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Kermisbazen
In Oostrum vond van zaterdag 7 september tot en met dinsdag 10 september de kermis plaats. Naast de attracties verzorgde verschillende bands voor een gezellige
sfeer. De jeugdige kermisburgemeesters hadden het gedurende de kermis even voor het zeggen en gingen graag op de foto met HALLO-fotograaf Rob Beckers. Op de
Facebook-pagina van HALLO Venray is een fotoreportage te vinden van de kermis die op dinsdag werd afgesloten met een dorpsbarbecue.

Boudewijn Sterk beoogde kandidaat COVM

‘Opening vliegveld kunnen we stoppen’
Boudewijn Sterk uit Merselo is de beoogde kandidaat voor de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu
(COVM). Dit overlegorgaan is door het ministerie van Defensie in het leven geroepen vanwege de heropening
van vliegbasis De Peel in Vredepeel. Sterk is door de dorpsraad van Merselo naar voren geschoven om de burgers
van de gemeente Venray te vertegenwoordigen in de COVM. Ook andere dorpen kunnen nog een kandidaat
voordragen, zo is afgesproken in het dorpsradenoverleg dat op maandag 7 oktober een besluit neemt.
In de dorpsraadvergadering van
Vredepeel op donderdag 5 september presenteerde Boudewijn Sterk
zijn plan. Hij runt samen met zijn
partner Maria Stekelenburg een bed
and breakfast aan Deskesven in
Merselo. Zij hebben ook de website
‘Stop vliegbasis de Peel’ opgezet.
De Merselonaar bezocht alle informatieavonden en hij heeft contacten
gelegd met inwoners uit de omliggende dorpen, ook in Brabant, en
met milieuverenigingen en andere
organisaties. Ook heeft hij een

werkgroep opgericht en een advocaat in de arm genomen. “Je ziet de
weerstand overal toenemen. Ik denk
dat we het plan van Defensie kunnen
stoppen. Ik wil die kans met twee
handen aangrijpen”, zei Sterk die vier
redenen aanhaalde. “Op de eerste
plaats is het geen heropening, maar
een geheel nieuw vliegveld”, stelde
hij. “De stikstofuitstoot is in deze
regio al extreem hoog door de
varkensboeren. Het vliegveld veroorzaakt geluidsoverlast en heeft
nadelige gevolgen voor de gezond-

heid. Daarnaast is dit een gebied
waar al veel vliegvelden zijn.
De advocaat zegt dat dit sterke
punten zijn We zoeken naar argumenten om het vliegveld tegen te
houden.”

Tegengas
Vicevoorzitter Toon van Hoof
van de dorpsraad gaf tegengas. “Dat vliegveld is niet tegen
te houden. Dat gaat je nooit lukken”, beweerde hij. Ook weersprak
Van Hoof dat veehouderijen een

hoge stikstofuitstoot zouden veroorzaken. “Dat is helemaal niet
waar. Het is onzin van al dat linkse
spul. Er zijn nu veel minder dieren
dan pakweg dertig jaar geleden.”
Dorpsraadvoorzitter Theo Kooter
waarschuwde: “We moeten geen
zaken verdraaien. Landbouw mogen
we niet overal de schuld van geven.”

Nauwelijks respons
De dorpsraad van Vredepeel
bemerkt weinig onrust bij de inwoners. “Ik heb mensen in het dorp
naar hun mening gevraagd, maar ik
krijg nauwelijks respons”, zei Theo
Kooter. Toch heeft de dorpsraad een
zienswijze ingediend bij het ministerie van Defensie. “Vooral vanwege
het geluid en de gevolgen voor de

dieren.” Boudewijn Sterk zei op zoek
te zijn naar een contactpersoon in
Vredepeel. “Het gros van de mensen
maakt zich hier helemaal niet druk
om”, reageerde Van Hoof. Sterk wil
een zo breed netwerk opzetten,
mocht hij zitting nemen in de COVM.
“Als je iets wilt bereiken, dan moet
je het samendoen. Ik wil de verantwoordelijkheid nemen, al gaat het
veel tijd kosten. Ik wil feeling houden
met wat er speelt en mensen kunnen
informeren”, vertelde de Merselonaar
die voortvarend aan de slag wil
gaan. Hij zegt niet te willen wachten
totdat hij mogelijk groen licht krijgt
op de volgende vergadering van
het dorpsradenoverleg op 7 oktober. “Dat duurt te lang. Ik wil eerder
weten waar ik aan toe ben.”
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Beleidsnota oktober op agenda

Lucht niet geklaard tussen gemeente
en Smakt-Holthees
Het plan van de Duitse projectontwikkelaar Kronos Solar om in Smakt
een zonnepark van 25 hectare aan te leggen, zorgde voor veel onrust bij
de inwoners en dorpsraad van Smakt-Holthees. Gemeente Venray kreeg
het verwijt van een gebrekkige communicatie. De dorpsraad voelde zich
buitenspel gezet. Om de lucht te klaren sprak een afvaardiging van de
dorpsraad op woensdag 21 augustus met wethouder Martijn van der
Putten (D66). Dat gesprek leverde niet het gewenste resultaat op, bleek
tijdens de dorpsraadvergadering van Smakt-Holthees op maandag 9 september in ’t Pelgrimshuis.
“Ik vond het een slecht gesprek.
We kregen geen toelichting en geen
antwoorden op onze vragen”, stelde
dorpsraad-secretaris Sjaak Koopmans.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Robert Hesen
Jeanine Hendriks
Redactionele bijdragen
Jacky Gerritsen
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg

De problemen ontstonden vanaf het
moment dat Kronos Solar op 30 januari 2018 in Smakt een inloopbijeenkomst hield. De dorpsraad vroeg
tevergeefs om een informatieavond
en een gesprek met de gemeente.
“Het probleem is dat we vooraf niet
bij het plan zijn betrokken”, vertelde
voorzitter Peter Coppus. “We kregen geen enkele informatie. Alles
hebben we zelf moeten uitzoeken.
Daardoor zijn de irritaties ontstaan.”
Op 19 november 2018 organiseerde
Kronos Solar in Smakt een informatieavond die rumoerig verliep. Omdat de
gemeenteraad een besluit uitstelde,
raakte de gemeente begin mei 2019
in een juridisch conflict met Kronos
Solar.

Beleidsnota
Het College van B&W wil eerst
beleid opstellen voor grootschalige energieopwekking. Daaraan
kunnen de initiatieven, zoals van
Kronos Solar, worden getoetst.
Dorpscoördinator Henk van den
Heuvel van de gemeente meldde
maandag in de dorpsraadvergadering dat de beleidsnota bijna klaar
is. De nota komt op de raadsagenda
van dinsdag 29 oktober. Om informatie op te halen hield de gemeente
enkele bijeenkomsten over energieopwekking, zoals op woensdag
12 juni voor dorps- en wijkraden.
Die avond liep niet volgens planning en leidde tot verhitte discussies.

Het college besloot daarop met alle
dorpsraden afzonderlijk in gesprek
te gaan.
Dorpsraad Smakt-Holthees zit er
niet op te wachten. “Het heeft alleen
zin als we ook inspraak hebben”, zei
Sjaak Koopmans. “Anders zitten we
weer onze tijd te verdoen.” Peter
Coppus reageerde dat Martijn van der
Putten zijn excuses heeft aangeboden. “Na enig aandringen erkende de
wethouder dat het niet goed gelopen is.” Dat bevestigde Henk van
den Heuvel: “De gemeente heeft
steken laten vallen in de communicatie. Daarvoor heeft de wethouder oprecht zijn excuses gemaakt.”
Dorpsraadlid Theo Steeghs wil voorkomen dat de dorpsraad in conflict
komt met gemeente Venray. SmaktHolthees lag jarenlang overhoop met
gemeente Boxmeer. Het escaleerde in
juni 2016 over de sloop van de oude
peuterspeelzaal in Holthees, tegen de

wens van de inwoners en dorpsraad
in. “We willen niet meer in zo’n zelfde
situatie terechtkomen. Zo ver is het
gelukkig ook nog niet”, zei Steeghs.
Henk van den Heuvel stelde voor toch
een gesprek aan te gaan, maar niet
inhoudelijk over energieopwekking.
“Dat is nu niet zinvol. Ik denk dat het
goed is om over het proces te praten.
Over hoe het gelopen is en wat we
kunnen verbeteren.” De dorpsraad
staat niet te trappelen. “We kunnen
beter even wachten”, reageerde voorzitter Coppus. “We moeten geen oude
koeien uit de sloot halen.”

