stevige kritiek die Venray Lokaal
uitte. “Dit zijn ernstige beschuldigingen aan het college, dat de raad
bewust op het verkeerde been zou
hebben gezet”, verwoordde Martin
Leenders (Samenwerking Venray).
“Het is een zwaar politiek oordeel.
Gaat Venray Lokaal hier ook consequenties aan verbinden”, wilde
Leenders weten. Theo Francken
reageerde dat bij het collegebesluit
in 2016 er een andere wethouder
zat. Dat was CDA-wethouder Lucien
Peeters die medio 2017 stopte en
werd opgevolgd door partijgenoot
Anne Thielen. “We willen deze wethouder er niet op afrekenen”, zei
Theo Francken. Jac Derikx (CDA) verweet Venray Lokaal dat deze partij
grote woorden gebruikte. “Venray
Lokaal zegt nogal wat. Dat de raad
bewust op het verkeerde been is
gezet. Terwijl we van tevoren wisten dat de uitkomst dubieus zou zijn.
Er waren zo veel onzekere factoren
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Gemeente Venray

Stimulans energiebesparing bedrijven
Smakterheide

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
maatschappelijk verantwoord

flexibel

klantgericht

kwaliteit

totaalleverancier

Ter uitbreiding van ons wagenpark en om onze klanten nu en
in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij
op zoek naar:

Chauffeurs
Weekendchauffeurs
Oproepchauffeurs
M/V

M/V

M/V

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met
vakbekwame medewerkers. Onze chauﬀeurs worden dagelijks
ingezet voor het transport van verse groenten naar onze klanten,
hoofdzakelijk binnen Nederland en België.

Wij vragen:
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• in bezit chauffeursdiploma + CE en code 95;
• je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld)
goederentransport:
• flexibel, geen 9-tot-5-mentaliteit;
• goede communicatieve vaardigheden.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Gemeente Venray gaat bedrijven op industrieterrein Smakterheide stimuleren om maatregelen te treffen
voor energiebesparing. Hiervoor wordt een convenant opgesteld. Het doel is dat ondernemers een grotere
bijdrage leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot.
De pilot is vooral bestemd voor bedrijven op Smakterheide die nog niet
met energiebesparing bezig zijn.
De gemeente wil de beste duurzame maatregelen als voorbeeld
gaan gebruiken voor andere Venrayse
ondernemers.
Gemeente Venray heeft medewerking van bedrijven, maatschappelijke
instellingen en inwoners nodig om de
klimaatdoelen te halen. Het bedrijfsleven is goed voor meer dan de helft
van het totale energieverbruik. Dat
is ook de reden dat de rijksoverheid
steeds hogere eisen stelt aan energiebeheer bij bedrijven. Zo is er een
lijst met verplichte energiebesparingsmaatregelen per branche, de Erkende

Wij wensen u sfeervolle feestdagen
en een goed en succesvol 2020
waarin wij u graag weer van dienst zijn.

Convenant
In het convenant staat dat de ondernemers gratis een energiescan en advies
kunnen krijgen voor zonnepanelen op
het dak. Ze kunnen ook een vrijstelling krijgen van energietoezicht voor
drie jaar, maar daarna moeten ze voldoen aan de wettelijke eisen. Dit jaar

hield de gemeente twee informatiebijeenkomsten voor de bedrijven op
Smakterheide. Er was bij de ondernemers veel belangstelling voor om met
energiebesparing samen te werken
met de gemeente.
Ook voor gemeente Venray zijn de
belangen groot. Bedrijven in NoordLimburg zijn voor 53 procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Door
een vermindering van de uitstoot
leveren de bedrijven een grote bijdrage aan het gemeentelijke doel om
klimaatneutraal te worden. Eind 2020
is er een evaluatie van het convenant
dat mogelijk een vervolg krijgt voor
andere bedrijventerreinen.

Venray werkt mee aan regionale
energietransitie
Venray werkt met veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg samen in een regionale projectgroep om
afspraken te maken over de energietransitie. De RES (Regionale Energie Strategie) is een vervolg op het
landelijk Klimaatakkoord van 28 juni 2019. Daarin is Nederland opgedeeld in dertig regio’s die ieder een
bijdrage moeten leveren aan energiebesparing en grootschalige opwekking.
De regering wil de dertig regio’s nog
niets opleggen door middel van regionale doelstellingen of kaders. Pas als
blijkt dat de gezamenlijke bijdragen
onvoldoende zijn, dan kan het Rijk
ingrijpen met aangescherpte taakstellingen per regio.

Vijftien gemeenten

Op de drempel van het nieuwe jaar danken wij
u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen
en de prettige samenwerking.

Maatregelenlijst (EML). Daarnaast is er
een informatieplicht.
Grootverbruikers die meer dan 50.000
kilowattuur elektriciteit of 25.000
kubieke meter gas per jaar verbruiken zijn verplicht energiebesparende
maatregelen uit de EML uit te voeren en daar ieder jaar melding van te
maken.

Naast de vijftien gemeenten maken
ook netbeheerders, provincie Limburg
en Waterschap Limburg deel uit van de
regionale projectgroep RES. De eerste stap is een uitgangspuntennotitie
die in het voorjaar van 2020 wordt
voorgelegd aan de gemeenteraden.
Op donderdag 12 december vond hierover in het gemeentehuis van Venray
een informatiebijeenkomst plaats.
Op 1 juni 2020 moeten alle regio’s de
conceptversies van hun RES-plannen
aanleveren. Die worden doorberekend

en getoetst aan de landelijke doelstellingen. De planning is dat rond 1
maart 2021 definitieve besluitvorming
plaatsvindt door de gemeenteraden
en Provinciale Staten.

Standpunt
Iedere gemeente kan een eigen
standpunt innemen, maar het moet
wel passen binnen de regionale energietransitie. De RES van Noord- en
Midden Limburg richt zich op drie
speerpunten. Energiebesparing in de
bebouwde omgeving, grootschalige
opwekking van duurzame elektriciteit en gebruik van restwarmte met
een koppeling met glastuinbouw.
De voorkeur gaat uit naar een energielandschap met meervoudige elektriciteitsopwekking. Dit betekent een
combinatie van meerdere vormen van
duurzame opwekking op één locatie.

Ook heeft dubbel ruimtegebruik de
voorkeur, zoals zonneparken in combinatie met verbetering van de biodiversiteit.

Landelijk doel
Het landelijke doel is het opwekken
van 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit in 2030 met windturbines op land en zonneweides. Dit
is naast 49 TWh die wordt opgewekt
via windmolens op zee en 7 TWh aan
kleinschalige opwekking met zonnepanelen op daken. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik in Nederland ligt vlak
boven 100 TWh. De regio Noord- en
Midden-Limburg moet een bijdrage
leveren van 1,2 TWh. De projectgroep
onderzoekt ook of het mogelijk is een
regionaal energiebedrijf op te zetten.
Tekst: Henk Willemssen

Tien aangiften

Doorzoekingen om verspreiden
naaktfoto’s
GEEN GEDOE MEER MET JE GEWICHT!
Met betere gewoontes naar een gezondere leefstijl

In een traject van 6 maanden naar:
• Een kleinere buikomtrek
Veel belangrijker dan je gewicht!
• Handvatten voor een gezondere
en bij jou passende leefstijl
Géén shakes of rare maaltijden.
Gewoon zelf je boodschappen doen.

• Een betere vetverbranding
We zijn heel slecht geworden in het
verbranden van onze vetreserves.
Het opnieuw leren aanspreken
hiervan is ontzettend belangrijk.
(en heel erg handig!)

Neem voor een gratis en vrijblijvend
kennismakingsgesprek contact op:
Frank Reijnders - Leefstijladviseur
info@shape-leefstijladvies.nl • 06-18684759
SHAPE Voeding • Beweging • Ontspanning

De politie deed donderdag 12 december op zes locaties in Venray doorzoekingen nadat er tien aangiftes binnenkwamen over het verspreiden van seksueel getinte foto’s en video’s van minderjarigen. Het gaat om
jongeren, allen woonachtig binnen de gemeente Venray. Er is niemand aangehouden.
De politie sluit echter niet uit dat er
nog aanhoudingen plaatsvinden. Bij
de doorzoekingen, die thuis bij de
jongeren plaatsvonden, zijn telefoons
in beslag genomen. Meer informatie
over de beelden en waar ze gedeeld
zijn, kan een woordvoerder van de
politie niet geven in belang van het
onderzoek. “Op basis van feiten en
omstandigheden wordt bepaald
door het OM of er een strafrechtelijk
onderzoek wordt ingesteld. Of er nog
meerdere doorzoekingen plaatsvin-

den moet uit onderzoek uitwijzen”,
aldus de woordvoerder.
De politie werkt in dit onderzoek
nauw samen met de gemeente
Venray en het Openbaar Ministerie.
Ook een scholengemeenschap en de
ouders van de betrokken jongeren
werken intensief mee. Het Raayland
College wil geen reactie geven over
het onderzoek. “Over dit betreffende
onderzoek kunnen en mogen wij
geen uitspraak doen. Dit is een zaak
van de politie en niet van de school”,

aldus een woordvoerder van het
Raayland College.
De politie laat weten aangiftes over
sexting zeer serieus te nemen omdat
ht gaat om jonge slachtoffers die erg
geschaad worden door het verspreiden van dergelijke beelden. “Dit soort
gedragingen kunnen en mogen niet
getolereerd worden. Het is dan ook
zeer goed dat alle betrokken partijen
direct de ernst van de situatie onderschrijven en hun medewerking geven
aan het onderzoek.”
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Netjeskasjes en sculptuur niet welkom

Raad stemt in met schetsontwerp Gouden Leeuwplein
De gemeenteraad stemde dinsdag 17 december unaniem in met het schetsontwerp van de herindeling van
het Gouden Leeuwplein. Via een amendement ging de aanplant van hoge bomen ook mee in het voorstel
zonder uitvoering te geven aan de gehele plusvariant van het schetsontwerp. De nestjeskastjes en de
Gouden Leeuw-sculptuur werden in het plan door het amendement buiten beschouwing gelaten.

In de plusvariant van het voorstel is de aanplant van extra grote
bomen meegenomen, maar ook

een ‘Gouden Leeuw-sculptuur’ en
voorzieningen voor stadsvogels in
de vorm van nestkasten in de luw-

teplekken. Het CDA was niet overtuigd van de plusvariant die was
opgenomen in het schetsontwerp.

Daarom diende de partij een amendement in om akkoord te gaan met
het schetsontwerp zonder de plusvariant. “We zijn niet overtuigd van
de plusvariant die ruim 85.000 euro
kost.” Daan Janssen van D66 vroeg
zich af waarom grotere bomen uit
het plan zijn gehaald. Ook Lizzy
Bruno van Pro Venray sloot zich aan
bij het standpunt van D66. “Ook de
kleinere bomen waren hufterproof.
Via fotosynthese worden de bomen
vanzelf groter”, antwoordde Martijn
Direks van het CDA. Martin Leenders
van Samenwerking Lokaal twijfelde
ook over de plusvariant. “Het gaat
niet om de kosten, maar om de
wenselijkheid van de nestkastjes.
En die is er niet. Daarnaast geven
ook de kleinere bomen de uitstraling
die we willen.”
Bas Künen van VVD vond met name
het hoge bedrag dat wordt begroot
voor de plusvariant een groot probleem. “We hadden al 200.000 aan
de kant gezet en nu kom er nog
230.000 bij. Goed is goed. Er zitten
in de basisvarianten ook voorzieningen van vogels. We maken een
afweging die het beste is voor de
portemonnee van de bewoners van

Venray. We moeten het geld van de
burger niet zomaar spenderen aan
vogelkastjes.”
Zowel de PvdA als Venray Lokaal
zagen wel heil in het plan zoals
het werd aangekondigd. Met name
de biodiversiteit vonden zij een
belangrijk onderdeel in het plan.
Wethouder Jan Loonen raadde het
amendement van het CDA af. “Je zou
wel de 85.000 euro beschikbaar kunnen stellen voor de aanplant van de
grote bomen.”
Na een onderbreking werd het
amendement gewijzigd door in
het schetsontwerp in de plusvariant uitsluitend uitvoering te geven
aan de aanplant van grote bomen.
PvdA en VVD stemden tegen. Bas
Künen gaf in een stemverklaring aan
moeite te hebben met het amendement. “We vinden budget belangrijker dan het groen-rechts waar we
voor staan.” Toch werd het amendement met een meerderheid van
22 stemmen aangenomen en wordt
de aanplant van de grote bomen in
uitvoering gebracht.

Henri Dunantstraat

Gemeente tekort geschoten in
communicatie rondom werkzaamheden
Het CDA Venray wilde tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 17 december
opheldering over de werkzaamheden bij de Henri Dunantstraat in Venray. Wethouder Jan Loonen gaf toe dat
er tekort is geschoten bij de communicatie over de werkzaamheden in de straat. Zo waren de wijkraden van ‘t
Brukske en het Antoniusveld niet benaderd voor een informatieavond.
Op woensdagavond 11 december vond
er een informatieavond plaats om de
bewoners van de Servatiusweg 4,
5, 6, 7, 9 en 11 en de bewoners van
Henri Dunantstraat 15 te informeren
over de werkzaamheden van de Henri
Dunantstraat. In het recente verleden
zijn er bouwwerkzaamheden geweest
in de nabijheid van de Zuidsingel,
Oostsingel en de Henri Dunantstraat.
Van deze werkzaamheden heeft met
name het fietsverkeer en de daarmee
samenhangende verkeersveiligheid
veel overlast gehad.
Het CDA vroeg zich af waarom het
Wijkplatform Brukske en de Wijkraad
Antoniusveld niet uitgenodigd waren
voor de informatieavond. Wethouder

Loonen antwoordde daarop:
“De gemeente heeft zich tijdens de
informatieavond in eerste instantie
gericht op de mensen die overlast
ervaren. Het was beter geweest als
we de wijkraden ook hadden uitgenodigd. Hierin zijn we tekort geschoten. Het proces had breder opgepakt
kunnen worden. De communicatie is
inderdaad niet breed genoeg en voldoende geweest. De burgerparticipatie is als onvoldoende ervaren en dat
is dus een gemiste kans.”
De bushalte op de Henri Dunantstraat
vervalt door de werkzaamheden
ruim drie maanden. Het CDA vroeg
zich af hoe de gemeente een oplossing hiervoor gaat vinden. Volgens

Loonen bepaalt Arriva welke oplossing
wordt toegepast. “Het is een belangrijk knelpunt dat de bushalte vervalt.
De gemeente is nog volop in overleg
om te kijken of er een bevredigende
oplossing gevonden kan worden.”
Het CDA wilde ook weten wat de
gemeente doet aan mogelijk sluipverkeer tijdens de werkzaamheden.
“Er is een vervolgafspraak gemaakt
met de wijkraden om de situatie te
monitoren. Tijdens de uitvoering worden signalen over sluipverkeer serieus beoordeeld en zal de omleiding
worden bijgesteld of aangevuld waar
mogelijk.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Verkoopmedewerker
• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid
om hiervoor opgeleid te worden).

Magazijnmedewerker / Monteur
Als magazijnmedewerker / monteur ben je werkzaam op de locatie
Sevenum en omstreken. Je houdt je bezig met ontvangst / uitgaande
goederen, orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en monteren van
bestelde kantoormeubelen bij onze klanten. Het betreft een fulltime functie.
Functie-eisen:
• Zelfstandig kunnen werken;
• In het bezit van een geldig
C rijbewijs;
• Goede fysieke gezondheid;
• Geen 9-tot-5 mentaliteit.

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl

Dorpsraad Leunen wil
Aldi op terrein melkfabriek

koop nu een
halve seizoen
kaart!

De herbestemming van het terrein van de oude melkfabriek is een speerpunt in het nieuwe dorpsontwikkelingsplan van Leunen. De dorpsraad geeft de voorkeur aan de komst van een supermarkt. Dat bleek tijdens
de dorpsraadvergadering van maandag 16 december.
Dorpsraadvoorzitter Annemarie van
Kruijssen heeft in een bericht aan
wethouder Jan Loonen al een concreet
voorstel gedaan. “Laat Aldi hier maar
komen. Die winkel heeft in Venray
nog steeds geen plek kunnen vinden.
Maar ik wacht nog op een reactie”,
vertelde ze. Ook bij de andere leden
van de dorpsraad gaat de voorkeur

uit naar een supermarkt op de locatie van de oude melkfabriek aan de
Leunseweg.
De dorpsraad tilt zwaar aan een representatieve bestemming van deze zichtlocatie bij de entree van Leunen. Het
plan van eigenaar Hoex/Maessen om
er 288 arbeidsmigranten te huisvesten strandde op 31 oktober 2017 in de

gemeenteraad. Sindsdien zijn er geen
nieuwe plannen meer. Het toch al verloederde bedrijfspand liep veel schade
op bij de grote brand van zondag 7 juli.
Het college zegde begin november
bij de begrotingsbehandeling toe in
gesprek te gaan met Hoex/Maessen
en de dorpsraad van Leunen te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden:
• Marktconform salaris en vergoedingen;
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband;
• Werken met modern en goed
onderhouden materieel;
• Afwisselend werk;
• Extra cursussen wanneer vereist.

43% KORTING T.O.V. LOSSE TICKETS
TOEGANG TOT #VVVPSV & #VVVFOR
VASTE PLEK IN HET STADION

vs
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Nieuwe indeling bouwplan Castenray
Gemeente Venray heeft op verzoek van de dorpsraad van Castenray het bouwplan aan de Rietweg gewijzigd. De vier grote langwerpige kavels, waarvoor weinig belangstelling was, zijn
geschrapt uit het plan. Daardoor ontstaat ruimte voor zes woningen op meer rechthoekige percelen.
Half oktober had een afvaardiging
van de dorpsraad een gesprek op het
gemeentehuis. De dorpsraad pleitte
voor een betere verkaveling aan de
Rietweg. Veertien van de dertig bouwkavels zijn verkocht en tien zijn gereserveerd. Van de zes overgebleven

kavels zijn er vier lastig te verkopen.
Ze variëren in grootte van 409 tot 576
vierkante meter, op een totale oppervlakte van 2.073 vierkante meter.
De gemeente ging opnieuw aan het
tekenen en kwam met een oplossing. In plaats van vier vrijstaande

huizen kunnen er nu twee tweekappers plus twee vrijstaande woningen
worden gebouwd rondom een openbaar gebied. De percelen zijn kleiner
geworden, in totaal 1.666 vierkante
meter. Omdat er nu circa 400 vierkante
meter minder bouwgrond kan worden

verkocht, valt de exploitatie 37.533
euro lager uit voor de gemeente.
Daarnaast moet het bestemmingsplan
worden gewijzigd en zijn er extra kosten door de aanleg van de openbare
ruime en het grondwerk wat nodig is
voor de overbrugging van het hoogte-

verschil.
Toch wil de gemeente tegemoet
komen aan de wens van de dorpsraad.
Om het risico op vier onverkoopbare
kavels te vermijden. De verwachting is
dat door de nieuwe indeling er meer
interesse zal zijn van kopers.

Kerst in de zon
“En, wat doen jullie dit jaar met kerst?”, hoort Heleen het
meisje in de bank vóór haar aan haar vriendin vragen.
“We vertrekken de 22e naar Oostenrijk, daar gaan we
eerst een week skiën. Dan komen we daags voor oudjaar
terug om de dag daarna naar Antwerpen te gaan voor oud
en nieuw. En jullie?”
“Nou, we gaan eerst naar mijn ouders, die hebben een
huisje gehuurd in Zwitserland. Oud en nieuw vieren
we in Parijs.”
Heleen staarde uit het raampje van de bus. Wie aan haar
zou vragen hoe ze de kerstdagen door ging brengen, zou
als antwoord krijgen: “Bij mijn moeder. Net als vorig jaar.”
En het jaar daarvoor en het jaar daarvoor, zou ze er dan
in stilte aan toevoegen. Voor haar geen skivakanties of
stedentrips. Sinds Heleen op haar 25e het huis uit was
gegaan, vierde ze nog steeds Kerstmis thuis. Eerst waren
ze met z’n vieren: haar ouders, zus Kimmie en zij. Later
kwamen daar Berend en Herman bij. Haar vader stierf en
drie kleinkinderen werden geboren. En ieder jaar belde
haar moeder twee weken voor kerst op en zei: “Kerst dit
jaar bij mij.” Het was geen vraag, maar een mededeling.
Al jaren stond er droge kalkoen op het menu, met tot
prut gekookte spruitjes en kleffe cake uit de supermarkt.
Heleen had wel eens voorzichtig bij Kimmie gepolst of zij
ook niet eens een keer iets anders wilde.
“Hoe bedoel je?”, had die niet-begrijpend gevraagd.
“Ik vind het wel relaxt. Mama kookt, de mannen kijken
tv en de kinderen vermaken zich ook wel. Ik begrijp niet
waar jij je druk over maakt.”
De bushalte naderde en Heleen drukte op het knopje.
Nog steeds druk babbelend over ski-outfits en sneeuwproof make-up stapten de twee meisjes voor haar de bus
uit. Met haar hoofd gebogen tegen de wind liep Heleen
de straat uit en klom de twee trappen omhoog naar hun
flat.
“Je moeder belde”, zei Berend
vanuit de keuken, nog
voordat ze haar jas aan het
haakje had gehangen.
“Oh?” In de deuropening
keek ze toe hoe hij onverstoord in de pan met spaghetti roerde, terwijl hun

oudste zoon aan zijn linkerbeen hing en de jongste verrassend snel naar het etensbakje van de hond kroop.
Ze plukte de baby van de vloer voordat hij een brokje in
zijn mond kon steken en riep boven zijn teleurgesteld
gehuil uit: “Wat zei ze?”
“Niets bijzonders. Ze verwacht ons eerste kerstdag om
10.00 uur, zodat we eerst nog met z’n allen naar de kerk
kunnen. Ze rekent op ons”, voegde hij eraan toe, toen
hij haar gezicht zag. “Dat is gewoon onze kersttraditie”,
knipoogde hij.
Met een zucht liet Heleen zich op een stoel zakken.
“Kunnen we niet eens een andere kersttraditie beginnen?
Skiën in Oostenrijk of zo?”
“Maar je moeder kan helemaal niet skiën.”
Heleen rolde met haar ogen. “Zonder mijn moeder
bedoel ik.”
“Jij wilt naar Oostenrijk?”
“Ja, of naar Parijs of nog beter: Gran Canaria, daar is het
lekker warm.”
Berend fronste zijn wenkbrauwen en zette de pan op
tafel. “Jij wilt vier uur in een vliegtuig zitten met twee
kleine kinderen? Om vervolgens Kerstmis te vieren in de
zon? Ik weet het niet hoor.”
“Ach, het was ook maar een idee”, zei ze en plukte een
spaghettisliert van haar kin.
“Wie vandaag de deur uit moet, doet er goed aan een
paraplu mee te nemen. De hele dag door zijn er buien, af
en toe met hagel en het wordt niet warmer dan 5 graden.
Dan de verkeersinformatie…” Met een klap op haat wekkerradio bracht Heleen de presentator tot zwijgen. Ze rilde
onder het dekbed en spitste haar oren. Hoorde ze daar
één van de jongens of zou ze nog 5 minuten in het warme
bed kunnen blijven liggen?
Met een kreun rekte Berend zich uit en knipte het lampje
aan. Verblind door het licht trok Heleen het dekbed over
haar hoofd. Fluitend trok Berend de gordijnen open.
“Zo, kijk-es wat een weertje. Ik zou maar een paar
reserveschoenen meenemen”, grapte hij.
“Ik blijf in bed”, mompelde Heleen.
“Wat zei je?” vroeg hij en op hetzelfde moment riep een stemmetje:
“Mama, mama, mama, we zijn wakker!”

Ze telde tot tien en gooide toen het dekbed van zich af.
“Ik ben al op.”
Druipnat stapte ze een uur later haar kantoor binnen.
Terwijl ze achter haar computer ging zitten voelde ze een
koud straaltje water via haar nek over haar rug in haar
broek verdwijnen. Ze nieste en opende snotterend het
zoekprogramma op internet. ‘Kerstmis in de zon’ typte ze.
Aanbiedingen van reizen naar Egypte, Portugal en Dubai
flitsten over haar scherm. Breed glimlachende mensen,
met een mooi zomers kleurtje, keken haar vanaf de rand
van het zwembad aan. “Boek nu”, leken ze te zeggen,
“want ook jij kunt in je bikini aan het strand liggen, in
plaats van in een doorweekte coltrui in een kantoor.”
Haar jas was nog nat toen ze zich ’s middags tussen de
andere buspassagiers wurmde. Het rook er naar natte
hond en in de beslagen ramen had een of andere grapjas
geschreven: ‘het regent’.
“Ik ben thuis”, zei ze terwijl ze op soppende sokken de
gang doorliep. Abrupt bleef ze staan. Haar oudste zoon
stuiterde van opwinding door de keuken, terwijl de jongste met een goudkleurig envelop zwaaide. Met moeite
kreeg Berend de envelop uit zijn vingers los en overhandigde die haar met een buiging.
“We hebben een verrassing voor je, mama”, gilde de
oudste. “Maak nou open.”
Fronsend haalde Heleen een vel papier tevoorschijn.
“Wat is dit nou?”
Grijnzend wreef Berend in zijn handen. “We gaan dit
jaar niet naar je moeder. Ik heb een vakantie geboekt.
Naar Gran Canaria!”
Eerste kerstdag. Heleen lag in haar bikini aan de rand
van het zwembad, in haar hand een gifgroene mocktail. Een zacht briesje bracht wat verkoeling, desondanks
voelde ze een zweetdruppeltje via haar nek over haar
rug in haar bikinibroek verdwijnen. De kinderen werden
vermaakt door het animatieteam, naast haar lag Berend
loom voor zich uit te staren. Heleen zuchtte.
“Heerlijk is het hier, hè. Wat mij betreft maken we hier
een traditie van”, zei Berend.
Heleen slikte en draaide zich naar hem om. “Ik mis
mama’s kalkoen.”
Tekst: Marieke Vullings
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Arbeidsmigranten toegestaan in De Peelhaas
De eigenaar van De Peelhaas aan Timmermannsweg 95 in Ysselsteyn wil de verouderde groepsaccommodatie
verbouwen voor huisvesting van 73 arbeidsmigranten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde op
dinsdag 17 december in met dit plan. De overschrijding van de geurnormen zag het CDA, D66, de VVD en PvdA
niet als een hekelpunt.

te doen voor het herzien van de uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten waarbij kwalitatieve aspecten
voor een goed woon- en leefklimaat zoals geur, fijnstof en geluid,
ook worden meegenomen. Alleen
Samenwerking Venray en Pro Venray
stemde voor de motie, waardoor het
voorstel geen meerderheid haalde en
werd verworpen.
Leo Philipsen van CDA stelde blij te zijn
dat er na jarenlange leegstand toch
een bestemming is gevonden voor
De Peelhaas. “Jurisprudentie geeft
geen duidelijkheid over de geurnormen. Voor mij zijn het allemaal burgers die in hetzelfde klimaat moeten

leven, want er ligt ook een
kinderopvang aan de overkant met
dezelfde geuroverlast. Maar ons grootste zorgpunt is het regelen van goed
beheer. We willen zichtbaar hebben
hoe dat geregeld.” Daarom riep CDA
en D66 via een motie op om meer
toegang te krijgen in de contactgegevens van de verantwoordelijke om toe
te zien hoe het beheer en toezicht is
geregeld. Ondanks dat Venray Lokaal
en Samenwerking Lokaal de motie
overbodig vonden, stemden de partijen toch in en werd de motie unaniem aangenomen.
Tekst: Jeanine Hendriks