Overzijde A73
Er heerst ook onbegrip over het
andere initiatief voor een zonnepark in Smakt. Tomorrow Energy uit
Eindhoven wil aan de overzijde van
de A73 een zonnepark realiseren
van 19 hectare. De dorpsraad heeft
deze locatie al eerder aangewezen

als beter alternatief voor het plan
van Kronos Solar. Aan de westkant
van de A73 is er minder overlast voor
de bewoners van Smakt dan op de
beoogde plek tussen de snelweg en
de spoorlijn. De dorpsraad kreeg van
gemeente Venray als antwoord dat
de locatie niet geschikt was vanwege de waterhuishouding in het
gebied rond de Loobeek. Ook zou
het zonnepark te dicht bij het nieuw
te ontwikkelen bedrijventerrein aan
Spurkt komen. Daardoor verdwijnt
grotendeels de open ruimte rondom
het Loobeekdal. Op beide locaties in
Smakt ligt nu nog landbouwgrond.
“Als de gemeenteraad besluit dat er
geen zonnepanelen op landbouwgrond mogen komen, dan zijn we zo
klaar”, zei dorpsraadlid Hans Schröder.
“Dat gaat niet gebeuren”, voorspelde
Sjaak Koopmans. “Want de gemeente
wil stappen zetten voor de energietransitie.”

Bezorgklachten
Ga naar: www.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 rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale 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.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Onthulling nieuwe naam Seniorservice Venray
Wethouder Anne Thielen onthult op zaterdag 14 september samen met oud-bestuurslid Sjaak Moors de nieuwe naam van Seniorservice Venray.
De nieuwe naam moet duidelijkheid geven over de doelstelling en verwarring voorkomen met de landelijke zorgorganisatie Seniorservice.
Wekelijks komen ongeveer
vierhonderd mensen hun hobby
uitoefenen bij het activiteitencentrum
aan de Bernhardstraat in Venray.

De hobby’s variëren van houtmodelbouw tot Franse conversatie en van
mandala tekenen tot glasfusion. De
onthulling van de nieuwe naam is

tevens het startsein voor de open dag
die tot 17.00 uur duurt. De vrijwilligers
en deelnemers geven op zaterdag
14 september demonstraties van hun

hobby’s. Nieuwe deelnemers voor het
volgende seizoen kunnen zich op
deze dag aanmelden. Dit kan via
www.seniorservicevenray.nl

Vergunning voor Roekenbosch
Het College van B&W in Venray heeft een omgevingsvergunning verleend aan eigenaar Roekenbosch Ontwikkeling voor de huisvesting van
arbeidsmigranten en woonurgenten op het voormalige recreatiepark in Blitterswijck. De vergunning geldt voor een periode van tien jaar.
De gemeenteraad van Venray
stemde op dinsdag 12 februari 2019
in met de afbouw van recreatiepark
Het Roekenbosch dat in 2029 wordt
gesloten. Om de ontmanteling van
het park te kunnen betalen, mogen
maximaal 104 huisjes worden verhuurd voor tien jaar.
Zestig huisjes zijn bestemd voor
250 arbeidsmigranten en voor woonurgenten zijn 44 woningen gereser-

veerd. De andere 120 huisjes worden
gesloopt. Voor de huisvesting van
woonurgenten, mensen die tijdelijk
woonruimte zoeken zoals jongeren en
bewoners die hun huis moeten verlaten, is een overeenkomst gesloten met
woningcorporatie Wonen Limburg. Met
Kafra Housing heeft gemeente Venray
een contract gesloten over het beheer
van de zestig woningen voor 250
arbeidsmigranten. Op het park woont

een beheerdersechtpaar en iedere
middag is er een inloopspreekuur voor
de arbeidsmigranten bij de receptie.
Arbeidsmigranten maken gebruik
van het bestaande parkeerterrein aan
de Ooijenseweg waar plaats is voor 154
auto’s. De woonurgenten kunnen bij
hun huisjes, die verder van het parkeerterrein afliggen, parkeren. Er is een
klankbordgroep opgericht om de overlast voor de omgeving tot een mini-

mum te beperken. Wonen Limburg,
Roekenbosch Ontwikkeling, Kafra
Housing, gemeente Venray, kerngroep Blitterswijck en de belangenverenging van huisjeseigenaren die
niet zijn aangesloten bij Roekenbosch
Ontwikkeling, nemen deel aan de
klankbordgroep die op maandag
2 september voor het eerst bij elkaar
kwam. Ook de politie en brandweer
waren bij die bijeenkomst aanwezig.
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Nieuwe kandidaten gezocht

Nog geen nieuwe dorpsraad
Smakt-Holthees
Dorpsraad Smakt-Holthees is nog steeds op zoek naar nieuwe kandidaten. Vijf van de zeven dorpsraadleden
willen aan het einde van dit jaar stoppen. Er zijn al veel bewoners benaderd, maar er zijn nog niet genoeg opvolgers gevonden.
In de dorpsraadvergadering van
maandag 9 september klonken zorgen
over het voortbestaan. Van de huidige
dorpsraad blijven alleen Jeanne Jansen
en Pieter Jeuken op hun post. Voorzitter
Peter Coppus, secretaris Sjaak Koopmans
en de leden Hans Schröder en Theo
Steeghs kondigden al eerder hun vertrek
aan. Reinhold Oehmen maakte maandagavond ook zijn opstappen bekend.
Hij stopt aan het eind van dit jaar omdat
hij zijn woning in Smakt eerder dan
verwacht heeft verkocht.

Afgelopen voorjaar werden open
verkiezingen gehouden in de dorpen
Smakt en Holthees. Alle inwoners kregen een formulier in de bus waarop
ze drie namen konden invullen van in
hun ogen geschikte dorpsraadleden.
De genoemde namen zijn in volgorde
van het aantal behaalde stemmen
benaderd. Sommigen haakten direct
af en anderen namen het voorstel in
beraad. Twee of drie personen hebben
een toezegging gedaan. “Eind dit jaar
moet alles rond zijn”, zei dorpsraad-

voorzitter Peter Coppus. “Maar we hebben zeker vijf nieuwe mensen nodig”,
reageerde secretaris Sjaak Koopmans.
“Ik denk dat er dadelijk een groot gat
valt als wij allemaal stoppen.” Coppus:
“Daar heb ik ook mijn zorgen over.
We hebben al veel mensen gevraagd
maar we moeten nog verder zoeken.”
De meeste stoppende leden gaven
aan niet abrupt het bijltje erbij neer te
gooien. Om te zorgen voor een goede
overdracht willen ze nog tot medio
2020 beschikbaar blijven.

Voordracht vertrouwenscommissie

Raad kiest wethouder en
burgemeester
De gemeenteraad van Venray komt op donderdag 12 september in een extra vergadering bijeen voor twee
bijzondere agendapunten. De bekendmaking van de nieuwe burgemeester en de beëdiging van Cor Vervoort als
nieuwe wethouder van Venray Lokaal.
De bijeenkomst in de raadzaal
begint om 20.00 uur met de benoeming van wethouder Cor Vervoort.
Venray Lokaal draagt de 61-jarige
Venraynaar voor als opvolger van
Carla Brugman die eind juni ontslag
nam om als gedeputeerde van provincie Limburg aan de slag te gaan.
Cor Vervoort begon zijn politieke
loopbaan bij Samenwerking Venray,
waarvoor hij jaren commissielid was.
Hij was ook korte tijd gemeenteraads-

lid, van mei 2005 tot aan de verkiezingen van maart 2006. Later stapte
hij over naar inVENtief, de voorloper
van Venray Lokaal. Hij was tot voor
kort voorzitter van de lokale partij.
De gemeenteraad houdt een schriftelijke stemming voordat burgemeester
Hans Gilissen de nieuwe wethouder
kan beëdigen.
De keuze van de nieuwe burgemeester komt om 20.30 uur aan bod.
De vertrouwenscommissie, bestaande

uit de fractieleiders, heeft in de
afgelopen twee weken gesprekken
gevoerd met kandidaten die geselecteerd zijn uit de zeventien sollicitanten. Eerder op de avond moet
de gemeenteraad in een besloten
bijeenkomst nog instemmen met de
voordracht van de vertrouwenscommissie. De nieuwe burgemeester
treedt op 1 januari 2020 in functie als
opvolger van Hans Gilissen die Venray
na tien jaar gaat verlaten.