Lagere grondprijs
in Vredepeel
Op de locatie aan Timmermannsweg
95 wordt de geurbelasting van twintig
odourunits, wat staat voor een matig
leefklimaat, overschreden. Uit onderzoek blijkt dat het aantal odourunits
ligt tussen 24,1 en 28,7, waardoor het
plan niet voldoet aan de geurverordening van gemeente Venray. Ondanks
de discussie over deze overschrijding,
kreeg het voorstel een meerderheid
van de gemeenteraad met vijftien
stemmen.
Toon Kerkhoff van Venray Lokaal vond
de overschrijding van de geurnormen
een reden om niet in te stemmen met
het voorstel. “Arbeidsmigranten zijn
geen tweedehands burgers. Daarnaast
maken we ons zorgen om de verkeersveiligheid op deze locatie. We hebben
een sterke voorkeur voor huisvesting

van arbeidsmigranten op kern randzones of randen van bedrijventerrein
en daar willen we ons aan houden.”
Henk Bisschops van PvdA wilde niet
spreken over tweedehandse burgers,
“want er wonen ook andere burgers
in diezelfde geurbelasting en daar
heb ik ze nog nooit over horen klagen.” Theo Mulders van Samenwerking
Venray: “We willen mensen plaatsen in
een woonklimaat dat onverantwoord
is. Dat moeten we niet willen.”
Volgens Harrie van Oosterhout van
VVD weegt het maatschappelijk belang
zwaarder. “We zijn niet gelukkig met
de locatie, die is volkomen geïsoleerd. Maar het is een urgent vraagstuk
en niets doen is wat ons betreft een
slechte keuze. We vinden het huisvesten van arbeidsmigranten zwaar-

der wegen dan het overschrijden van
de geurnorm.” Daan Janssen van D66
deelde dezelfde mening als de VVD en
stemden voor het plan. “Aan de ene
kant is er een groot probleem rondom
de huisvesting van arbeidsmigranten.
Aan de andere kant hebben we de
geurnormen. Maar wij maken dezelfde
afweging als het college.”
Lizzy Bruno van Pro Venray vond de
locatie niet geschikt door de geuroverlast. “Het heeft ook met goed fatsoen en normen en waarde te maken.
Hoe ga je met arbeidsmigranten om?
We zeggen allemaal dat we het belang
van goede huisvesting inzien, maar
moeten we dan een hogere norm, die
de GGD gezond acht, overschrijden.”
Daarom diende de partij een motie in
die het college opdraagt een voorstel

Gemeente Venray heeft besloten voor Vredepeel een uitzondering
te maken en de grondprijs van de vier kavels aan de Keizer
Karelweg vanaf volgend jaar met 60 euro te verlagen naar 170
euro per vierkante meter. De bouwgrond aan de Keizer Karelweg
is bestemd voor twee tweekappers, maar een vrijstaande woning
is ook mogelijk. De kavels variëren van 198 tot 212 vierkante meter.
geldt vanaf volgend jaar het
verlaagde tarief van 170 euro.
Daarmee neemt de gemeente
een verlies van 48.360 euro op de
boekwaarde van deze grond.
In Vredepeel zijn in de afgelopen
maanden vier van de vijf grote
bouwkavels voor vrijstaande huizen aan de Twistweg verkocht.
Deze percelen van ieder duizend
vierkante meter komen nog uit de
oude Ruimte voor Ruimteregeling
van provincie Limburg. Ook deze
kavels hebben jarenlang moeten
wachten op een koper.

De vier gemeentelijke kavels in
Vredepeel zijn nog steeds niet
verkocht. Ondanks dat enkele
jaren geleden al een verlaagde
grondprijs gold van 180 euro per
vierkante meter. Ook in andere
kleinere dorpen met weinig voorzieningen is toen tijdelijk het tarief
verlaagd om de verkoop te stimuleren. De prijsverlaging werd in 2016
weer teruggedraaid.
In 2017 besloot de gemeente het
bouwplan aan de Keizer Karelweg
te verkleinen van zeven naar vier
percelen. Voor deze vier kavels
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Ter versterking van ons team zijn wij op zoek
naar een:

WERKVOORBEREIDER
Heb jij een passie voor techniek en ben je op zoek naar een
uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden? Of zit je in
het laatste jaar HTS werktuigbouwkunde en wil je opgeleid
worden tot deze uitdagende functie, dan nodigen we jou van
harte uit om contact met ons op te nemen.
Wat ga je doen als werkvoorbereider?
• Uitwerken van de complete orders
• Begeleiden van projecten
• Inkoop benodigde materialen
• Uitbestedingen en onderhandelen met leveranciers
• Afstemmen van de planning met de productieleider
• Contact hebben met klanten over de orders
• Samenstellen van stuklijsten
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Wat vragen we van jou als werkvoorbereider?
• HBO-niveau
• Goed bestand tegen wisselende belasting
• Zelfstandig en nauwgezet
• Flexibel, enthousiast en positief ingesteld
• Goede contactuele eigenschappen
Wat bieden we jou als werkvoorbereider
• Een afwisselende en inspirerende baan binnen
een innovatief bedrijf (zie ook www.vullings-horst.nl)
• Marktconform salaris
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Flexibele werktijden

Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met de heer J. Evers, tel. 077 - 398 22 35
of stuur je sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl
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Ooijen-Wanssum wint
Waterinnovatieprijs 2019
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum sleepte donderdag 12 december met twee innovatieve dijkontwerpen
de juryprijs in de categorie Waterveiligheid van de Waterinnovatieprijs 2019 in de wacht. Deze uitreiking
vond plaats tijdens het Waterinnovatiefestival in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Venray wil voorrang
voor wegen en spoorlijn
De gemeenteraad stemde op dinsdag 17 december unaniem in met een
motie van CDA en Venray Lokaal om landelijk voorrang te vragen voor
grote infrastructurele projecten in Noord-Limburg. Samen met de
gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo stelt Venray een
bidbook op voor de Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat.
Paul Jeurissen (CDA) lichtte toe dat er
veel geld naar de Randstad gaat voor
infrastructuur. Terwijl Noord-Limburg
juist te maken heeft met een grote
verkeerstoename op de A67, A73 en
N270 (Deurneseweg). Daarnaast is
er nog geen oplossing in zicht voor
de modernisering en elektrificatie
van de Maaslijn, de spoorlijn tussen
Roermond en Nijmegen.
Het Rijk stelde onlangs een half miljard euro beschikbaar voor wegenprojecten, waarvan 100 miljoen voor
wegen tussen Eindhoven en Nijmegen
en 380 miljoen voor de regio Utrecht.
De vier gemeenten willen met het
bidbook extra aandacht vragen voor

de problemen met de infrastructuur
in Noord Limburg. Het bidbook wordt
aangeboden bij het eerstvolgende
regio-overleg.
Wethouder Jan Loonen (CDA) haalde
aan dat er al een projectenlijst is
en dat de regio aan tafel zit bij provinciale en landelijke overleggen.
Paul Jeurissen meldde dat ook de
raden van Peel en Maas en Venlo de
motie hebben aangenomen. In Horst
aan de Maas kwam het zo ver niet, de
toezegging van het college was hier
voldoende.

Tekst: Henk Willemssen

Motie afgewezen

Individuele toeslag
onbekend bij studenten
Voor de uitvoering van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
zijn twee nieuwe innovatieve dijken
ontwikkeld: de steilranddijk en de
hogegronddijk. Deze dijken zijn uniek
in hun soort, omdat ze bijna volledig
opgaan in het landschap. De steilranddijk heeft een erosiebuffer die er voor
zorgt dat de dijk een natuurlijke uitstraling krijgt. De hogegronddijk is ingepakt in een glooiende heuvel en bijna
niet herkenbaar als dijk. De grond op
de dijk is geschikt voor recreatie, landbouw of natuur. De dijken zijn tot stand
gekomen met behulp van gebiedsei-

gen grond, waardoor er sprake is van
een duurzame dijkversterking. Door
het robuuste ontwerp van de dijken is
bovendien minder beheer nodig dan bij
traditionele dijken.
De Unie van Waterschappen reikt jaarlijks de Waterinnovatieprijs uit aan
projecten die uitblinken in innovativiteit. Projectdirecteuren Theo Reinders
van Projectbureau Ooijen-Wanssum
en Jules Janssen van Mooder Maas
mochten de prijs, een glaskunstwerk
van kunstenaar Gert Bullée, in ontvangst nemen. “We zijn bijzonder
trots dat we samen met onze partners

deze nieuwe dijken hebben kunnen
realiseren in Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum.” Jules Janssen vult
aan: ”De waardering van bewoners
van het gebied dat we opleveren, is
voor ons het grootste compliment.
Dat we daar nu deze prestigieuze prijs
op het gebied van waterveiligheid
aan toe mogen voegen, is een prachtige kroon op onze samenwerking.”
In 2018 mocht Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum al de Ruimtelijke
Kwaliteitspluim in ontvangst nemen
vanwege de continue aandacht voor
kwaliteit, van idee tot uitvoering.

Het is bij studenten met een arbeidsbeperking nauwelijks bekend dat
ze een beroep kunnen doen op een individuele studietoeslag. Een motie
van D66 en ProVenray haalde dinsdag 17 december in de gemeenteraad geen meerderheid om de toeslag in Venray te verhogen van
100 naar 300 per maand.
Emina Joosten (D66) haalde aan dat
veel studenten met een arbeidsbeperking niet in staat zijn om naast hun
studie een baantje erbij te nemen
als inkomensaanvulling. Landelijk is
er een regeling maar de gemeentes
kunnen zelf de hoogte van de toeslag
bepalen. “Driekwart van de studenten weet niet eens dat deze rege-

Oh, zit dat zo!

Tijd voor een nieuwe start?
Het einde van 2019 is in zicht en het jaar 2020 staat al voor de deur. Het is tijd om het afgelopen jaar eens goed tegen het licht te houden.
Ook op het gebied van letselschade.
baat meer bij hebt? Is een second
opinion misschien verstandig?

Misschien is de start van
2020 wel een goed moment
om eens met je huisarts te
overleggen of er geen andere
behandelmogelijkheden zijn?
Of kom je tot de conclusie dat je
moet stoppen met de huidige
behandeling omdat je er geen

Het kan ook zijn dat je
twijfelt over je huidige
rechtsbijstandverzekeraar of
belangenbehartiger. Loopt het
wel allemaal zoals je wilt?
Wat is eigenlijk de stand
van zaken? Word je goed
geïnformeerd? Vind je het
wel prettig dat het contact
met de rechtsbijstand of
belangenbehartiger alleen
per e-mail of telefoon
gaat? Wil je niet liever een
letselschadeadvocaat in de
buurt?
Het kan nooit kwaad om
vrijblijvend het gesprek aan te
gaan met één van onze, in
letselschade gespecialiseerde,
advocaten. Daarbij hoef je niet
bang te zijn voor hoge rekeningen.

Als de aansprakelijkheid al erkend
is, wordt je advocaat betaald door
de aansprakelijke verzekeraar.
Deze advocaat mag je bovendien
helemaal zelf kiezen. Je hoeft dus
zeker niet samen te werken met
de advocaat of belangenbehartiger
die je rechtsbijstandverzekeraar
voorstelt. Je mag ook altijd op een
later moment overstappen naar
een letselschadeadvocaat. Over de
kosten hoef je je dus geen zorgen
te maken.
Ook als de aansprakelijkheid
nog niet erkend is, kun je
vrijblijvend contact opnemen met
ons kantoor. Baat het niet, dan
schaadt het je letselschadezaak al
zeker niet.

Door: Kristel van de Molengraft,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

ling bestaat”, vertelde Emina Joosten.
Ze pleitte voor betere communicatie
en meldde dat in 2018 twee studenten uit Venray er gebruik van hebben
gemaakt. Dit jaar staat de teller nog
op nul.
Landelijk wordt op 1 januari 2021
de individuele studietoeslag vastgesteld op 300 euro per maand. In de
motie stellen D66 en ProVenray voor
in Venray de verhoging van 100 naar
300 euro al in 2020 te laten ingaan.
Dat ging sommige partijen te ver.
“We willen wel weten over welk
bedrag het gaat”, zei Bernie van Lierop
(Samenwerking Venray). Ook Venray
Lokaal en VVD wezen op het ontbreken van een financiële onderbouwing.
“We willen geen openeindregeling”,
zei Harrie van Oosterhout (VVD).
“Waarom moeten we voor de muziek
uitlopen”, vroeg Tino Zandbergen
(Venray Lokaal) zich af. “De motie is
een losse flodder. Hoe gaan we dit
betalen?”
Joep Gielens (Pro Venray) gaf toe
dat de financiële dekking ontbreekt.
“Maar het voordeel voor kwetsbare
mensen gaat ons voor allerlei technische redenen om tegen te zijn.”
Wethouder Anne Thielen (CDA) verklaarde dat het nu heel lastig is om
voor deze studietoeslag in aanmerking te komen. “De landelijke regelgeving is heel streng. Daarom wordt
er zo weinig gebruik van gemaakt.
De toetsing moet veel soepeler worden.” Dat zal gebeuren bij de wetswijziging die op 1 januari 2021 ingaat.
De motie van D66 en ProVenray kreeg
alleen steun van PvdA en werd met
zes stemmen voor en negentien tegen
verworpen.

Tekst: Henk Willemssen
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Sari Hermans Venray
land. Het is hier namelijk toch echt
wat te klein.

In welk land zou je willen wonen?
Het land dat mij erg trekt is Frankrijk
en dan met name Parijs. Ik vind ten
eerste de taal erg mooi en Parijs is ook
zeker een van mijn favoriete steden.
Ik ben een grote fan van de cultuur
daar en ik zou het geweldig vinden
om daar uiteindelijk te kunnen wonen.
Ook op het gebied van werk is Parijs
een goede stad. Je hebt er namelijk de
zakenwijk La Défense.

Wat zou je van dat land willen leren?
Ik zou ten eerste de taal nog beter
willen leren. Nu spreek ik al redelijk
Frans, maar ik zou dit graag vloeiend
willen kunnen en ook de cultuur vind
ik erg interessant. Veel gebouwen en
monumenten in Parijs hebben een
lange geschiedenis en daar zou ik
graag meer over willen weten.

Wat zou je willen gaan studeren?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sari Hermans
16 jaar
Venray
Raayland College

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik vind het erg leuk om Formule
1 te kijken en afgelopen zomer
ben ik voor het eerst naar een
Grand Prix gegaan. We zijn in de
zomervakantie met de bus naar
Hongarije gereden. Dit was zeker
een van mijn favoriete vakanties,
omdat ik dit al zo lang een keer
wilde meemaken. Ik was zo blij om
al daar op het circuit te zijn en het
geluid van de raceauto’s te horen.
Dit zou ik sowieso nog een keer
willen meemaken.

in te gaan en daar een goede en interessante baan te vinden.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Zelf gebruik ik zelden emoticons, maar
als ik er dan toch een moet kiezen is
het waarschijnlijk het hartje. Ik vind
het makkelijker om alles uit te typen
in plaats van emoticons te gebruiken,
dit gaat overigens ook een stuk sneller
voor mij. De enige die ik dan af en toe
nog verstuur is het rode hartje.

en Youtube te kijken. Op die manier
kan ik een beetje ontspannen na
een lange dag school. Zoals ik al heb
aangegeven hou ik ook erg veel van
reizen. Helaas is daar op dit moment
niet zoveel tijd voor, aangezien ik ook
naar school moet. Zodra ik mijn studie
heb ik afgerond, wil ik zeker meer tijd
nemen om dit te doen.