Bestuurder en voorzitter dorpsraad

Koninklijke onderscheiding
Bert Arts
Burgemeester Hans Gilissen van Venray heeft op vrijdag 6 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Bert Arts (64) uit Castenray. Arts heeft zich sinds 1991 ingezet voor de plaatselijke gemeenschap en is
daarvoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Arts was onder meer betrokken bij de Stichting jeugd- en
Gemeenschapshuis ‘De Wis’ in
Castenray. Het gebouw heeft een
belangrijke rol in het dorp. In 2006 was
Arts betrokken bij de overname van
het gebouw dat tot die tijd in eigendom van de kerk was. Vanaf 2009
vertegenwoordigt Arts de Castenrayse

belangen als bestuurder en voorzitter van de dorpsraad en zit hij in het
overkoepelende Dorpsradenoverleg.
In de tijd van de verbouwing van het
gemeenschapshuis ontstonden ook
de eerste ideeën voor huisvesting
voor de oudere, mindervalide mensen in Castenray. Arts nam hiervoor
het initiatief. Diverse locaties wer-

den onderzocht en onlangs is de oude
basisschool in Castenray omgebouwd
tot een ontmoetingsruimte met vijf
seniorenwoningen met als nieuwe
naam ‘Residence De Stek’. Dit project
krijgt mogelijk een vervolg in de nabij
gelegen kerkdorpen. Bert heeft voor
de nieuwe initiatiefnemers een draaiboek gemaakt met ervaringen.
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Eindelijk verkoop
kavels in Vredepeel
De impasse rond woningbouw in Vredepeel lijkt doorbroken. Aan de
Twistweg staan al twaalf jaar lang vijf bouwkavels te koop. “Daarvan
zijn er nu vier verkocht en op de vijfde kavel is een optie genomen”,
meldde voorzitter Theo Kooter in de dorpsraadvergadering van donderdag 5 september.
De dorpsraad reageerde verheugd op het goede nieuws dat de
uitbreiding aan de oostkant van de
dorpskern nu eindelijk gerealiseerd
kan worden. De vijf bouwkavels van
ieder 1.000 vierkante meter komen
uit de oude Ruimte voor
Ruimteregeling van provincie
Limburg, die nog doorloopt tot
2023. Om de sloop van stallen te
betalen, kunnen in verschillende
dorpen op ruime kavels vrijstaande
woningen worden gerealiseerd.

De meeste huizen zijn al
gebouwd maar voor de kavels aan
de Twistweg, voor de vraagprijs van
125.000 euro, was weinig belangstelling. Ruimte voor Ruimte
Limburg Beheer heeft enkele
jaren geleden tevergeefs geprobeerd de kavels te verkleinen,
zodat ze beter verkoopbaar zouden zijn. Gemeente Venray gaf
hiervoor geen toestemming vanwege de concurrentie met het
eigen uitbreidingsplan.

Vredeweg krijgt
grote opknapbeurt
De Vredeweg in Vredepeel krijgt volgend jaar een grote opknapbeurt. Het oude asfalt wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe
asfaltlaag met aan beide kanten een rand van grasbeton waardoor de
weg een stuk breder wordt.
Eind deze maand of begint
oktober organiseert gemeente
Venray een informatieavond voor
omwonenden. Dat meldde voorzitter
Theo Kooter in de dorpsraadvergadering van donderdag 5 september.
Op de Vredeweg geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer, maar
de weg is hiervoor nooit ingericht.
De dorpsraad wil voorkomen dat
verkeersdrempels worden aangelegd

op de kaarsrechte weg omdat deze
obstakels hinder opleveren voor het
landbouwverkeer. De werkzaamheden aan de Vredeweg duren ongeveer twaalf weken. De aanpak wordt
in fases uitgevoerd zodat bedrijven
en woningen bereikbaar blijven.
De start staat gepland in de eerste
week van mei 2020. Voor de bouwvakvakantie van volgend jaar moet
de klus zijn afgerond.

Plan kinderopvang
in school Vredepeel
De dorpsraad van Vredepeel hoopt voorlopig een invulling te
hebben gevonden voor het leegstaande schoolgebouw. Een kinderopvangorganisatie uit Brabant heeft belangstelling voor het pand,
zei voorzitter Theo Kooter in de dorpsraadvergadering van donderdag
5 september.
“Het is nog heel pril”, vertelde
Kooter. “Het gaat om een kinderopvang die nu in Boekel zit maar daar
het gebouw moet verlaten. De organisatie is op zoek naar een nieuw
onderkomen. We moeten bekijken
of de kinderopvang in het schoolgebouw past.”
Basisschool Regina Pacis in
Vredepeel werd acht jaar gesloten

vanwege het dalende leerlingenaantal. De dorpsraad is al langer
op zoek naar een invulling voor
het gebouw midden in de dorpskern. De wens is vier woningen te
realiseren in het pand dat zestig
jaar oud is. Het schoolgebouw is
eigendom van gemeente Venray
en wordt momenteel antikraak
bewoond.

Buurtpreventie-app

Inbreker Heide aangehouden
In Heide is zondagavond 8 september een inbreker op heterdaad betrapt en aangehouden. Een 19-jarige
verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt voorgeleid bij de rechter commissaris.
Via het alarmnummer kwam er
bij het Operationeel Centrum van de
Politie Limburg een melding binnen
van een buurtbewoner. Buurtbewoners
werden via een buurtpreventie-app
gewaarschuwd. Het team van Politie
Venray-Gennep, Politie Horst en het

Team surveillancehondengeleiders
met spoed ter plaatse gestuurd.
Op het moment dat de eenheid ter
plaatse kwam hadden zo’n twintig
buurtbewoners het perceel reeds afgezet. Daarnaast werd er door burgers in
de buurt gezocht, onder meer met een

quad en een warmtebeeldcamera.
In de woning werd door de politie één verdachte op heterdaad aangehouden op verdenking van diefstal
door middel van braak. De politie laat
weten dat er mogelijk meer verdachten bij betrokken zijn.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

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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Venray 75 jaar bevrijd
7

Jac Goumans

Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat de gemeente Venray bevrijd werd. Veel inwoners uit de
gemeente hebben de oorlog en bevrijding meegemaakt. Zij vertellen in deze serie hun verhaal. Jac Goumans
(91), woonachtig in Venray, maakte als kind de oorlog mee in Leunen. Zijn ouders gaven enkele onderduikers
onderdak in hun boerderij Molenhof aan de Molenhofweg in Leunen.

verzet en de onderduikadressen. In de
Paterskerk in Venray, dat gold als het
centrale coördinatiepunt voor de regio
Venray voor verdere verplaatsingen van
onderduikers, vond de kennismaking
plaats. Er zat een tijd lang een Joodse
man bij ons ondergedoken. In 1942
hoefden Joden nog geen ster te dragen en hij kon redelijk vrij rondlopen.
Hij ging vaak met de fiets in Venray bij
café Den Engel drinken. Hij was nergens bang voor. Op een dag besloot hij
om met de trein naar zijn vriendin in
Valkenburg te gaan. Daarna hebben we
hem nooit meer terug gezien.” Daarna
kreeg familie Goumans een onderduiker uit Maastricht. De man, schilder
van beroep, moest voor arbeidsinzet
schepen schilderen in de Eemshaven in
Groningen. Hij bleef tot het einde van
de oorlog in Leunen. “Nadat we bevrijd
waren, is hij liftend naar huis gegaan.
En elk jaar kwam hij met de kermis bij
ons op bezoek.”

Neef Jac
Boerderij familie Goumans
10 mei 1940 hoorde Jac
‘s nachts het geluid van kanonnen,
waaruit hij opmaakte dat de
Duitsers eraan kwamen. De eerste
dag dat de Duitsers in Leunen
zaten, merkte familie Goumans er
weinig van. De soldaten gingen
volgens Jac hun gang. Pas een
maand later werd het
Patersklooster overgenomen door
de Duitsers. De Duitsers hadden
een controlepost ingericht in het
toenmalige patronaat in Leunen.
Ook in Leunen groeide het wantrouwen richting de Duitsers.
De kerk en de pastorie was dichtbij

het pastoraat gesitueerd. Wat de
Duitsers niet wisten, was dat pastoor
Hafmans actief bemiddelde om onderduikers en evacuees op een veilige
plek te krijgen. “Wij wisten precies
wanneer de Duitse controle onbemand
was”, vertelt Jac.

Gemengd bedrijf
Het gezin bestond uit vader, moeder, Jac, zijn twee jongere zussen en
twee ongehuwde tantes. In Leunen
werd in de oorlogstijd volgens Jac weinig vernield. Alleen de kerk werd flink
gebombardeerd. In die tijd woonde er
in Leunen ongeveer 1.400 inwoners.

Asfaltwegen naar Venray waren er
niet. Het vervoer ging met paard en
wagen. De familie had een gemengd
bedrijf, waardoor er tijdens de oorlog
genoeg eten was. Volgens Jac kwamen
veel mensen uit Venray bij hen brood,
melk en eieren halen. In de schuur van
familie Goumans zaten een tijd lang
Duitsers met tien paarden. “Wij werden gedwongen om ze binnen te laten.
De Duitsers moesten koken voor de
soldaten aan het front.”
Ondanks dat de familie Duitsers in
de stal onderbracht, woonden er ook
maanden onderduikers in de boerderij. “Pastoor Hafmans regelde het

Ook neef Jac van den Engel heeft
een tijd bij de familie gewoond.
“Toen boerderij en Café Den Engel
werd geraakt, is hij door het veld
gerend en naar ons toe gevlucht.
Ik heb toen in de stal waar de Duitsers
zaten, een verrekijker gepikt en daarmee naar Venray gekeken. Nadat ik
werd uitgekafferd door Duitsers op
straat, moest ik de verrekijker weer
inleveren. Na een tijd is Jac naar een
vriend vertrokken, vanwege de soldaten bij ons in de stal.” Kort na de inval
in Nederland hadden de bezetters in
Leunen barakken gebouwd, een kamp
waar ze luchtafweergeschut en schijnwerpers hadden. Met de Leunse kermis is de schuur van familie Goumans
afgebrand door een van de brandbommen uit een bommenwerpers
van de geallieerden die was geraakt.

Venrayse jeugd bespreekt vrijheid
Wethouder Anne Thielen van gemeente Venrayopende dinsdagochtend
10 september met een leerling van basisschool de Klimboom het project
‘Venray Vrijheid Verdraagzaamheid’. Dat gebeurde in het Venrays Museum.
De leerlingen van groep 8 mochten vervolgens de spits afbijten. Het project
is opgezet door de werkgroep Educatie van het Venrays Museum.
De werkgroep heeft als doel
jongeren te laten ervaren wat oorlog
en bevrijding met mensen kan doen.
Thema’s als vrijheid, respect en
verdraagzaamheid krijgen daarbij
aandacht. Zo is er onder meer een
escaperoom ingericht met voorwerpen uit jaren 40. Daarbij werken
jongeren samen met materialen uit de
oorlogstijd om naar de vrijheid te
‘vluchten’. In de toren van de Sint
Petrus’ Bandenkerk in Venray worden
de aantekeningen van Duitse soldaten
tijdens de beschietingen door het
Engelse bevrijdingsleger getoond.
Daarnaast luisteren leerlingen naar
verhalen van Frans van de Pas en
voeren ze gesprekken met vluchtelingen in Venray die een veilig thuis
proberen te vinden. Ook wordt er

onder leiding van een gids in de Grote
Straat in Venray foto’s getoond van
plekken in het centrum van Venray die
tijdens de oorlog verwoest zijn.

Met elkaar
in dialoog
Dinsdag 22 oktober vindt voor
een groep leerlingen van het
Raayland College in Venray een
uitwisseling plaats met leerlingen van een school uit Neuss in
Duitsland, deels op de begraafplaats
in Ysselsteyn en deels in het Venrays
Museum. De jongeren gaan met
elkaar de dialoog aan over thema’s
als vrijheid en verdraagzaamheid.
Voor meer informatie neem contact
op met info@venraysmuseum.nl

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het paard in de stal heeft de brandbom uitgetrapt en daarbij de hak
van het veulen geraakt. Het veulen
is daarna naar de slacht gebracht.
De rest van het huis is blijven staan.
“Ik kan me nog herinneren dat we
samen met de brandweermannen
koffie hebben gedronken, nadat de
schuur was geblust. We hebben nog
een dankbetuiging van de hoofdbrandweer gekregen.”

Maarheeze
Vijf dagen nadat Leunen werd
bevrijd, ging familie Goumans via
Heide naar Deurne. Daar werden ze
ontsmet en vervolgde de weg naar
Maarheeze, waar ze uiteindelijk zes
weken verbleven. “Daarna ben ik
met mijn vader naar Heide gefietst
waar onze paarden stonden. Mijn
vader is terug gefietst en ik ben
daar gebleven. Toen we na een tijd
weer naar Leunen mochten, troffen
we een puinhoop aan. Alle huizen
met rieten daken waren in brand
gestoken. De Duitsers hadden in
onze boerderij alles, behalve onze
twee honden, meegenomen.”
Het verhaal van Jac komt wordt
ook op zondag 6 oktober verteld
als de manifestatie plaatsvindt van
‘Leunen viert 75 jaar vrijheid’. In de
St. Catharinakerk wordt dan vanaf
14.30 uur het verhaal van de oorlog
in Leunen verteld door Frans van de
Pas. Dit wordt begeleid met muzikale verbindingen door harmonie,
zanggroep Melody en troubadour
Jos Joosten. Vanaf 16.30 uur vindt
op het dorpsplein het bevrijdingsfestival plaats met optredens van
Ten50Two, Puppies, Trademark,
Naovenant en Krom dur d’n Bocht.
Voor de kinderen is er een springkussen. Daarnaast zijn er historische
legervoertuigen.
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Theaterzaal wordt ‘Rabozaal’

Inzamelingsactie

J&R Schoenen
heropend

De theaterzaal van Schouwburg Venray wordt de ‘Rabozaal’. Dat laat Schouwburg Venray weten op dinsdag
10 september. Directeur Angelique Janssen van Rabobank zegt de verbinding met cultuur belangrijk te vinden.
Dat is voor de bank de reden geweest om de zaal om de theaterzaal om te dopen tot Rabozaal.

J&R Schoenen heeft op zondag 8 september haar deuren heropend.
Na drie jaar een schoen- en zeilmakerij te hebben gehad, draait het in
de nieuwe winkel om de aankoop, onderhoud en het herstel van lederen schoenen. Wethouder Jan Loonen was aanwezig bij de gelegenheid.
Naast schoenen heeft de winkel
ook een assortiment aan tassen.
Daarnaast bieden ze onderhoudsproducten aan voor schoenen. Tijdens de
heropening is een actie gelanceerd
voor de inzameling van schoenen
voor de kledingbank. Door de oude

schoenen in te leveren, wordt er kans
gemaakt op een leren tas. “Schoeisel
is belangrijk en dat willen we graag
voor meer mensen mogelijk maken”,
aldus Joy en Roel, eigenaren van de
winkel. De winkel bevindt zich op de
Patersstraat 10 in Venray.

Wijn- en bistrobar

Nieuw pand
voor Samen
Wijn- en bistrobar Samen is verhuisd naar een groter pand.
Eigenaren Tim en Jaymie hebben een handtekening geplaatst onder de
overeenkomst voor de nieuwe locatie. De komende maanden is de
organisatie nog gewoon op het vertrouwde adres te vinden.

Voor het einde van het jaar
worden de deuren geopend op de
nieuwe locatie, Schoolstraat 31 in
Venray. Deze ligt 69 meter verderop.
“Het nieuwe pand heeft extra mogelijkheden. Een groter terras dat meer
in verbinding staat met het
Schouwburgplein, meer mogelijkheden voor gezelschappen en het beter

borgen van de gewenste kwaliteit
door extra ruimte achter de schermen”, aldus Tim die laat weten dat
aan het concept niets veranderd gaat
worden. “Het voelt voor ons als een
ontzettende kans”, stelt hij. De
huidige locatie blijft in handen Tim en
Jaymie en wordt gebruikt voor
speciale gelegenheden.

‘Drie dagen kermis
genoeg’

Schouwburg Venray laat weten
zich vereerd te voelen met de samenwerking. Door de financiële steun die

de Rabobank geeft, ontstaan er meer
mogelijkheden voor het theater.
Schouwburg Venray kent al enkele

jaren een Theater Sociëteit. Dat is de
businessclub van het theater, waar
Rabobank Horst Venray ook lid van is.

Deel Venray Logistics Centre opgeleverd
Gazely, investeerder en ontwikkelaar van logistieke warehouses en distributieparken, heeft
dinsdag 3 september het eerste deel van Venray Logistics Centra opgeleverd aan Syncreon, een
logistieke dienstverlener. Het gehele project bestaat uit drie nieuwe warehouses met een totale
oppervlakte van 83.000 vierkante meter. De herontwikkeling van de voormalige Xerox fabriek op
bedrijventerrein Smakterheide wordt over drie fases opgeleverd. De komende maand wordt
begonnen met de tweede fase.