Welke sport doe je?

Op jonge leeftijd vond ik het al leuk
om te dansen. Ik heb eerst een aantal jaren aan ballet gedaan en daarna
Wat voor reis zou je ooit nog willen ook nog even geturnd. Op dit moment
dans ik twee keer per week bij Dizzy.
maken?
Ik doe hiphop en modern en juist die
Stedentrips vind ik altijd superleuk en
afwisseling maakt het zo interessant
interessant om te doen. Ik zou het dan
ook erg leuk vinden om alle grote steden en uitdagend voor mij. De twee stijlen
zijn namelijk totaal verschillend. Juist
in Europa te bezoeken. In de afgelopen
door dat verschil ga ik nog steeds elke
jaren heb ik er al een aantal bezocht,
zoals Parijs, Barcelona en Londen. Verder week met plezier naar mijn lessen.
Wat is je droombaan?
lijkt het me ook leuk om een roadtrip te
Ik weet nog niet helemaal zeker
maken door de Verenigde Staten en daar Welke sport kijk je het meest?
wat ik later wil gaan doen, maar
van alles te zien.
waarschijnlijk iets met economie.
De sport die ik het allerliefste zie is toch
Ik zit op dit moment in vwo 5 en
wel Formule 1. Ik ben hiermee begonik heb een EM-profiel. Mijn plan is
Wat is je favoriete hobby?
nen in 2015 en het is op dit moment
dan ook om later het bedrijfsleven
Buiten dansen, hou ik ervan om Netflix toch wel uitgegroeid tot een lichte verslaving. Wat me het meeste aantrekt
is de spanning die je voelt tijdens een
race, de snelheid en het geluid dat de
raceauto’s maken. Verder kijk ik ook
DAMESCOLLECTIE
nog graag naar voetbal. Het leukste
2e artikel voor 1,- *
vind ik dan om het Nederlands elftal te
HERENCOLLECTIE
zien voetballen en om naar Ajax te kijken in de Champions League.
2e artikel halve prijs *

Wij gaan verbouwen, dus alles moet leeg!
GS !
IN G
N
UW I
O IM
RB U
VE R
P
O
*

Graag tot ziens bij:

*tenzij anders aangegeven

NACHTMODE
2e artikel halve prijs *
SCHOENEN
Kortingen tot 50%

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Waar zie je jezelf over tien jaar?
Over tien jaar ben ik bijna 26. Ik hoop
dan afgestudeerd te zijn en een goede
en interessante baan te hebben in
het bedrijfsleven. Het liefste werk ik
dan bij een grote multinational waar
ik mijn weg naar boven kan werken.
Ook wil ik daarvoor al flink wat gereisd
hebben. Ik zie mezelf niet echt in
Venray blijven wonen. Het liefst ga ik
naar de Randstad of naar het buiten-

Ik weet nog niet zeker wat ik wil
gaan doen, maar zeker iets binnen
de economische studies. Wel weet ik
zeker dat ik graag naar de UvA wil in
Amsterdam. Hier worden veel economische studies aangeboden en de
stad trekt mij erg. Op dit moment zou
ik kiezen voor econometrie, dat is een
studie waarin economie gecombineerd
wordt met wiskunde. Verder lijkt het
me ook leuk om mijn master in het
buitenland te halen.

Hoi

Column

Trauma
Het gebeurde op dinsdag
10 december. Rond vijf voor acht
kwamen drie mannen helemaal
in het zwart gekleed de winkel
binnen. Eén van de mannen had
een wapen vast en het bleek een
overval te zijn. Gelukkig waren
er geen gewonden en is alles
uiteindelijk toch nog goed
gekomen. Nou ja, goed. Hierover
praten of schrijven is vreselijk,
net als vele andere dingen in het
dagelijks leven.
Ik zag dus drie mannen, gewapend
de winkel binnen komen. Eerst
dacht ik dat het om een ruzie ging,
dus liep ik naar voren. Zodra ik een
wapen zag ben ik terug de winkel
in gelopen, zoekend naar klanten. Niet willende dat er iemand
gewond raakte. Eenmaal achter in
de winkel hebben we 112 gebeld.
Wij waren met z’n vieren, drie
andere collega’s en ik.

Welke muziek vind je leuk?
Ik luister weinig moderne muziek,
omdat ik die stijl wat minder vind.
Mijn voorkeur ligt bij de oudere
muziek. Vooral de jaren 80 vind ik
leuk. Er is niet per se een bepaalde
zanger of groep waar ik erg fan van
ben, maar ik vind de muziekstijl uit die
tijd simpelweg het leukst.

Wat is je favoriete seizoen?
Mijn lievelingsseizoen is de winter,
niet alleen omdat ik rond die tijd jarig
ben, maar ook vanwege Kerstmis.
Het is mijn favoriete feestdag. Ik vind
het zo leuk om weer de kerstboom op
te zetten en naar kerstmuziek te luisteren. Ik hoop dan ook zeker dat het
ieder jaar sneeuwt met de kerstdagen.

Wat is je lievelingseten?
Er is eigenlijk heel veel eten dat ik lekker vind. Het enige waar ik niet van
hou is vlees. Ik eet het nu nog af en
toe, omdat ik weet dat het wel gezond
is om een beetje vlees te eten elke
week. Mijn favoriete gerecht is waarschijnlijk wel pizza.

Welk vak op school vind je het
leukst?
Ik vind het erg leuk om talen te leren,
vandaar dat ik ze ook allemaal gekozen heb. Op dit moment heb ik Frans,
Duits, Engels, Nederlands, Grieks en
Latijn. Als het kan zou ik er zelfs nog
meer willen leren, Italiaans bijvoorbeeld. Mijn favoriete vak is toch Frans
denk ik, maar ik vind de economische
vakken, bedrijfseconomie en economie, ook erg leuk.
Tekst: Noa Hermans

Terwijl ik dit schrijf
ben ik dan ook flink
aan het huilen
‘Jammer genoeg’ waren er ook nog
twee klanten in de winkel. Mijn
baas was er niet, dus die is nog
gekomen. Gelukkig hebben wij die
avond nog slachtofferhulp gekregen en heb ik fantastische mensen om mij heen die er voor mij
zijn. Ik heb nog een getuigenverklaring afgelegd en veel gepraat.
Dat helpt, veel praten. Voor mij
helpt ook schrijven en tekenen/
kleuren. Terwijl ik dit schrijf ben ik
dan ook flink aan het huilen. Ook al
weet ik dat het allemaal wel goed
komt, kost het nu gewoon erg veel
tijd. Zelf ben ik bang om alleen te
fietsen en kan ik me slecht concentreren op school. Ook slaap ik
slecht en word ik constant wakker
en val ik lastig in slaap. Om niet te
vergeten dat het beeld toch door
mijn hoofd blijft spoken. Wel ga ik
nog steeds naar mijn werk. Eén of
twee uurtjes en afgelopen zaterdag
een halve dag. Dan merk je pas hoe
intensief dat eigenlijk is. Ik schrok
van alles en was doodmoe aan het
eind van de dag. Kassa doen vind ik
toch een beetje ‘eng’. Langzaam zal
het vertrouwen wel weer terugkomen, maar voor nu zijn het allemaal
kleine stapjes. Beetje bij beetje.
Voor nu doe ik gewoon rustig aan
en ga ik veel praten hierover.
Jacky
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Leunen wil
geen grote
uitbreidings
wijk meer
Nieuwbouwwijk Leunen-Zuid is de
laatste grote uitbreidingslocatie.
Als de nieuwe wijk met 45 woningen is volgebouwd, dan kan nieuwbouw alleen nog plaatsvinden
binnen de dorpsgrens door inbreiding of herbestemming van gebouwen. Dat meldt de Leunse
dorpsraad in het dorpsontwikkelingsplan.
Wethouder Anne Thielen was maandag 16 december te gast bij de dorpsraadvergadering in MFC De Baank.
Na de presentatie door samensteller en dorpsraadslid Sander Hellegers
werd het eerste exemplaar van het
dorpsontwikkelingsplan 2020-2030
overhandigd aan de wethouder.
De eerste stap om tot een nieuw
toekomstplan te komen was de
enquête die in februari werd gehouden. Op zaterdag 24 augustus trok de
Leunse dorpsraad met een platte kar
door het dorp om ideeën op te halen
bij de inwoners.
Na de komst van de nieuwbouwwijken Korenmolen, De Steeg en straks
Leunen-Zuid is er geen behoefte meer
aan nog verdere uitbreiding. Leunen
wil een autonoom dorp blijven en het
groene open gebied rondom de dorpskern behouden en versterken.
De komst van een woonzorgcomplex is
nieuw leven ingeblazen in het dorpsontwikkelingsplan. Het leegstaande
gebouw van Rabobank was jaren
geleden al in beeld voor een wooncomplex voor ouderen. Uiteindelijk
ging dat plan niet door en werd het
pand van de Rabobank verbouwd tot
MFC De Baank. “Onze ambitie is een
woonzorglocatie voor zorgbehoevende
ouderen die graag in Leunen willen blijven wonen”, vertelde Sander
Hellegers. “We hebben op dit moment
geen groot leegstaand gebouw, maar
we zoeken wel naar kansen om dit
plan te realiseren.”
Tekst: Henk Willemssen

Parkeergarage
de Gouden
Leeuw vernield
De politie kreeg in het weekend
van zaterdag 14 en zondag 15
december beelden binnen van de
aangerichte vernielingen in de
parkeergarage De Gouden Leeuw
die op woensdag 20 november
werden verricht. De politie roept
de daders nu op zich te melden.
Op Facebook en Instagram meldt de
politie dat de camerabeelden hun
werk hebben gedaan en dat er twee
daders herkend zijn. “Misschien is het
beter dat de twee jongens zich zelf
melden bij de politie of bij mij. Als wij
thuis aan de woning komen, komt het
bijna nooit uit. De zaak ligt ter voorbereiding van het team”, aldus wijkagent
Marcel Deenen op Instagram.

Gefeliciteerd! Expert Deurne-Horst-Venray

Goede service basis voor succes Expert

De home-elektronicazaak Expert Deurne-Horst-Venray is in 2019 voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot de Beste Winkelketen in de
Elektronicabranche van Nederland. Het bedrijf, dat onder leiding staat van Geert Linders, is genomineerd voor de ondernemersprijs 2020 van de
gemeente Venray. “We gaan onze service nog verder optimaliseren. Daarmee onderscheiden we ons”, aldus Linders.

Linders, die elektrotechniek studeerde, is sinds 1987 werkzaam in
deze branche en is sinds 2000 zelfstandig ondernemer. “Techniek en
met name elektronica hebben mij
altijd geboeid. Daarom ben ik in deze
branche terecht gekomen.” Linders
zag kansen in Venray nadat enkele
winkelketens gesloten werden.
“Ik zag toegevoegde waarde in een
gespecialiseerde zaak met serviceverlening tot in de hoogste graad.
Dat was uniek in deze regio. Dus niet
alleen dozen schuiven, maar service, technisch advies en verkoop van
onderdelen”, vertelt hij.

Kwaliteiten
Wat zijn voor Linders bepalende
eigenschappen om te slagen als
ondernemer? “Ik denk dat je empathie, visie, flair en inlevingsvermogen moet hebben. Daarnaast moet
je klantgericht en en enthousiast
zijn. Ik denk ook dat het creëren van
een betrokken team van cruciaal
belang is.” Een uitdaging ziet Linders
om de neuzen van de medewerkers
voortdurend dezelfde kant op te laten
wijzen. “Ik ga voor 100 procent, dus
dat blijft voortdurend een uitdaging.
We hebben momenteel een geweldig
team, maar het kan natuurlijk altijd
beter.”

Ondernemersprijs
Linders stelt dat de nominatie voor de
prijs de hele onderneming motiveert.
“Het stimuleert iedereen om het nog
beter te doen en te perfectioneren.
Alleen de nominering heeft al heel
wat teweeg gebracht, je gaat onbewust toch scherper naar de uitstraling
van je bedrijf kijken.” Donderdag 9
januari wordt de winnaar bekend van
de Loek Nelissen Prijs en de Rabobank
Publieksprijs. Deze worden dan uitgereikt in de Schouwburg van Venray.

Techniek en met name
elektronica hebben
mij altijd geboeid

Deelgenoot
Het moeilijkste vond Linders om uit
het niets iets te creëren. “Daarom
doen we alles zelf en wordt de
hele familie en het personeelsbestand ingezet om de klus te klaren.
Zo maken we ook iedereen deelgenoot van het bedrijf”, vertelt hij. Het
bieden van service is een belangrijk
onderdeel van het bedrijfsconcept.
“Wij bieden bijvoorbeeld service na
de verkoop. Dat doen we met onze

eigen monteurs, dat geeft op den
duur herkenbaarheid en vertrouwen”,
aldus Linders. Linders zegt iedereen
als klant te zien. “We zijn er voor
iedereen. Of het nu gaat om een duur
of goedkoop product, we waarderen alles. Expert is onlangs ook nog
benoemd tot Top winkel en retailer
van het jaar door ABN/AMRO. “Daarin
zie ik de bevestiging van de klant.”

Duurzaam
Expert heeft oog voor duurzaamheid,
zo stelt Linders. “De winkels worden
voorzien van LED-verlichting en we
doen aan recycling van alle apparaten die niet reparabel zijn.” Ook is
er aandacht voor opleiding en begeleiding. “We leiden mensen op met

onder andere BBL en BOL opleidingen
en uiteraard hebben we meerdere
interne opleidingen.

Toekomst
Expert heeft met drie winkels in
Deurne, Horst en Venray een regiofunctie verkregen. “De focus ligt
momenteel op meer klanten trekken, het bedrijf laten groeien en het
doorontwikkelen van onze producten en diensten. Daarnaast willen
we onze service verder optimaliseren. Dat is wat mij betreft het punt
waarmee we ons onderscheiden
ten opzichte van de rest.”

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Tekst: Robert Hesen
Beeld: Rikus ten Brücke

Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met
deGroup
nominatie!
Varketing
Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

Expert Venray

Varketing Group

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert
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Gefeliciteerd! Gastrobar Tof Wanssum

‘Een horecazaak waar mensen in de watten
gelegd worden’
Gastrobar Tof is genomineerd voor de Venrayse Ondernemersprijs 2020. Mensen kunnen bij de Gastrobar terecht voor lunch, diner maar ook voor een borrel. Eigenaren Twan en Floor van
Bussel willen een vaste plek verwerven in de Venrayse horeca. “We verkopen beleving. We wilden een horecazaak waar mensen in de watten gelegd zouden worden”, vertellen Twan en Floor.