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

De kleine dorpen in de gemeente Venray vinden een driedaagse kermis
lang genoeg. Ze stellen voor dinsdag als vierde kermisdag af te schaffen.
“Dat gaan we tijdens de komende
evaluatie met de gemeente en de
kermisexploitant bespreken”, zei
dorpsraadvoorzitter Leon Janssen van
Heide op maandag 2 september in het
dorpsradenoverleg. In Blitterswijck
en Merselo werden kermisattracties
op dinsdagavond al voor 21.00 uur
afgebroken, meldden beide dorpen.

Voor de laatste kermisdag blijkt weinig animo te zijn. “Beter drie goede
kermisdagen dan vier halve”, zei
Leon Janssen. “De gemeente wil vier
dagen omdat de attracties er nu eenmaal staan.” Dorpsraadvoorzitter Bas
Vennekens zei dat Geijsteren de dinsdag ook wil laten vervallen. “Drie kermisdagen is voor ons genoeg.”

€ / PER M2

€ / PER M

2
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GEPLUKT Roy Boateng
race voor de verkiezing van landelijke
ambassadeur, maar daar trok hij net
niet aan het langste eind.
Toch was de basisschool de tijd
waar hij de warmste herinnering
aan heeft. De Venraynaar ging naar
basisschool De Foekepot. “Dat vond
ik geweldig, het was echt een grote
familie. Waarschijnlijk is het de school
waar ik het meest van genoten heb.
Op veel scholen ben je slechts een
nummer, maar daar was het anders”,
weet hij zich te herinneren.

Jongeren

Wie zijn naam op Google intikt, krijgt een heleboel hits. Hij was onder meer ambassadeur voor het ROC in Nijmegen en zet zich graag en veelvuldig
in voor de jongeren in Venray. HALLO Venray was nieuwsgierig wat deze pas 20-jarige Venraynaar drijft en wat zijn achtergrond is. Deze week wordt
Roy Boateng (20) geplukt.
De student is geboren en getogen
in Venray. Samen met zijn broers Aki
(22) en Dirk (16) woont hij bij zijn
moeder. “Het is een gezellige boel bij
ons thuis, maar af en toe heb ik wel
medelijden met mijn moeder. Soms
roept ze dat we snel het huis uit
moeten gaan”, zegt hij lachend.
“Maar we hebben het hartstikke leuk
hier”, vertelt hij. Zijn broer werkt bij
een winkel in Venray en zijn jongste
broertje is scholier op het Raayland
College. De ouders van Roy zijn van
Ghanese afkomst. Roy’s moeder
vertrok naar Nederland voor het
volgen van een studie. Zelf is de
Venraynaar nog nooit in Ghana
geweest. “Voor mij hoeft dat voorlopig
niet. Ik heb het goed naar mijn zin in
Venray en heb hier mijn werk, studie
en sociale contacten. Op den duur wil

ik wel eens naar Ghana om te zien
waar mijn roots liggen, maar dat gaat
nog even duren”, aldus Roy.
Vanaf dit schooljaar is Roy gestart
met een nieuwe opleiding, de hbostudie communicatie aan de Fontys
Hogeschool in Eindhoven. “Ik wil
richting de reclamemarketing. In het
tweede jaar van de studie kan ik
me daarin specialiseren. Het lijkt me
supergaaf als ik op termijn concepten
kan bedenken voor grote evenementen”, zegt hij. Op kamers gaat Roy niet
tijdens de vierjarige studie. “Nee, ik
mis Venray en mijn vrienden en familie dan te veel. Dus ik blijf lekker hier”,
stelt hij. Voor Roy was het geen uitgemaakte zaak dat hij een hbo-opleiding
ging volgen. Hij heeft immers de mbostudie marketing communicatie en
evenementen afgerond. “Mijn overwe-

ging was om via een goede werkervaring door te groeien. Een opleiding is
natuurlijk niet een garantie voor een
leuke baan straks. Uiteindelijk ben ik
toch blij dat ik ervoor gekozen heb in
Eindhoven te beginnen.” Om het leven
als student te bekostigen, werkt hij
na eerdere baantjes bij onder meer
Intertoys en Blokker nu al een jaar bij
Jeans in Venray als ‘Jeans specialist’.

ten te ontwikkelen, maar ze zijn wel
zelf verantwoordelijk om er wat van te
maken’ was zijn motto. “Ik deed mee
aan een landelijke campagne vanuit
het ROC, waarin verteld werd waarom
een mbo-opleiding zo van belang
is. Een jaar lang heb ik mijn school
mogen vertegenwoordigen als ambassadeur.” Hij was vervolgens ook in de

Ambassadeur
Dat hij niet met tegenzin naar
school gaat, blijkt wel uit het feit dat
Roy bij het ROC in Nijmegen, waar hij
zijn mbo-opleiding volgde, uitgeroepen werd tot Ambassadeur van de
school in het schooljaar 2018-2019.
“Dan ben je een soort van perfecte
leerling”, zegt hij lachend. ‘Mbo-ers
moeten de kans krijgen om hun talen-

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Roy zet zich graag in voor de
jongeren in Venray. Hij stelt dat het
aanbod voor de leeftijdscategorie 16
jaar en ouder niet geweldig is. Daarom
was hij actief bij de organisatie Social
Events, dat activiteiten organiseert
voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Roy is ook actief bij de jonge particulieren van Rabobank. “We laten daar
als jongeren onze mening horen over
onderwerpen die ons aangaan. Daarbij
geven we advies aan de bank over de
plannen die ze heeft. Voor mij is dat
heel interessant om mee te maken”,
vertelt hij. Alsof dat niet genoeg is, is
hij ook betrokken bij jongerenorganisatie The B in Venray. “Tja, mensen
zeggen wel eens tegen me dat ik een
beetje rustig aan moet doen. Het is
lastig plannen, maar nieuwe uitdagingen ga ik zeker niet uit de weg”, vertelt hij enthousiast.
Vanwege al zijn activiteiten is
sporten er een beetje bij ingeschoten. Roy tenniste een jaar of zeven bij
TC Rodhe in Venray. “De studie heeft
nu prioriteit, maar ik denk dat ik het
straks wel weer een keer oppak. Nu
heb ik iedere avond wel iets. Als ik
geen vergadering of activiteit heb, dan
ga ik graag het terras op met vrienden. Voor mij is het heel belangrijk dat
ik daar tijd in steek”, zegt hij.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 36

Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen
Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray legt op 1 januari
2020 zijn functie neer. De afgelopen periode is een vertrouwenscommissie
actief geweest om een nieuwe burgemeester voor te dragen. Donderdag
12 september is de nieuwe burgemeester gepresenteerd in een extra
raadsvergadering. Het benoemingsproces gaat via de Commissaris van de
Koning en de vertrouwenscommissie, waardoor burgers weinig invloed
hebben op de benoeming. De stelling twee weken geleden luidde: Ik wil
mijn eigen burgemeester kiezen. Op de Facebook-pagina van HALLO Venray
werden 73 stemmen uitgebracht. Ruim 35 procent was het oneens met de
stelling. Zo ook Jan Hartman uit Ysselsteyn. “Ik ben het oneens met de stelling.
Het kiezen is maar zeer betrekkelijk. Tot op heen heb ik tweemaal het kiezen
van een burgemeester meegemaakt. Dat wil zeggen dat je kon kiezen uit
een voorselectie van twee respectievelijk drie personen. In beide gevallen
was er geen burgemeester bij die ik zou willen kiezen. Daarom liever een

burgemeester laten benoemen en hopen dat men een deskundig persoon
benoemt die boven de partijen staat”, aldus Hartman. Daarnaast wordt
gesteld dat het een risico is om burgemeesters middels een verkiezing te
benoemen. Het gevaar kan dan zijn dat niet de persoon met inhoudelijk de
beste papieren wint, maar degene met de beste marketingcampagne.
65 procent stemde voor de stelling. Er wordt gesteld dat een gekozen
burgemeester zorgt voor meer draagvlak binnen de bevolking. Doordat
burgers inspraak krijgen in het benoemen van de burgemeester kan de
politieke interesse toenemen. Uit onderzoek blijkt dat dat een belangrijke
component is voor maatschappelijke betrokkenheid. Verder toont onderzoek
van SCP aan dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking een
voorstander is van meer inspraak rondom het benoemen van een nieuwe
burgemeester. Zij willen meer inzicht in het proces en willen af van de
‘achterkamertjes’ politiek.

Verminderen van snelheid van 80 naar 60 km/h
op verbindingswegen is goede zaak
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Op de verbindingswegen tussen de dorpen in de gemeente Venray gaat
een maximumsnelheid gelden van 60 kilometer per uur. Verbindingswegen
zijn wegen die tussen de dorpen liggen. Het zijn met name straten waar de
bomen dicht op de weg staan en ongelukken zijn gebeurd. De snelheid wordt
hier verlaagd van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur. De stelling
luidt: Verminderen van snelheid van 80 naar 60 km/h op verbindingswegen
is goede zaak. In de vergadering van woensdag 29 augustus in de commissie
Werken en Besturen lichtte verkeerskundige Siemen Halbersma een en ander
toe. Hij noemde de Horsterweg Leunen-Castenray), Overloonseweg (VenrayOverloon), Oirloseweg (Oirlo-Oostrum), Maasheseweg (Venray-Maashees),
Blitterswijckseweg (Blitterswijck-Wanssum) en Helling (Wanssum-Meerlo).
“Het zijn vaak straten waar bomen dicht op de weg staan en waar dodelijke

ongelukken gebeurd zijn”, stelde hij. Door het verlagen van de snelheid wordt
de kans op ongelukken verminderd. Daarnaast wil de gemeente het fietsen
bevorderen. Door de snelheid van auto’s te verlagen wordt het voor fietsers
veiliger om deel te nemen aan het verkeer. Verder is het zo dat gemeente Horst
aan de Maas dit al eerder heeft ingevoerd. Het is daarom voor weggebruikers
handiger als de maximale snelheid tussen beide gemeentes niet veranderd.
Aan de andere kant is het maar de vraag in hoeverre het terugbrengen
van de maximale snelheid met 20 kilometer per uur een verandering teweeg
brengt. Veel ongelukken gebeuren niet door een hoge maximale snelheid, maar
door afleidingen in het verkeer zoals de smartphone. Ook is alcoholgebruik
achter het stuur nog altijd een probleem. Verder geldt de maatregel niet voor
alle wegen, waardoor het voor automobilisten verwarrend kan zijn.

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.

Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.

Klusbedrijf heeft nog ruimte
voor opdrachten. We kunnen
alle bouwwerkzaamheden voor u
verzorgen. Tel. 06 13 11 35 66.

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

Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Loop-Wandel-Zit tuin. Ontmoet
elkaar in Dahliatuin Minella. 14 en 15
september van 12.00 tot 17.00 uur.
Venrayseweg 136 Horst. Entree 3,50
incl. koffie/thee/cake.

Te koop 5,33 Ha grond aan de
Roffert te Castenray/Oirlo in
landbouwontwikkelingsgebied. Info:
06 29 71 59 36/06 23 85 42 41.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

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

Kempen creëert

creatieve ideëen

Zinhoud
Er kwam een spotje voorbij van het UWV. Het ging
over werk, want daar zijn zij
van en voor. Maar deze commercial had wel een heel
eigenaardige twist: het ging
over werken bíj het UWV.
In 2013 zat ik zonder werk.
Ik had eerder gekozen voor een
carrièreswitch, maar uiteindelijk beviel het allemaal wat
minder en dat resulteerde in
een vroegtijdige beëindiging
van de relatie.
Aan die breuk zat ook het
lot verbonden van de kennismaking met het UWV.
Dat begon allemaal met een
gesprek in het arbeidsbureau.
Een oudere medewerker vroeg
ons retorisch wat we daar
kwamen doen. Hij wist dondersgoed dat we verplicht
waren om te komen, maar
voegde er direct aan toe dat
het geen enkele zin had.
“Jullie komen toch niet meer
aan de bak”, was zijn conclusie.
Later bleek waar zijn cynische klaagzang vandaan kwam.
Hoewel het UWV door de crisis
meer werk kreeg moest ook
door die organisatie de bezem
en stond zijn baan ook op het
spel. Nu, met minder werklozen, is men bij het UWV weer
op zoek naar medewerkers.
In de commercial proberen ze
mensen enthousiast te maken
met de combinatie van zinvol
en inhoud. Dat noemen ze dan
zinhoud.
Als ze ooit zinhoud kunnen
tonen dan is dat door werkzoekenden op een betere manier
te begeleiden en mensen
zonder werk met respect te
behandelen. Dan zou je er
misschien over na denken om
met trots bij het UWV te werken, ook zonder een krom
verzonnen term als zinhoud.
Op de plek waar het UWV
kantoor in Venray stond komen
zorgwoningen. Dat is pas
zinhoud.
Willy

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

Bestemmingsplan Sint Annapark
Dinsdag 17 september gaat de gemeenteraad een besluit nemen
over het bestemmingsplan voor het Sint Annapark. Enkele jaren van
voorbereiding zijn hieraan vooraf gegaan.
Ook wij als VENRAY Lokaal (en
onze voorgangers PP2 en inVENtief)
hebben steeds gepleit voor het zo
veel mogelijk behouden van dit
prachtige park met de vele monumentale en karakteristieke gebouwen. En niet te vergeten de
toegankelijkheid van het park en de
natuurwaarden (de flora en fauna in

het gebied). Het bestemmingsplan is
weliswaar enigszins flexibel. Toch zijn
de afspraken tussen gemeente en
Renschdaelgroep zodanig, dat de
bovengenoemde punten gewaarborgd zijn. Een aantal gebouwen
blijft zonder meer behouden en bij
de overige gebouwen zal de
Renschdaelgroep zich inspannen om

sloop te voorkomen. Als er mogelijk
toch sprake is van sloop dan dient
hier een gedegen onderbouwing
voor te zijn, ter beoordeling aan de
Raad. Ook de openbare toegang van
het grootste deel van het park is
geregeld.
De zorg voor het park wordt
gedeeld door vele inwoners van onze
gemeente. Dat bleek eens te meer
uit enkele insprekers tijdens de commissie Wonen op dinsdag 27 augustus. Gepleit werd, onder andere, voor

het afstemmen van woningbouw op
de huidige bebouwing en voor deels
appartementen in bestaande gebouwen.
We hebben er vertrouwen in
om als gemeenteraad een goed
besluit te gaan nemen en blijven
als VENRAY Lokaal, samen met de
andere partijen, de vinger aan de
pols houden.
Toon Kerkhoff,
raadslid VENRAY Lokaal

PAS uitspraak door Raad van State: Vloek of zegen?
Op woensdag 29 mei 2019 deed de Raad van State uitspraak inzake
Programma Aanpak Stikstof. De gevolgen van deze uitspraak sijpelen
langzaam door en komen meer en meer ten volle naar voren. Voor de
natuur een zegen maar voor boer, bouw en industrie een vloek… of
toch niet?
Het is waar, de uitspraak heeft
gevolgen voor heel veel vergunningen op gebied van bedrijfsuitbreiding, woningbouw, infrastructuur
enzovoorts. Veel projecten liggen
stil of is een aanvraag simpelweg
niet meer mogelijk. Hoewel dit voor

sommige bedrijven en voor de
woningmarkt desastreus is (of lijkt),
heeft het ook een positieve kant.
Het dwingt ons om anders naar zaken
te kijken.
Die nieuwbouwwijk komt er nu
misschien niet, maar we kunnen wel

kijken naar het herinrichten van
oude, soms vervallen, en al lang
leegstaande gebouwen. Die nieuwe
snelweg komt er wellicht ook niet
maar daarmee moeten we kijken hoe
we de files dan wel aanpakken.
Anders en slimmer omgaan met
mobiliteit, wellicht geen nieuw
logistiek centrum, maar misschien
dan een onderzoekscentrum Agri en
Food om te kijken hoe we beter en
anders om kunnen gaan met voeding. Of onderzoek naar de energie-

bron van de toekomst… waterstof.
Laten we dus positief blijven en
omdenken. Tegelijkertijd moeten we,
ook provinciaal, aan de slag met de
uitspraak voor wie wel geraakt wordt
en voor wie ‘omdenken’ geen soelaas biedt, want daar sluiten we de
ogen niet voor.
Het allerbelangrijkste voor het
CDA is dat we het samen doen.
Emma Palmen,
CDA Venray

Stilte rondom het Vlakwaterbos
Sinds een paar jaar weten we dat er een visiedocument komt over
het Vlakwaterbos. Dit document, dat straks de basis vormt voor het
bestemmingsplan, wordt volgens het college mede ontwikkeld door
inbreng van belanghebbenden.
Dat laatste juichen we uiteraard
toe en gelukkig hebben we ook erg
betrokken inwoners. Wijkraad Veltum
heeft al in januari 2018 gemeld dat
ze input willen leveren en doorlopend geïnformeerd willen worden.
Dan is het erg te betreuren dat het
gebrek aan vertrouwen op dit dossier

uiteindelijk leidt tot het opheffen van
deze wijkraad. Gelukkig zijn er nog
betrokken inwoners van Veltum die de
honneurs blijven waarnemen. Ook
Wijkraad Vlakwater heeft zichzelf
begin dit jaar maar gemeld, omdat
een uitnodiging van de gemeente op
zich liet wachten.

beukenhaag vanaf € 0,59
buxus vervangers
vanaf € 0,59
met vele soorten vaste planten,
heesters, sier- en fruitbomen
2 ha groot, viooltjes, hei
en veel meer

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Er is ondertussen wel veel informatie door betrokkenen geleverd, nog
eind augustus is er een bijeenkomst
georganiseerd voor de belanghebbenden. Verslagen van dit soort bijeenkomsten worden echter niet gemaakt.
Op dit moment is het stil rondom het
Vlakwaterbos. Volgens de planning
zouden in september de reacties op de
conceptvisie, die de gemeente zou
delen met de belanghebbenden,
worden verwerkt. De conceptvisie laat
blijkbaar nog even op zich wachten.