Het stel opende op 7 juli 2016 haar
deuren. “Het horecabloed stroomt bij
ons allebei door de aderen en we wilden een horecazaak starten waarbij
de gasten verwend zouden worden”,
vertelt Twan. De gasten houden van
lekker eten en drinken en kunnen het
waarderen als daar verse ingrediënten
voor worden gebruikt. “In de praktijk
betekent het dat we een breed publiek
hebben, de gemiddelde leeftijd ligt
tussen 20 en 60 jaar”, aldus Twan.
Mensen kunnen zowel voor de lunch,
het diner maar ook voor de borrel bij
TOF terecht. “Ons product is beleving.
We verkopen beleving en al het andere
is ondersteunend”, zegt Floor. Het stel
kende in de opstartfase ook enkele
obstakels. “Het grootste obstakel was
wel dat het Venrayse publiek in het
begin moest wennen aan ‘het stadse
concept’. Gelukkig is dat inmiddels
helemaal goedgekomen”, zegt Twan.
Daarnaast was het, net als andere
horecazaken, moeilijk om in het begin
voldoende financiële middelen te krijgen.
Twan was dj in allerlei horecazaken.
Hij is sinds 1994 horecaondernemer
met drie zaken, Feestcafé De Koets
in Venray en Deurne en Salou. Sinds
2003 doet hij dat samen met Floor.
Zij heeft na de hotelschool gewerkt
in diverse restaurant. De moeder
van Floor, Rien, was uitbaatster van
Café ‘t Upke waar Floor vaak hielp.
“De horeca is mij dus met de paplepel
ingegoten”, zegt ze.

Kansen
Twan en Floor vonden dat het in de
Venrayse horeca ontbrak aan laagdrempelige horeca, maar zaken die
wel op hoog niveau werken. “Een

zaak waar je lekker kunt genieten
van wat de horeca te bieden heeft,
maar niet zo statisch is. Wij zijn met
de Gastrobar in dat gat gesprongen.” Zowel Twan en Floor zijn ervaren ondernemers en hebben dan ook
een visie op eigenschappen die een
ondernemer absoluut moet hebben.
“Geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast
moet je lef hebben, risico’s durven
nemen en in ons geval moet je goed
met mensen om kunnen gaan.”

Toekomst
Waar wil het stel naartoe met de
Gastrobar? “We zijn al een stukje op
weg, maar we willen graag een constante plek in de Venrayse horeca

creëren die nog jaren fier overeind
staat. En natuurlijk onze gasten blijven verrassen met nieuwe ideeën en
gerechten”, vertelt Floor. Het restaurant hoeft niet uitgebreid te worden,
vertellen ze. “We willen de kwaliteit van ondernemen continueren.
Wellicht dat er in de toekomst iets
horecagerelateerd bij komt.” De plek
die TOF inmiddels heeft verworven in
de gemeenschap komt ook door de
samenwerking met andere horecaondernemers. “Die samenwerking
gaat erg goed”, stelt Twan.
Twan en Floor zeggen verheugd te
zijn met de nominatie. “Alleen al het
feit dat we genomineerd zijn, zie
ik als een kroon op ons werk”, zegt

wenst Gastrobar TOF succes bij de
verkiezing voor de ondernemersprijs van
Van
harte
gefeliciteerd
het jaar in Venray!

met de nominatie!

Twan. Gastrobar TOF uit Venray is
één van de zes genomineerden voor
de Ondernemersprijs Venray 2020.
De winnaar van de publieksprijs en
de Loek Nelissen Publieksprijs wordt

bekendgemaakt op donderdag 9 januari in Schouwburg Venray.
Tekst: Robert Hesen
Beeld: Rikus ten Brücke

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

Wij wensen Gastrobar TOF veel succes!
JEWAGAS B.V. Stayerhofweg 11, 5861 EJ Wanssum
Tel. 0478 532525 info@jewagas.com www@jewagas.com

Rabobank Horst Venray feliciteert

Van harte gefeliciteerd
met deGroup
nominatie!
Varketing

Genomineerd,
hoe TOF is dat!

Rabobank Horst
feliciteert
Rabobank
HorstVenray
Venray
feliciteert

Gastrobar TOF

Varketing Group

Grote Markt 2a-4
5801 BL Venray
T +31 (0) 478 513 400

www.hotel-de-zwaan.nl
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Adver torial

Hennie van Alebeek vertelt over zĳn werk als bezorger

‘HALLO rondbrengen als fitness’
Hennie van Alebeek uit Egchel (75) bezorgt inmiddels ruim één jaar HALLO. Dat doet hĳ voor de gehele bebouwde kom in Egchel. “Ik doe het met veel plezier. Het is goed voor de
gezondheid én je maakt nog eens een praatje met de mensen”, vertelt Van Alebeek.
De Egchelnaar vertelt dat het bezorgen van HALLO hem
veel oplevert, met name op het gebied van zijn eigen
gezondheid. Hij ziet het als een soort fitness. Iedere
week is Van Alebeek een uur of vier in de weer met het
bezorgen. “Het is een stok achter de deur, want nu ga ik
iedere week al fietsend en lopend op pad. Ik blijf er fit van
en kan ook nog mensen blij maken door ze iedere week
HALLO te bezorgen. Het is bewegen met een doel”, vertelt
Van Alebeek die zijn werkzaamheden meer dan serieus
neemt. “Iedereen wil HALLO hebben. Ik wil niemand
vergeten”, zegt hij.

Sociale contacten
Naast dat het goed is voor zijn fysieke gesteldheid, geniet
Van Alebeek van het contact met de inwoners van het
dorp. “Je maakt praatjes en leert nieuwe mensen kennen.
Het is veel leuker dan in de tuin werken”, lacht hij.
Zijn werk wordt gewaardeerd door de Egchelse
gemeenschap. “Ze kennen me inmiddels wel. Ik heb op
deze manier contact met het hele dorp, dat levert me
gewoon veel op. Sommigen zeggen zelfs dat ik nog maar
lang moet doorgaan.”

Verspreidingstĳd
Onlangs heeft bezorgdienst Garcon de verspreidingstijd
voor het bezorgen van HALLO verruimd. Dat betekent dat
bezorgers HALLO nu tot en met zaterdagochtend 12.00 uur
mogen bezorgen. Voorheen moest de krant op donderdag
bezorgd worden. “Een goede zaak”, zegt Van Alebeek.
“Vooral voor de jeugd is dat prettig, want die hebben het
druk tegenwoordig. Maar voor mij als oudere is het ook
fijn. Als ik eens een paar dagen weg wil, kan ik makkelijk
schuiven.
De inwoner van Egchel werkt prettig samen met Garconeigenaren Hans Minten en Mike van Kempen. “Het zijn
korte lijntjes. Als ik een keer iets nodig heb, dan wordt het

snel geregeld. Verder staan ze open voor ideeën”, zegt hij.
“Ik hoop dat meer ouderen het gaan doen. Niet iedereen
kan het natuurlijk, maar het is een prettige afleiding.
Je blijft er fit van en maakt mensen blij, want als HALLO
niet komt wordt dan wordt het blad écht gemist.”
Voor meer informatie over Garcon kijk op www.garcon.nl
of neem contact op via info@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
garcon.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

&

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Opruiming. Diverse kleurproducten.
www.mayproosten.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Trapbekleding incl. tapijt voor
€350,00 Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
prijsopgave Woningstof. vd Broek.
Te huur ruime praktijkruimte en
werk/hobbyruimte in Melderslo.
Meer info 06 46 43 88 28, Suzan.

Groot assortiment ladders
en (werk-)trappen
voor vakman en DHZ-er.
Voor meer info
en onze zeer scherpe prijzen zie

www.ladder-outlet.nl
Timmermannsweg 89,
Ysselsteyn, poort 2

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.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

Voor al uw dakwerkzaamheden

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

Iedere zaterdag
geopend 10.00-15.00 uur.

Januari 2020.
Massage plus verzorging - actie www.mayproosten.nl

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

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.

LADDER-OUTLET.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
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Geplukt

Michel Jeucken Venray
Hij reed in de nationale wielerselectie, maar besloot uiteindelijk toch voor zijn maatschappelijke carrière te gaan. Desalniettemin heeft Michel
Jeucken altijd affiniteit gehouden met wielrennen. Zo geeft hij tot op de dag van vandaag trainingen en stapt de Venraynaar nog regelmatig zelf
de fiets op. Hij woont met zijn vrouw Miranda en twee dochters Britt en Lizz in Venray. Deze week wordt Michel Jeucken (41) geplukt.

iemand die IT-partijen verder kon helpen. In deze rol werk ik meer samen,
dat past bij mij.”

Je merkt snel genoeg
of iemand aanleg heeft
Naast het feit dat Michel zelf nog
meer dan regelmatig op de fiets
zit, geeft hij sinds kort ook trainingen aan wegwielrenners. Dat komt
mede omdat zijn dochter Britt ook
aanleg heeft voor het wielrennen.
“Mijn vader gaf haar een racefiets en
we gingen af en toe een rondje fietsen. Je merkt snel genoeg of iemand
aanleg heeft en dat was bij haar wel
snel duidelijk. Ze is uiteindelijk mee
gaan trainen. Ze hockeyde toen al,
dus heeft dat een tijdje gecombineerd. We hebben de keuze aan haar
gelaten, maar ze is uiteindelijk zelf
vol voor het fietsen gegaan.”

Vruchten

Al op jonge leeftijd had Michel
Jeucken affiniteit met wielrennen.
Niet gek ook, gezien het feit dat
zijn vader Chris de eigenaar was
van een fietswinkel, genaamd
wielerhuis Jeucken. “Ik wilde
graag een racefiets. Mijn vader
zei: ‘dat mag, maar dan moet je
wel mee gaan doen aan wedstrijden.’ Aangezien we in weekenden al vaak bij wedstrijden gingen
kijken was één en één vrij gauw
twee.” Al snel meldde Michel zich
aan bij de Koninklijke Nederlandse
Wielren Unie (KNWU) en kwam hij
terecht bij wielrenclub Buitenlust
in Helmond. “Ik ben daar begonnen in categorie vijf. Het eerste
jaar was het een beetje wennen
en aanpassen, maar vanaf het
tweede seizoen ging het eigenlijk

best goed. Ik stond regelmatig op het
podium. In de jeugd heb je categorie
5, 6 en 7. Dat is ingedeeld op leeftijd.
Daarna ga je naar de nieuwelingen.
Vanaf dat moment, rond een jaar of
15, ben ik ook op de baan gaan rijden.”

Nationale selectie
De fascinatie voor het baanwielrennen ontstond mede dankzij wijlen
beroepswielrenner Rob Mulders.
“Hij nam me daar een aantal keer
mee naartoe. Ongeveer op mijn
vijftiende ben ik ook op de baan
begonnen. De dichtstbijzijnde was
in Duitsland.” Desalniettemin zag
Jeucken in wedstrijdverband ook
veel banen in Nederland. “Ik heb het
altijd gecombineerd met fietsen op
de weg.”

Puzzel

2

9

4

6

6

2

Kijk voor de oplossing
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Na zijn tijd bij IRIS automatisering
ging Michel als systeembeheerder
aan de slag bij het Raayland College.
Na drie jaar ambieerde hij een meer
coördinerende functie en die vond
Michel in het Brabantse land. Eerst
in Eindhoven en later in Boxmeer bij
het bedrijf Eshgro. “Dat heb ik zes
jaar gedaan. Het stond goed en het
team functioneerde prima. Na verloop van tijd raakte ik de uitdaging
kwijt. Ik ben iemand die de uitdaging
moet houden in het werk, dat heeft
ook met mijn verleden in de sport te
maken. Ik kwam bij Eshgro terecht
in een salesrol. Dat heb ik vier jaar
gedaan, totdat ik in contact kwam
met mijn huidige werkgever.” Dat is
het bedrijf Uniserver. “Ik ken de commercieel directeur goed en zij zochten

Tekst en beeld: Dennis Stiphout

6

4

2 paar
voor € 1,e

Oplossing vorige week:

schoenmode

*

*met uitzondering van de nieuwe en standaard collectie

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.

3

Raayland College

Koopzondag 22 en 29 december

Sudoku

1

Jeucken schopte het zelfs tot de nationale selectie. In de eerste jaren
combineerde hij het fietsen op niveau
met werk, maar op een gegeven
moment kwam hij op een punt dat
hij moest kiezen. “Na de tijd bij de
junioren, kom je terecht bij de beloften. Dan moet je eigenlijk een keuze
maken. Ik zat toen al in de IT en koos
ervoor om voor mijn maatschappelijke carrière te gaan en het fietsen
erbij te doen.” Michel had al op jonge
tijd affiniteit met computers, volgde
de mbo-opleiding Informatica, en zijn
stage bij IRIS in Leunen mondde uit in
een dienstverband. “De combinatie
was na een jaar of vier niet meer te
maken en ik besloot te stoppen met
het rijden van wedstrijden. Het werk
vroeg steeds meer van me en dat
gold ook voor de gezinssituatie.”

Dat wierp al snel zijn vruchten af.
“In juni van dit jaar reed ze mee op
het Nederlandse kampioenschap en
werd ze vierde. Je ziet veel terug van
jezelf. Ik geef twee keer per week
trainen aan de categorie waarin Britt
fietst. Het is erg leuk om te doen.”
Aan baanwielrenners gaf Michel
vanaf zijn 24e tot ongeveer anderhalf
jaar geleden ook trainingen.
Ook zijn vrouw Miranda leerde
Michel kennen via het wielrennen. “Toen mijn vader stopte met
de fietswinkel, werd hij mecanicien
bij de nationale wielerselectie. Ik
ging regelmatig mee en daar kwam
ik Miranda elkaar tegen.” Miranda
maakte immers ook deel uit van die
nationale wielerselectie. “Ze is in
2002 wereldkampioen (puntenkoers
bij het baanwielrennen, red.) geworden en werd zeven keer Nederlands
kampioen baanwielrennen. Ze is in
2004 gestopt.”