VVD Venray gaat er vanuit dat het
college met een plan komt dat eer
doet aan de inbreng van de belanghebbenden, maar we maken ons wel
zorgen. Vandaar ook dat we vragen
hebben gesteld over dit dossier bij het
vragenuur. Wat ons betreft verdient
ons stadsbos, waar we erg zuinig mee
om moeten gaan, even wat meer
reuring.
Wim De Schryver,
VVD Venray
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aan
Jacky Gerritsen
Wat is je droombaan?
Ik wil graag juffrouw worden op
de basisschool en dan het liefst
de bovenbouw. Het leuke is dan
een paar andere vriendinnen dat
ook willen en we willen zelfs naar
dezelfde school. Ik heb er wel zin
in om van deze school af te gaan.
Zes jaar vind ik lang genoeg.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
dingen zeg voordat ik daar over na
heb gedacht. Mijn beste eigenschap
is dat ik aardig en vriendelijk ben.
Ook ben ik loyaal, want ik ben er als
je me nodig hebt.
Introvert of extravert?
Mensen die mij niet kennen denken
dat ik stil ben, mensen die mij
kennen willen dat ik dat was.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis door Europa. Ik wil heel
Europa hebben gezien en daarna
wil ik ook nog graag een keer naar
Canada gaan. Vooral Europa, de grote
steden, het eten en de mensen.
Gewoon alles!
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat zou ik echt niet weten. Ik heb
mijn telefoon jammer genoeg laten
vallen, dus op het moment doe ik
het zonder.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is Netflix k ijken.
Wat staat boven op je bucketlist?
De nacht doorhalen of onder de
sterren slapen, maar dan wel met
mijn vriendinnen en niet alleen. Dat
lijkt me toch echt fantastisch.
Wat is het eerste waar mensen
aan denken als ze jouw naam
horen?
Hoe schrijf je jou naam? Ook
wordt mijn naam altijd verkeerd
uitgesproken.
Waar heb je echt spijt van?
De reacties die ik af en toe geef aan
mensen via WhatsApp. Vooral omdat
ik niet nadenk, voordat ik iets app en
gewoon meteen reageer.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jacky Gerritsen
17 jaar
Veulen
Raayland College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag meer gelijkheid in de
wereld willen hebben. Natuurlijk kan
ik dit niet echt een superkracht noemen, maar het komt alsnog te weinig
voor. Het verschil tussen ‘zwart’ en
blank is nog steeds veel te groot. Ook
worden vrouwen nog steeds niet hetzelfde behandeld als mannen. Terwijl
vrouwen evenveel kunnen. Om dan
nog niks te zeggen over homoseksualiteit. In veel landen is dit nog steeds
verboden. Terwijl we in de 21e eeuw
leven en niet in 1349!
Als je elk willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Niemand om eerlijk te zijn. Ik ben blij
met mezelf en dat mag ook. Ik kom

op voor wat ik zelf wil en dat is veel
belangrijker dan mijn mening. Toch
zou het mij wel gaaf lijken om een
vlinder te zijn, want dan zie je de
bloemen en planten namelijk in allemaal mooie kleuren.
Welk verhaal vertelt je
familie altijd over jou?
Ze vertellen veel verhalen over mij. Ik
speelde bijvoorbeeld altijd ‘de baas’
over onze buurjongen. Hij deed alles
wat ik wilde doen. Als ik wilde knutselen, dan ging hij ook knutselen en
als ik iets anders wilden doen, deed
hij dat ook.
Waar ben je verslaafd aan?
Snickers! Ik denk dat iedereen het
hier mee eens is. Ik hou van pinda’s
en chocolade en elke variant is welkom. Pindakaas, pindarotjes of snickers in elke mogelijke variant. Voor
snickers kun je me wakker maken,
zonder dat ik chagrijnig word.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Verbazingwekkend genoeg kan ik

me niks herinneren. Natuurlijk heb
ik leuke dingen meegemaakt, maar
ik zou ze niet opnieuw mee willen maken. Ik denk dat er nu wel
leuke dingen aan gaan komen, die ik
opnieuw zou willen gaan beleven.
Wat is je favoriete vak op school?
Pauze! Zonder twijfel, pauze. Dan
kan ik met mijn vriendinnen praten
zonder gestoord te worden door een
of andere docent die aan het uitleggen is.

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77

Verjaardag
Het is alweer voorbij zodra
de krant in de bus ligt, maar
afgelopen week was ik jarig.
Ik hou van mijn verjaardag.
Van de cadeautjes krijgen, tot
het eten van taart en vlaai.
Ook vind ik het leuk dat ik
mijn familie dan weer zie.
Het leuke is dat het ‘verjaardagseizoen’ weer begint. In de
komende vijf maanden zijn al
mijn vriendinnen jarig. Want na
mij is Nikola jarig, dan Iris, dan
Loes, dan Anne, dan Lynn, dan
Sanne en dan Julia. Om Sofie en
Destiny niet te vergeten die al
jarig zijn geweest een paar
weken geleden. Dat vind ik dan
ook zo leuk, want ik hou ervan
om cadeautjes te geven.
Om nog even terug te komen op
mijn verjaardag. Ik ben alweer
17! 17 betekent dat ik bijna
legaal mag drinken en dat ik
bijna kan autorijden. Ik ben
namelijk flink bezig met mijn
rijbewijs. Aangezien ik ook die
zo snel mogelijk wil hebben.
Als ik dit schrijf ben ik bijna
jarig. Morgen de 11e om precies
te zijn. Ik ben heel benieuwd
wat ik van mijn ouders ga
krijgen, om mijn feestje met
mijn vriendinnen aankomende
zaterdag niet te vergeten.
Dan gaan we eerst naar
Toverland en ‘s avonds komt
iedereen mijn verjaardag vieren. Ik heb er veel zin in en kan
niet wachten. Elk jaar word ik
toch zenuwachtig van mijn
verjaardag, maar het is en
blijft een leuke dag. Elk jaar
opnieuw. Gelukkig hoef ik niet
lang te treuren, de verjaardagen
van mijn vriendinnen zijn ook
leuk. Vooral omdat ik de
cadeautjes dan vol plak met
ducktape.
Jacky
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Bekerduel

Wandelen in trek bij SVOC’01 knokt terug tegen
Venrayse Singelloop sterker BVV’27
De zesde editie van de Rühl Haegens Molenaar Venrayse Singelloop
vindt plaats op zondag 6 oktober. Ook dit jaar is er voor wandelaars
weer de mogelijkheid om deel te nemen.
Nederland telt zo’n 6,5 miljoen
wandelaars. Een groot deel noemt
gezondheid en vitaliteit als reden om
regelmatig te wandelen en in beweging te komen. “Dat is precies het
doel van de Venrayse Singelloop”,
aldus de wandelcommissie van de
Singelloop. Het aantal wandelaars
dat de afgelopen jaar heeft deelgenomen is toegenomen. In 2015
waren er 292 wandelaars, 2016 368

wandelaars, 2017 565 wandelaars en
2018 638 wandelaars. De organisatie
vraagt om zoveel mogelijk gebruik te
maken van de voorinschrijving.
Zo wordt drukte op de dag zelf
voorkomen. De voorinschrijving sluit
op vrijdag 4 oktober om 18.00 uur.
De organisatie laat weten dat een
derde van het inschrijfgeld naar
Stichting Leergeld gaat. Inschrijven
kan via www.venraysesingelloop.nl

Voetbalvereniging BVV’27 uit Blitterswijck leek een eenvoudige bekermiddag te beleven op sportpark
De Heesakker in Oirlo op zondag 8 september. Na 20 minuten leidde de veel sterkere Blitterswijckse vierdeklasser met 0-2 tegen vijfdeklasser SVOC’01 uit Oirlo en Castenray. BVV’27 drukte niet door, waardoor de thuisploeg
in leven bleef en via Johan Gommans de achterstand kon verkleinen tot 1-2.