Steenstraat 14, Horst | 077 397 01 31 | www.deschoesterschoenmode.nl
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Venray Lokaal

Hans bedankt!
De gemeenteraad en de Venrayse inwoners hebben op een fijne en
gepaste manier afscheid genomen van Hans Gilissen als burgemeester van onze mooie gemeente Venray. Allereerst dank aan iedereen die
meegewerkt heeft aan dit memorabele afscheid.
Hans is tien jaar onze burgervader
geweest. Venray Lokaal heeft daarvoor
veel waardering. Politiek gezien gaf hij
de oppositie en coalitie in de gemeenteraad en daarbuiten de ruimte om
hun idealen uit te dragen. Hij deed dat
aimabel maar schroomde niet om de

CDA Venray

touwtjes aan te trekken als dat noodzakelijk was. In de raadsvergaderingen deed hij dat met een bescheiden,
maar duidelijk belletje. Venray Lokaal
slaagde er soms toch in een minuutje
extra spreektijd ‘mee te pikken’. Hans
had altijd tijd voor Venray Lokaal wan-

dan ook terecht veel lof toegezwaaid.
Hoewel hij de man er niet naar is, hebben wij aan zijn lichaamstaal in die
dagen gemerkt dat hem dit goed heeft
gedaan. Hans, namens team Venray
Lokaal, zeer veel dank voor jouw inzet
voor Venray. Uiteraard wensen wij jou
en jouw gezin en hierbij ook alle inwoners van Venray fijne feestdagen en
een sprankelend nieuw jaar.
Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Het armoedebeleid en schuldhulpverlening
De herijking van het armoedebeleid en schuldhulpverlening is dinsdag
17 december behandeld in de gemeenteraad van Venray. Dit dossier
kan ook het beste in deze tijd van het jaar behandeld worden. We lezen
overal dat het beter gaat in Nederland: ‘we’ staan in de top tien van de
wereld, maar helaas geldt dit niet voor iedereen. Mensen die leven in
de marge van de samenleving hebben de barmhartigheid nodig van de
mensen die het wel redden.
In de donkere dagen voor kerst
wordt hier dan ook veelvuldig bij
stil gestaan en wordt er aan menigeen gevraagd een extra steentje

VVD Venray

neer dat gevraagd werd, arrogantie
was hem totaal vreemd. Of het nu ging
over vertrouwelijke zaken van de inwoners, handhavings- of veiligheidszaken,
gevoelige bestuurlijke/politieke aangelegenheden of gewoon menselijke
voorvallen in onze samenleving. Dat
Hans, na tien jaar, een andere bestuurlijke weg inslaat en meer tijd aan zijn
familie wil besteden begrijpen wij als
geen ander. Tijdens het afscheid van de
gemeenteraad en de bevolking is hem

bij te dragen, zodat iedereen een
fijne kerst kan vieren. CDA Venray
zal de vinger aan de pols houden
bij het armoedebeleid en schuld-

hulpverlening door middel van
de nieuwe jaarlijkse rapportages.
Met de uitvoering van het armoedebeleid en schuldhulpverlening zal
ook over de grens van de gemeente
Venray gekeken mogen worden;
elke gemeente heeft zo zijn beleid.
Haal hier de krenten uit de pap.
Er zijn veel goede voorbeelden
bekend en gepubliceerd. Onder leiding van oud-minister Gerrit Zalm
is SchuldenLabNL opgericht, met

als streven Nederland schuldenvrij.
Een nobel streven wat nooit helemaal gehaald zal kunnen worden.
Echter, bij dit initiatief zijn wel heel
veel goede voorbeelden ondergebracht waar elke Nederlander mee
aan de slag kan. Voor nu zorgen we
voor onze naasten, zodat wij allemaal fijne feestdagen hebben. Doet
u ook mee?

lijk daar waar deze de vrijheid van
anderen, in dit geval de omwonenden, beperkt. De gemeente Venray
heeft in beleid vastgelegd dat mestverwerking op locaties plaats moet
vinden waar overlast met betrekking
tot transport- en geuroverlast tot een
minimum beperkt wordt. Denk hierbij aan industrieterreinen of gebieden
waar geen mensen wonen. Het initiatief voor opschaling van de verwerking van varkensmest van derden aan
de Timmermannsweg in Ysselsteyn

voldoet naar onze mening niet aan
dit uitgangspunt. Daarnaast zetten we
onze vraagtekens bij de noodzaak voor
extra verwerkingscapaciteit binnen
onze gemeentegrenzen. Moet Venray
het mestoverschot van andere regio’s
op gaan lossen? VVD Venray vindt de
belangen van de inwoners zwaarder
wegen dan die van de ondernemer
en zal het voorstel, om af te zien van
bezwaar, daarom niet ondersteunen.

Erik Vullings, gemeenteraadslid

Meer mestverwerking in Venray?
Eén van onze agrarische ondernemers in Ysselsteyn is van plan om zijn
mestverwerking op te schalen en mest te gaan verwerken uit andere
regio’s. Omdat mestverwerking invloed heeft op de (woon)omgeving,
moet je aan een aantal regels voldoen. Het Venrayse initiatief voldoet
niet aan alle lokale en provinciale regels en dus mag de ondernemer pas
verder als de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar afgeeft.
Mestverwerking is een essentieel
onderdeel van circulaire landbouw.
Uit een onvermijdelijk restproduct uit
de veehouderij wordt een waardevol exportproduct gemaakt. Daarom
juicht VVD Venray innovatieve (agrari-

met
mij

sche) initiatieven als deze in principe
toe. Een goed liberaal uitgangspunt is
ook dat je dit soort ondernemers de
vrijheid en dus de ruimte geeft óm
te ondernemen. Er geldt echter één
grens aan die extra ruimte, name-

Wim De Schryver

“Het mogen bijdragen aan het herstel van een cliënt met psychische
klachten zodat deze weer op eigen benen kan staan in de maatschappij,
vind ik het mooiste aan mijn werk. Iedere client heeft zijn eigen verhaal
en toekomst voor ogen, wat zorgt voor diversiteit in mijn werk.
Daarnaast krijg ik bij MET de wijk ook voldoende mogelijkheden om
mijzelf verder te ontwikkelen.”
Maan – Teamcoördinator bij MET de wijk.

Kom het team versterken
en solliciteer als begeleider
bij MET de wijk.

metggz.nl
onderdeel van MET ggz
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De oude melkfabriek is
een geschikte locatie voor de Aldi
De herbestemming van het terrein van de oude melkfabriek is een speerpunt in het nieuwe dorpsontwikkelingsplan van Leunen. De dorpsraad
geeft de voorkeur aan de komst van een supermarkt. Aangezien de Aldi aan D’n Herk in Venray moet sluiten, lijkt één en één in dit geval zomaar
eens twee te kunnen zijn. Maar: hoort een supermarkt als de Aldi wel in een relatief klein dorp? En zorgt het niet voor overlast? De stelling van
deze week luidt: De oude melkfabriek is een geschikte locatie voor de Aldi.
Als het aan de dorpsraad van Leunen ligt,
komt de Aldi daadwerkelijk naar het dorp.
Dorpsraadvooorzitter Annemarie van Kruijssen deed in een bericht aan wethouder Jan
Loonen zelfs al een concreet voorstel: “Laat
Aldi hier maar komen. Die winkel heeft in
Venray nog steeds geen plek kunnen vinden.” Ook de rest van de dorpsraad ziet heil
in een supermarkt op de locatie van de oude
melkfabriek aan de Leunseweg. Tegenstanders kunnen inbrengen dat de Aldi juist in het

centrum van Venray hoort, en niet in een relatief
klein dorp.

Lastig om goederen
te laden en lossen
Daarnaast ligt de oude melkfabriek aan een
drukke weg, waardoor het voor vrachtwagens

lastig is om goederen te laden en te lossen. Dit
was ook een van de argumenten waardoor de
Aldi niet op de locatie van de oude Dr. Poelsschool kwam te liggen. Ook zou de Aldi zodoende voor nog meer overlast aan de toch al drukke
weg kunnen zorgen.

Wat vindt u? De oude melkfabriek is
een geschikte locatie voor de Aldi.

Bespreking poll week 50

Onder burgemeester Gilissen heeft Venray stappen
voorwaarts gezet
Burgemeester Hans Gilissen nam na tien jaar burgemeesterschap afscheid van Venray op vrijdag 13 en zaterdag 14 december. Volgens
Gilissen heeft Venray zich in die tien jaar enorm ontwikkeld na de herindeling van gemeente Meerlo-Wanssum en gemeente Venray. Toch vinden
criticasters dat hij als ‘romantische bestuurder’ moeilijk knopen kon doorhakken. De stelling luidde: Onder burgemeester Gilissen heeft Venray
stappen voorwaarts gezet
Facebook: “Ja, geweldige man, klasse. En zo met
beide benen in het Venrayse gebeuren.” Willem
Vermeulen: “Ik hoop dat de nieuwe een tweede
Hans is.”
28 procent stemde tegen de stelling. De
stemmers vinden dat Gilissen inhoudelijk tekort
schoot, juist omdat hij als burgervader fungeerde
en te meelevend was. Daardoor was het voor

BEZORGERS
GEZOCHT!

hem soms lastig om knopen door te hakken.
Hij bestuurde naar eigen zeggen vanuit het hart
en gevoel. “Maar daar maak je je niet altijd
populair mee bij iedereen, omdat ze vinden dat
je voor de ene wel opkomt en voor de andere
niet. Het is lastig om knopen door te hakken op
grond van niet-rationele argumenten”, aldus de
afgetreden burgemeester.

Martens Installaties B.V. in Beringe is gespecialiseerd
in CV installaties, loodgieterswerk, warmtepompen
en elektro installaties.

CV monteurs

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

Loodgieters

Oirlo rondom Past. Gerardsstraat € 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.

Leerlingmonteurs

m/v

Castenray € 10,00

Bedrijfsleider

m/v

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

m/v

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

m/v

72 procent van de respondenten is het eens
met de stelling. De voorstemmers vinden
dat Hans Gilissen ervoor heeft gezorgd dat
Venray is gegroeid en spreken waardering
voor hem uit. De inwoners van Venray
zagen hem als een sociale en meelevende
burgemeester en een burgervader die er
voor iedereen was. Gerrit Thiel reageerde op

Voor meer informatie over deze functies kunt bellen met
de volgende contactpersonen: Frits Joosten (06 515 808 99)
of Louis Pennings (06 532 427 58) of een mail sturen via
e-mailadres: info@martenssanitair.nl
Handelstraat 17 5961 PV Horst

www.martenssanitair.nl

Willy’s Wereld

Column

Kerstzweer
Graag had ik met de lezers
stilgestaan bij de gezelligheid in
deze laatste weken van het jaar.
Hoe mooi het is om iedereen
druk bezig te zien om er weer
mooie feestweken van te
maken. Maar helaas, ook dit
jaar word ik overmand door
sombere gevoelens als ik terugkijk op 2019.
Erg somber word ik van de belastingdienst. Daar werd ik al nooit
vrolijk van maar de beerput die nu
open is getrokken onder leiding
van Leijten en Omtzigt is er één
waarvan je maag zich drie keer in
de rondte draait. Ik zag de volgende tweet: ‘Die topambtenaren
van de belastingdienst hebben willens en wetens crimineel gehandeld. Waar blijft die beroemde
‘zero tolerance’ mentaliteit van de
politiek? Of geldt dat alleen voor
laagopgeleid tuig op straat?’ En
daar heeft Ozdil een terecht punt.
Waarom is de politie nog niet
diverse kantoren binnengevallen?
Waarom zijn er nog geen ambtenaren opgepakt? Regelmatig komen
er foto’s voorbij van boeven die
met een pinpas de rekening van
bejaarden plunderen. De belastingdienst heeft bijna hetzelfde bewust
gedaan en daar komen ambtenaren mee weg? Schandelijke klassenjustitie.
Ook somber word ik van Van den
Oever. Hij had het lef om de situatie van de boeren te vergelijken
met de Holocaust. Ik had hem
graag naast me gehad toen ik door
Auschwitz Birkenau liep. Geen
enkele boer wordt hier een ghetto
ingeduwd, krijgt een ster op zijn
jas, wordt onteerd en weggehaald
bij zijn gezin. Er wordt niemand de
gaskamer ingestuurd. De vergelijking gaat volledig mank. “Ja maar,
ik wilde niemand kwetsen”. O, dus
je slaat iemand in zijn gezicht om
vervolgens te zeggen dat je hem
geen pijn wilde doen, maar iets
duidelijk wilde maken? “Ja maar,
de PvdD vergeleek onze bedrijven ook met concentratiekampen”.
Ook een manke vergelijking, maar
omdat de één iets roept ga je niet
hetzelfde terugroepen. We zitten niet meer op de kleuterschool.
Daar ga je dan boven staan.
Wel fijn dat er organisaties zijn die
afstand nemen van zijn woorden.
Dat geeft toch nog hoop voor kerstsfeer in de toekomst. Fijne dagen
en een gelukkig en gezond 2020!
Willy
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Ron Spruit en Oostrum
na dit seizoen uit elkaar
Ron Spruit stopt na dit seizoen als hoofdtrainer bij het eerste elftal
van voetbalvereniging Oostrum. Spruit had het vaandelteam vier
jaar onder zijn hoede.
In onderling overleg tussen bestuur
en trainer is besloten om het aflopende contract niet te verlengen.
Spruit acht het na vier jaar zelf ook
goed voor de spelersgroep dat er
middels een nieuwe eindverantwoordelijke vers bloed bij de club
komt. Die nieuwe trainer zal de

wenst
iedereen
een vrolijk
en liefdevol
kerstfeest

overwegend jonge spelersgroep
verder moeten helpen. Oostrum
speelde de afgelopen seizoenen
onder Spruit onafgebroken in de
vierde klasse. Spruit werd tweemaal zevende en eenmaal tweede.
Momenteel bezetten de roodhemden de achtste plek.

SVOC’01 wint laatste
wedstrijd voor de winterstop
Korfbalvereniging SVOC’01 speelde op zondag 15 december de
thuiswedstrijd tegen Ona/Astrantia uit Middelaar. De thuisploeg
wist met ruime cijfers te winnen: 13-6.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar personen voor de functies van:

CHAUFFEUR (LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
In deze fulltime functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland, België en
Duitsland. Je werkt vooral overdag, en niet één dag zal er hetzelfde uit zien.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent in het bezit van rijbewijzen B,C en E.
•
Je hebt een flexibele instelling.

LOGISTIEK VOORMAN (LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
In deze fulltime functie stuur je een team aan van negen heftruckchauffeurs. Je houdt
toezicht en controle op de werkzaamheden op de werkvloer en zorgt ervoor dat er op
een veilige en efficiënte manier met onze producten wordt gewerkt.
Competenties en vaardigheden:
•
Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
•
Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat;
•
Je hebt ervaring met een leidinggevende functie;
•
Je hebt een flexibele instelling;
•
Je werkt gestructureerd en weet goed overzicht te houden;
•
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, ook onder tijdsdruk.
Durf jij één van deze fulltime uitdagingen aan? Dan hebben wij als werkgever veel te
bieden. Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij
eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier
presteren!
Je motivatie en C.V. kun je sturen naar; aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Voor meer informatie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op; www.kekkila-bvb.com / www.bvbsubstrates.com

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

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com

De wedstrijd ging goed van start
voor SVOC’01 en al snel stond er
een 3-0 voorsprong op het scorebord. Echter bleef daarna de 4-0
lange tijd uit. Met goed verdedigend werk en doorzettingsvermogen in de aanval kwam uiteindelijk
de welverdiende treffer. Met een
voorsprong van 5-2 ging SVOC de
rust in. Coach Ray en leidster Irma
gaven aan dat de lijn doorgezet
moest worden en de kansen goed
benut dienden te blijven. Na de

rust wist SVOC de voorsprong te
behouden. Echter ontstond er in de
tweede helft een hectische fase.
Gelukkig wist SVOC de koppies erbij
te houden en wist Femke op een
belangrijk moment koel de 12-6
te maken. Uiteindelijk wist SVOC
de wedstrijd met 13-6 binnen te
slepen. De eerstvolgende wedstrijd
spelen is op 12 januari om 15.00
uur uit in Mill.
Tekst: korfbalvereniging SVOC’01

Overwinning op DEV-Arcen

SV United als koploper
winterstop in
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV United uit Meerlo
en Wanssum gaat als koploper van de vierde klasse G de winterstop in. Thuis tegen DEV-Arcen werd met 3-1 gewonnen. Indy
Phillips (20) was de matchwinner. Hij scoorde tweemaal uit een
vrije trap.
In de eerste helft zag het er niet
naar uit dat United de wedstrijd
naar zich toe zou trekken. Jordy
Valkx mistte namens Arcen in de
9e minuut een grote mogelijkheid. Oog in oog met de Unitedkeeper wist hij niet koelbloedig
te blijven. In de 40e minuut kreeg
diezelfde Valkx opnieuw een grote
mogelijkheid, maar uit een corner
kopte hij de bal naast het doel.
Namens United had alleen Michal
Kolodziejski twee schoten afgevuurd op de Arcen-doelman, maar
die waren beide ongevaarlijk.
Het leek er dus op dat beide
teams gingen rusten bij een 0-0
stand. Daar dacht Indy Phillips
anders over. Hij versierde een
vrije trap op de rand van het zestienmetergebied en krulde de bal
hard in de kruising: 1-0. Net na
rust kreeg Phillips de kans om de
score te verdubbelen. Hij dook
achter de verdediging van Arcen
op, maar zijn inzet mistte kracht.
Even later was het diezelfde
Wanssummer die zijn ploeg op
2-0 bracht. Opnieuw was het een
vrije trap die hij feilloos binnenschoot.

Genadeslag
De aanwezige toeschouwers
wachtten op de genadeslag voor
Arcen, maar Phillips en Kolodziejski
wisten de beslissende treffer niet
te maken. Het was Arcen-aanvaller
Valkx die uit een snelle tegenaanval zelfs de aansluitingstreffer
maakte. Lang duurde de euforie
bij de bezoekers niet. Rik van de
Pasch draaide na een corner op
een schitterende manier weg van
zijn directe bewaker en schoot vervolgers hard binnen: 3-1.

Promotie
Door de overwinning blijft United
aan de leiding. Voor de fusieploeg
uit Meerlo en Wanssum is dat een
ongekende luxe, want de club
speelde afgelopen seizoen nog in
de vijfde klasse. Over een nieuw
kampioenschap durft Indy Phillips
nog niet te spreken. “Nee, daar
hebben we het niet over. Een topvijf notering is een realistisch doel.
Maar we hebben de eerste periode
gewonnen, dus we gaan sowieso
om promotie spelen”, aldus de
matchwinner.
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Oranje-Wit onderuit
in gelijkopgaand duel
Korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen heeft op zondag
15 december in de vierde speelronde verloren van ODC. Het duel
ging lange tijd gelijkop, maar op het einde wist ODC uit Ommel
dankzij een eindsprint het duel alsnog naar zich toe te trekken.
In de openingsfase ging ODC sterk
van start en wist het gemakkelijk
de korf te vinden. Hierdoor wist
ODC op een 0-5 voorsprong te
komen. Voor Oranje-Wit was het
zaak om vertrouwen te houden in
het eigen spel en te blijven zoeken in de aanval, dit resulteerde
in een mooi uitgespeeld doelpunt: 1-5. Toch wist ODC het gat in
het begin van de eerste helft nog
te vergroten tot 2-8. Gedurende
de eerste helft wist Oranje-Wit
langzaamaan beter grip te krijgen
op de aanvallen van ODC en kon
Oranje-Wit aanvallend de doelpuntjes meepakken. Het laatste
deel van de eerste helft was dan
ook voor Oranje-Wit, echter was
het gat te groot om voor de rust
de stand gelijk te trekken. Beide
ploegen ging rusten met een 6-8
ruststand in het voordeel voor
ODC.

blijven spelen en vertrouwen te
houden. Gedurende het begin
van de tweede helft lukte het
Oranje-Wit dan ook om de stand
voor het eerst in de wedstrijd
gelijk te trekken tot 9-9. Beide
ploegen wisten hierna nogmaals
te scoren en Oranje-Wit wist tot
10-10 in het spoor van ODC te
blijven. Ondanks het goede spel
en het harde werken van OranjeWit, was het ODC die opnieuw
op voorsprong wist te komen:
10-13. Nadat beide ploegen nog
eenmaal de korf wisten te vinden, eindigde de wedstrijd in een
11-14 eindstand. Voor Oranje-Wit
was het fijn om te zien dat de
speelster die lange tijd met een
blessure langs te kant hebben
gezeten, weer wat speelminuten
hebben kunnen maken. Dit geeft,
samen met deze goed gespeelde
wedstrijd, een positief gevoel
richting het nieuwe jaar.

Vertrouwen houden
Voor de tweede helft bleef het
belangrijk om het eigen spel te

Tekst: korfbalvereniging Oranje-Wit

Jumpers komt tekort in Den Bosch
De basketballers van Jumpers hebben op zaterdag 14 december de uitwedstrijd tegen EBBC uit Den Bosch met
62-50 verloren. De Venrayse ploeg stond de hele wedstrijd met een klein verschil achter.
Het eerste kwart ging de score gelijkop
en waren beide teams aan elkaar
gewaagd. Na vijf minuten stond er dan
ook een score van 8-8 op het bord.
In het eerste kwart was ook meteen
duidelijk dat er veel werd toegelaten en dat de scheidsrechters niet van
plan waren om veel te gaan fluiten.
Door onder andere het fysieke spel
waren beide teams slordig met veel
balverlies aan beide kanten. Aan het
eind van het eerste kwart stond het dan
ook maar 12-10.
Ook het tweede kwart ging het er hard
aan toe en werd er veel fysieke kracht
gevraagd van beide teams. Na een paar
minuten in het tweede kwart kwam

Jumpers met een driepunter van Jorik
Wulterkens op voorsprong. Dit was het
moment voor de mannen uit Venray
om door te zetten maar toch was het
de thuisploeg die de voorsprong terugpakte en deze vergrootte tot zes punten
bij rust. Ruststand: (27-21)
Na rust bleven de onderlinge verschillen klein, maar was er bij beide teams
steeds meer frustratie in het spel te
zien. Dit kwam mede doordat beide
teams veel fouten op elkaar maakte en
de scheidsrechters maar niet ingrepen.
Aan eind van derde kwart was de achterstand, mede door 11 punten van Dirk
Laurense, verkleind tot 4 punten: 41-37.
Het vierde kwart probeerde de man-

nen uit Venray nog aan te zetten maar
het lukte ze niet op de achterstand om
te buigen in een voorsprong. Met nog
4 minuten op de klok was het verschil nog steeds 4 punten. De frustratie
werd steeds groter aan beide kanten,
maar bij Jumpers was dit net wat groter omdat ze een aantal belangrijke
beslissingen van de scheidsrechter
tegen kregen. Hierdoor kon de thuisploeg de voorsprong vergroten en dit
kon Jumpers niet meer goedmaken.
Eindstand: 62-50. De volgende wedstrijd
voor Jumpers is op 10 januari om 21.30
uur in Eindhoven.
Tekst: basketbalvereniging Jumpers

De Peelkorf ruim langs promovendus
De Peelkorf heeft op zondag 15 december een gemakkelijke overwinning geboekt om promovendus De Horst.
In Groesbeek won de formatie uit Ysselsteyn met 7-14.
De Peelkorf was slordig in de beginfase waardoor De Horst op een 3-0
voorsprong kwam. Na tien minuten kreeg de Peelkorf een vrije bal
mee die door Tina Janssen goed werd
benut. Na dat moment kwam het
team een aantal keer tot scoren, wat
de stand brengt op 3-5.

Net voor rust scoorden beide teams
nog uit een afstandsschot. Het zorgde
ervoor dat er een 4-6 ruststand op
het scorebord stond. Na rust kwamen beide teams een hele tijd niet
tot scoren toe. Verdedigend stond het
bij de Peelkorf goed, maar aanvallend werden er te veel kansen gemist

waardoor het even spannend bleef.
Toch wist de Peelkorf de voorsprong te
behouden in de tweede helft en sloegen ze uiteindelijk een gat van zeven
doelpunten. Daarmee stond er uiteindelijk een 7-14 eindstand op het bord.
Tekst: korfbalvereniging De Peelkorf

Ga uit je bol

met de lekkerste oliebollen
OLIEBOLLEN

1.

per stuk

00

naturel en krenten

6 stuks voor

5.

00

dus 6 halen, 5 betalen

APPELBEIGNETS

1.65

per stuk

4 stuks voor

VERKOOPPERIODE: 27, 28, 30 EN 31 DECEMBER 2019 EN 1 JANUARI 2020

Goed eten.
Daar houden wij van.

6.00
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Jaarlijkse (vogel)boottocht
over de Maas
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 12 januari de jaarlijkse
(vogel)boottocht over de Maas. De boot vertrekt klokslag 10.00 uur
uit de haven van Wanssum. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur.
Inschepen kan vanaf 09.30 uur
vanaf de parkeerplaats van de
Jumbo in Wanssum. Achter het huis
op het einde van de parkeerplaats
is de nieuwe toegang van de kade
naar de boot.

De (vogel)boottocht is een traditie
sinds 1997 voor fervente vogelliefhebbers en mensen die benedendeks van het Maaslandschap willen
genieten. Aanmelden kan via
info@ivn-geysteren-venray.nl

Vier halvefinalisten LVK uit
gemeente Venray
Vier halvefinalisten van het LVK komen uit de gemeente Venray.
Bjorn & Mieke, Maik en Kyra, GoedZat en Pruuf Mar staan in
januari op het podium in de Muziekgieterij in Maastricht.

Kerstlichtjeswandeling in Vredepeel
Kreaclub Uit de Knutseldoos organiseert dit jaar de 8e kerstlichtjeswandeling op zondag 22 december in
Vredepeel. Tijdens de wandeling van ongeveer een uur branden langs de route meer dan duizend kaarsjes.
Onderweg wordt het kerstverhaal beleefd en klinkt er muziek en zang. Zo’n zestig vrijwilligers helpen mee
om de tocht, die de lengte van zo’n 4 kilometer heeft, tot een succes te maken. De startlocatie is bij gemeenschapshuis De Loef in Vredepeel en de starttijd is tussen 17.30 en 18.30 uur.

Er zijn nog zestig liedjes in
de race om het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK)
te winnen. Zij zijn verdeeld over
drie halve finales, waarin ieder
twintig liedjes ten gehore worden
gebracht. De eerste halve finale,
met daarin Maik & Kyra (met het
lied Vlinders), is op 10 januari
van 18.00 tot 20.00 uur te zien op
L1. Een week later zijn GoedZat

(Wieëten ‘t zeker) en Pruuf Mar
(Urst látter) aan de beurt. Bjorn &
Mieke (met de inzending Brèk de
Nácht) treden in de laatste halve
finale, die op 24 januari wordt uitgezonden, op. De hoofdjury en het
carnavalspubliek beslissen uiteindelijk welke twintig liedjes zich
kwalificeren voor de finale, die op
vrijdag 7 februari plaatsvindt in
Echt.

Menz in Beeld
Uw verhaal is van waarde!
In deze reeks Menz in Beeld, een

Deze week het laatste verhaal uit deze reeks: het verhaal van Gerda:

initiatief van Stichting MenzSamen,
maakt u als lezer kennis met

Het begon allemaal met een C1000 spaarzegeltje. “Als ik een kaart vol gespaard

de levensverhalen van gewone,

heb, ruil ik het in voor een voedselpakket en dat geef ik weg aan iemand die het

bijzondere mensen. Verhalen

harder nodig heeft dan ik.”
Meer informatie

waarin u zich kunt herkennen, u
aan het denken zetten en u van

Haar enthousiasme was echter niet meer te stoppen en op de fiets haalde ze in

Wilt u ook deelnemen aan de

troost of kracht kunnen zijn.

heel Venray zegeltjes op. Uiteindelijk heeft ze 24 pakketten uit kunnen delen.

reeks Menz in Beeld of wilt u naar

Zegeltjes sparen veranderde al snel in het verzamelen van kleding, schoenen

aanleiding van dit artikel meer

Met deze verhalen geeft Stichting

en servies. Eerst vanuit een garagebox van Wonen Limburg en inmiddels vanuit

informatie, neem dan contact op

MenzSamen aandacht aan datgene

een grotere locatie aan de Plataanstraat in Venray. Onder de naam ‘Samen is

met stichting MenzSamen

wat vaak verborgen blijft in onze

kracht’ is de stichting, waar Gerda aan het roer staat, er voor mensen die het niet

via tel: (0478) 206957 /

samenleving; het echte verhaal. En

zo breed hebben. De verzamelde spullen kunnen tegen een kleine vergoeding

06 491 463 34. Of kijk voor meer

door juist dit verhaal te delen, kunt

gekocht worden. Omdat ze houdt van koken, maakt Gerda, samen met een

informatie op: www.ikindewijk.nl

u er zijn voor elkaar, voor de buurt,

andere vrijwilliger, ook nog elke week een maaltijd voor een groep ouderen en

of www.menzsamen.nl.

de wijk en de omgeving. Samen

alleenstaanden. Verder kookt ze regelmatig een grote pan soep om uit te delen.

met en voor elkaar zorgen voor een

Mensen kunnen niet alleen voor eten en spullen terecht bij deze bijzondere vrouw,

verbintenisvolle samenleving. U bent

maar iedereen die binnen stapt krijgt de volledige aandacht van Gerda. “Ik zie de

belangrijk voor uw wijk en voor

zorgen in de ogen van een ander en daar luister ik naar.” Ze vertelt dat sommige

uzelf!

mensen die binnen komen heel emotioneel zijn omdat ze niet weten hoe ze het
gedraaid moeten krijgen. “Er is niets mooier dan het leven voor een ander even

Juist door uw verhaal te delen,
kunt u er zijn voor elkaar,
voor de buurt, de wijk en

iets lichter te maken.” Op de vraag hoe ze in staat is om zolang al zoveel te geven
aan anderen, antwoordt ze: “Door goed voor mezelf te zorgen én de humor erin
te houden. Ik heb geleerd hoe ik er voor mezelf kan zijn en daardoor kan ik er ook
voor een ander zijn.” En dat is precies wat Gerda elke dag opnieuw weer laat zien.

de omgeving.
Wat een spaarzegeltje al niet op gang kan brengen….

Venray, focus op mensen
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Muziekvereniging SMT

Kerstmarkt in de Schol

Muziekvereniging SMT pakt dit jaar op zaterdag 21 december uit
met een dinerconcert genaamd SMT Spicy Classic. Dit concert
wordt uitgevoerd door het harmonieorkest van SMT onder leiding
van de nieuwe dirigent Ron Daelemans. Het vier-gangendiner met
klassieke muziek vindt plaats in de Oesterham in Oostrum.

In de Schol in Heide wordt zondag 22 december voor de tweede keer een kerstmarkt gehouden. De markt is
van 14.00 tot 17.00 uur geopend.

Voor de gelegenheid wordt
de dinerzaal in de Oostrumse
Oesterham aangekleed met een
knipoog naar de kerst. Het dinerconcert start om 19.00 uur, inloop
zaal vanaf 18.30 uur. Na reser-

Aan deze kerstmarkt nemen
Zorgboerderij De Lorr, Zorgboerderij
Boer Hans, MenzSamen, Bea van Dijck

en diverse bewoners uit Heide deel.
Zij bieden diverse kerstspullen aan.
Op deze middag is in de Schol tevens

voor de tiende keer ‘Cor nodigt uit’
met O’GLEC uit Overloon.

vering worden op volgorde van
binnenkomst de plaatsen toegewezen. Na een amuse wisselen de
vier gangen en het muzikale programma elkaar vervolgens af.

Groepswandeling wandel
vereniging De Natuurvrienden
Wandelvereniging De Natuurvrienden organiseert maandag
30 december een groepswandeling vanaf de sportvelden in
Merselo. De wandeling heeft een lengte van 10 kilometer.
De groepswandeling begint om
13.30 uur vanuit Den Hoek in
Merselo. De wandeling vindt op
maandag plaats, omdat wandelaars
door de week meer tijd hebben dan
in het weekend, aldus de organisatie. Enkele leden van de vereniging
organiseren deze wandelingen al
vanaf 2008. De groep bestaat voor-

namelijk uit wandelaars die bij elke
wandeling van De Natuurvrienden
aanwezig zijn, maar elke 50-plusser mag deelnemen aan de wandeling. Ook alleenstaanden kunnen
meedoen aan de wandeltocht. Voor
meer informatie neem contact op
met 0478 -54 64 96.

Stichting Wijkraad Centrum

Kerstconcert door koor Chrisko
Koor Chrisko geeft op zaterdag 21 december een gratis kerstconcert in de Paterskerk in Venray. Deze avond
begint om 20.00 uur. Het Venrayse koor, dat bestaat uit dertien zangeressen, staat onder leiding van Norma
Ansinger en wordt begeleid op de orgel door Petra Koopmans. Samen brengen ze op deze avond kerstliederen
ten gehore in meerstemmige stukken en solowerken onder begeleiding van orgel, piano, viool, cello, klarinet,
blokfluit en mandoline.

Maandelijkse koffie inloop
Stichting Wijkraad Centrum organiseert op donderdag 2 januari
haar maandelijkse koffie inloop voor de bewoners in het het
Venrays Museum in Venray. De koffie inloop begint om 10.00 uur en
eindigt om 12.00 uur.
Het kopje koffie wordt aangeboden
door de wijk en Wonen Limburg.
Deze maand vertelt Adie Steen een
paar verhalen. Ook is het wijk-

team tijdens de maandelijkse koffie inloop aanwezig om vragen te
beantwoorden over zorg, wonen,
maatschappelijk werk of politie.

Kerstconcert Muziekvereniging
Ons Genoegen
Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo geeft op zaterdagavond
21 december haar jaarlijkse kerstconcert. Dit jaar is dat in de kerk
van Oirlo waar samen met zangeres Marian Hofstra een gevarieerd kerstprogramma wordt uitgevoerd.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

De ruim vijftig muzikanten van
fanfare Ons Genoegen brengen
onder leiding van dirigent Johan
Smeulders een programma met
bekende kerstnummers in allerlei verschillende muziekstijlen en
arrangementen zoals swing en
klassiek. Het programma begint
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer

21.00 uur. De kerk is vanaf 19.00
uur open. Na afloop van het kerstconcert is er nog een samenzijn in
gemeenschapshuis De Linde in Oirlo
dat speciaal in kerstsfeer is ingericht. De fanfare begeleidt tevens op
kerstavond 24 december de nachtmis in de kerk van Oirlo om 21.00
uur.

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Agenda t/m 02 januari 2020
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Kerstmarkt Venray
(t/m 22 december)

Kerstlichtjeswandeling
Tijd: 17.30 - 18.30 uur
Organisatie: Kreaclub ‘Uit de Knutseldoos’
Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Kleine Loef’,
Vredepeel

Locatie: Centrum Venray

Tijd: 14.00 - 15.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kerstconcert

Bands op zondagmiddag

Tijd: 18.15 - 20.15 uur
Locatie: Wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Harmonie St. Catharina Leunen-VeulenHeide
Locatie: Kerk Leunen

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Karaoke
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Café De Uitmarkt, Venray

SMT SPICY CLASSIC
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Harmonie SMT Oostrum
Locatie: Oesterham, Oostrum

Kerstdinershow
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Popquiz
ma Goesting
Tijd: 19.00 - 23.30 uur
23 Locatie: Proeflokaal Goesting Venray
12
bezichtigen
wo Kerststal
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
25 Locatie: Paterskerk Venray
12
bezichtigen
do Kerststal
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
26 Locatie: Paterskerk Venray
12
dag kunst
vr Hele
Tijd: 10.00 uur
27 Locatie: Jerusalempand, Venray
12

Peelzwervers Matinee
Tijd: 14.00 - 18.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten, Venray

Sixties Music Venray
Tijd: 15.30 - 22.00 uur
Locatie: De Witte Hoeve, Venray

Tribute Around Town Venray 2019
Tijd: 16.00 - 23.00 uur
Locatie: Centrum Venray

W.S.V. De
ma Groepswandeling
Natuurvrienden Merselo
30 Tijd: 13.30 uur
12 Locatie: Den Hoek, Grootdorp 99 Merselo

Kerstconcert

Pink Floyd by Absolutely Floyd

Country Line Dance

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo
Locatie: Kerk Oirlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Wetteling, Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten, Venray

Kerstconcert

The Magic of Jeans - Heartbeat

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Koor Chrisko
Locatie: Paterskerk Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg, Venray

za
28
12

Venrays Mannenkoor
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

zo
22
12

Schijt draait doorrr!

Filmavond

Huub Stapel | Het huwelijk

za
21
12

zo
29
12

Molenbezichtiging Nooit Gedacht
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Molen, Merselo

di
31
12
wo
01
01

Le Foyer 2019
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Schouwburg, Venray

New Years Eve 2019 | The B
Tijd: 00.30 uur
Locatie: The B

Venray by day - indoorfestival

Standswandeling Venray

Inluiden nieuwjaar met We Two

Tijd: 13.00 - 23.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV-kantoor, Venray

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Café De Uitmarkt, Venray

Kerstconcert

Woodstock 50th Anniversary Tribute
Tour

Tijd: 10.30 - 11.30 uur
Organisatie: Opleidingsorkest No Limit
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke, Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Wetteling, Venray

do
02
01

Taalcafé
Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Zingen rond de Kerststal

Cultuurprijs 2019

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Cor nodigt uit - kerstspecial

Live Top 2000

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: De Schol Heide

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Uitmarkt, Venray

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

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL

Nieuwe burgemeester te gast
bij Schijt draait doorrr
De nieuwe Venrayse burgemeester Luc Winants is één van de gasten
tijdens de eerste editie van Schijt draait doorrr. Deze vindt op zondag
29 december van 14.00 tot 15.30 uur plaats in Schouwburg Venray.
Samen met presentator Stan Verhaag
blikt Winants terug op 2019 en kijkt
hij voorzichtig vooruit naar het nieuwe
jaar. Ook de 13-jarige Noa Hermans
schuift aan. Noa wil later graag
wethouder worden, maar vindt dat
Venray op korte termijn een jeugdraad

moet krijgen. Het programma begint
om 14.00 uur en duurt tot ongeveer
15.30 uur. Er komen voorts nog meer
gasten en onderwerpen voorbij. Er is
live-muziek van Venrayse topartiesten
en er zijn gesproken columns.
De toegang is die middag gratis.
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Repair Café Venray van start
Repair Café Venray organiseert op woensdag 29 januari het allereerste Repair Café van Venray in de
Kemphaan. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij
alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig.
Mensen die het Repair Café bezoeken,
nemen van thuis kapotte spullen mee.
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding,
fietsen, speelgoed, servies: alles wat
het niet meer doet, is welkom.
Door repareren te promoten, wil
Repair Café Venray bijdragen aan het
verkleinen van de afvalberg. Dat is
hard nodig, vindt Ben Schuurman,
één van de oprichters van Repair Café
Venray. “In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar
bijna niets mis mee is, en die na een
eenvoudige reparatie weer prima
bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het
systeem. Met het Repair Café willen
we daar verandering in brengen.”

Het Repair Café is ook bedoeld om
buurtbewoners op een nieuwe manier
met elkaar in contact te brengen, en
te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de
buurt aanwezig zijn. Schuurman: “Als
je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cdspeler of een broek hebt gerepareerd,
bekijk je die persoon toch anders als
je hem of haar de volgende keer op
straat tegenkomt. Samen repareren
kan leiden tot heel leuke contacten
in de buurt.” Schuurman wijst erop
dat repareren ook geld en kostbare
grondstoffen bespaart, en bijdraagt
aan de beperking van de CO2-uitstoot.
“Maar bovenal willen we met het

Repair Café laten zien dat repareren
leuk is, en vaak heel gemakkelijk.”
Het concept Repair Café is in 2009
ontstaan in Amsterdam en is een initiatief van Martine Postma. Zij richtte
in 2010 Stichting Repair Café op (zie
Repaircafe.org). Deze stichting biedt
professionele ondersteuning aan
lokale groepen in de hele wereld
die zelf hun eigen Repair Café willen
beginnen. De stichting ondersteunt
ook het Repair Café in Venray. Repair
Café Venray wil na 29 januar op regelmatige basis een Repair Café in Venray
organiseren. In principe zal dit elke
laatste woensdag van de maand zijn.

Iedere dinsdagmiddag beoefenen ouderen in De Wis een bijzondere ‘sport’: werelddansen. Momenteel bestaat
de groep uit elf personen, waardoor het nog maar de vraag is of deze traditie voortgezet kan worden.
veel verschillende stijlen aan bod.
“We hebben dansen uit allerlei landen. Er wordt zowel in paren als los
gedanst.” De groep danst van 13.30
tot 14.30 uur, al starten de lessen in

Venrode Voices houdt op zaterdag 11 januari een vastelaovesmernt
in basisschool de Keg in Venray. Tijdens deze markt kan iedereen
zelfgemaakte of tweedehands carnavalskleding kopen én verkopen.
Iedereen spaart in de loop der jaren
allerlei soorten carnavalskleding.
Met sommige kledij wordt na verloop weinig tot niets meer gedaan.
Venrode Voices biedt de mogelijkheid deze kleding te verkopen op
de vastelaovesmernt. Er kan een

tafel worden gereserveerd om
spullen te verkopen. Dit kost
10 euro. De opbrengst van de
artikelen mag vervolgens geheel
zelf worden gehouden.
Reserveren is verplicht via
vastelaovesmernt@gmail.com

Kerstdiner voor mensen
met beperking
Zorgorganisatie Dichterbij houdt op zaterdag 21 december voor
het eerst een kerstdiner voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Het diner vindt plaats bij Asteria in Venray.

Werelddansers Castenray zoeken leden
“Het minimale aantal is twaalf personen. De groep moet dadelijk stoppen als het zo klein blijft”, motiveert
dansdocente Annie van Diezzen.
Tijdens het werelddansen komen

Een tweede leven
voor carnavalskleding

het nieuwe jaar een kwartier eerder.
Geïnteresseerden om aan te sluiten bij
het wekelijkse werelddansen mogen
contact opnemen met Van Diezzen
(06 20 14 01 85).

Het diner is speciaal voor mensen met slikproblemen. Zij kunnen
niet meedoen aan het reguliere
kerstdiner. Tijdens het feestelijke
etentje wordt de voeding dan ook
glad gemalen en dranken verdikt.
“Maar de smaak is er niet minder om”, verraadt diëtiste Riet
Duijghuisen. Het EMB-kerstdiner is
een initiatief van de diëtisten van

Dichterbij. Inspiratiebron vormde
een EMB-dag die de organisatie dit
voorjaar hield. Iedere EMB-cliënt
mag twee gasten meenemen naar
het kerstdiner. Allemaal krijgen
ze hetzelfde vijfgangenmenu.
Duijghuisen: “Het wordt een verrassend menu. Stijlvol opgediend,
zoals dat hoort bij kerst. Het wordt
heel sfeervol.”

* Inruilpremie geldig t-m 27-12-2019. Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Finale knallers t/m 31-12-2019.

EINDEJAARSSHOW T/M 31 DECEMBER

KOOPZONDAG 22 DECEMBER
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AutoArena
Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40
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Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
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www.autoarena.nl
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