Seizoensouverture

SVOC pakt door in
tweede helft
Korfbalvereniging SVOC uit Oirlo en Castenray speelde op zondag
8 september haar eerste wedstrijd van het seizoen. Deze werd in een
uitwedstrijd tegen DAKOS uit Someren met 6-12 gewonnen.
Zowel SVOC als DAKOS startte fel
aan de wedstrijd. SVOC moest met
name aanvallend nog zoeken. Beide
ploegen kregen veel kansen, waardoor het bij de rust 4-4 was. In de
rust werd aangegeven dat er doorgepakt moest worden en er een tandje
feller gespeeld moest worden. In het
begin van de tweede helft was het
toch DAKOS dat als eerste de korf
wist te raken. SVOC had echter snel
antwoord, waardoor het snel gelijk
stond.

De eerste tien minuten in de
tweede helft liep nog gelijk op,
daarna trok SVOC de wedstrijd naar
zich toe wat leidde tot een 6-8
voorsprong. Na een time-out, waar
een en ander besproken werd, liep
de ploeg in het laatste kwartier uit
naar een 6-12 voorsprong. De voorsprong werd niet meer weggegeven
waardoor 6-12 ook de eindstand
bleek. Zondag 15 september speelt
SVOC een thuiswedstrijd tegen
Bladella.

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.
Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Juul Swinkels
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: juul@vissers.com
www.vissers.com

BVV-captain Roel Verkoijen (links) glipt langs Tim Rijbroek van SVOC’01
De grote pechvogel was de
jonge SVOC-verdediger Rob Willems.
Want hij scoorde tweemaal in eigen
doel waardoor BVV’27 al snel op 0-2
kwam. Vlak daarna moest de ongelukkige verdediger zich met een
blessure laten vervangen door Lars
Voermans. “Rob had niet echt z’n
dag. Hij begon al niet fit aan de
wedstrijd”, verklaarde SVOC-trainer
Jeroen Denissen.

Plaag voor
de defensie
Uitblinker bij BVV’27 was de
nieuwe buitenspeler Nic van Ool,
overgekomen van Venray 2, die aan
de basis stond van beide treffers.
Van Ool was met zijn snelheid doorlopend een plaag voor de defensie van
de thuisclub. Al na een halve minuut
brak de nieuwkomer door over de
rechterkant. Zijn voorzet werd door
Rob Willems pardoes in eigen doel
geschoten, 0-1. Bij de 0-2 gaf Van Ool
de voorzet vanaf links. Voordat spits
Lars Koster het karwei kon afronden,
tikte Rob Willems de bal al achter
SVOC-doelman Mikey Ellery.

BVV’27 bleef domineren, maar
nam ook wat gas terug waardoor het
hardwerkende SVOC’01 de schade
kon beperken. “Het eerste kwartier
was heel goed”, vond BVV-trainer
Alex Londar. “Daarna dachten we
er te gemakkelijk over. De concentratie viel weg en de passes werden slordig.” Tijdens de theepauze
hamerde Londar erop de bal in een
hoger tempo rond te laten gaan.
Het leverde al snel bijna een treffer op. Op aangeven van Nic van Ool
schoot Lars Koster via het lichaam
van keeper Ellery en de lat over
het doel. De Blitterswijckers waren
soms nonchalant in de defensie. Zo
profiteerde SVOC-spits Rob Houwen
bijna van een misser van Jens Arts.
Maar tweelingbroer Sil Arts greep
nog juist op tijd in en hij voorkwam
de 1-2. Aan de overkant verscheen
Bram Wijnhoven in kansrijke positie voor het SVOC-doel maar sluitpost Mikey Ellery bracht redding. De
thuisploeg bleef strijden voor een
beter resultaat. De beloning voor
de inzet kregen de tricolores een
kwartier voor tijd. Na een fout van
laatste verdediger Sil Arts scoorde

Johan Gommans de 1-2. “Sil speelde
uitstekend maar door één verkeerde
bal krijgen we die goal tegen.
We hadden toen al met 3-0 of 4-0
voor moeten staan”, zei BVV-trainer
Londar. Het tegendoelpunt zette
BVV’27 weer op scherp. Een treffer van Lars Koster werd afgekeurd
vanwege buitenspel en Jannes
Gooren trof met een afstandsschot
de paal. In de extra tijd had SVOC’01
Sid Peeters nog de gelijkmaker op
zijn schoen. Maar zijn schot was niet
krachtig genoeg waardoor keeper
Boy Wolters de bal klemvast kon
pakken.

Gebrek aan
zelfvertrouwen
Ondanks de nederlaag toonde
Jeroen Denissen zich tevreden.
“We hebben met 100 procent inzet
gestreden. Maar we draaien een
slechte voorbereiding en je ziet spelers twijfelen. Voor rust waren we
ook veel te lief. Het komt vooral door
een gebrek zelfvertrouwen. We kunnen best aardig voetballen, maar de
angst moet eerst uit de ploeg.”

Tegen Klick’15

Oranje Wit wint eerste wedstrijd
Korfbalvereniging Oranje Wit uit Leunen heeft zondag 8 september de eerste wedstrijd van het seizoen
gewonnen. In een thuiswedstrijd tegen de dames van korfbalvereniging Klick’15 uit Wilbertoord werd het 12-5.
Oranje Wit begon sterk aan de
wedstrijd en wist de eerste aanval
meteen te verzilveren met een doelpunt waardoor het 1-0 werd. Ondanks
dat de ploeg genoeg kansen wist te
creëren, lukte het niet om een gat te
slaan. Klick’15 kwam met 2-4 voor.
Net voor de pauze was het toch Oranje

Wit dat drie keer wist te scoren en
zodoende met een 5-4 voorsprong de
rust in ging.
Na rust kwam Oranje Wit sterker
uit de startblokken en wist ze het gat
groter te maken naar 7-4. Klick’15
wist nog een keer te scoren (7-5),
maar had verder de tweede helft

niet veel meer te zeggen. Oranje Wit
bleef zoeken naar kansen, wist mooie
aanvallen te creëren en maakte ze af
met doelpunten. De voorsprong werd
verder uitgebreid wat resulteerde
in een eindstand van 12-5. Zondag
15 september spelen de dames uit
Leunen tegen Klimroos/VVO in Hapert.
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Volkel buigt pas laat voor Venray Classic Demo Cross
SV Venray had zaterdagavond 7 september vijf kwartier lang een zware kluif aan het defensieve Volkel.
De Brabanders hielden heel lang de 0-0 stand op het scorebord, totdat Stan Kersten met een mooie uithaal de 1-0
binnenschoot. Door twee treffers van Jeroen Vullings liep Venray daarna snel uit naar een verdiende 3-0 bekerzege.

Koen Verlinden van Venray wordt omringd door drie Volkel-verdedigers
Tweedeklasser Volkel nam vanaf
het beginsignaal een verdedigende
stelling in en hield veel spelers achter
de bal. Venray had een veldoverwicht,
maar wist weinig kansen te creëren
tegen de stugge tegenstander.
Bram Vievermans keerde na een
blessure terug in de voorhoede, maar
hij miste nog spelritme. Pas richting
het rustsignaal werd Venray dreigender. Aron Franssen mikte voorlangs en
de Volkel-doelman moest een
afstandsschot van Stijn Brinkman
loslaten. “In het begin liep het nog
wel, maar al snel ging het tempo er
helemaal uit”, zei Venray-trainer Frans
Koenen. “Volkel kon het steeds dichtlopen omdat we niet direct speelden en

de ballen te lang onderweg waren.”
Na de theepauze voerde de Venrayse
eersteklasser het tempo op. Een kwartier na rust paste Koenen een dubbele
wissel toe. Stan Kersten en Jeroen
Vullings kwamen binnen de lijnen voor
Aron Franssen en Bram Vievermans,
die vlak daarvoor de gele kaart ontving. Volkel raakte steeds meer in de
verdrukking en het wachten was op de
openingstreffer. Die viel in de 77e
minuut toen Stan Kersten vanaf 20
meter onhoudbaar uithaalde, 1-0.
“Stan is tijdens de voorbereiding een
van onze beste spelers. Hij begon op
de bank omdat ik alle spelers speeltijd
wil gunnen”, verklaarde Frans Koenen.
Ook de andere invaller Jeroen Vullings

liet zich zien. Twee minuten na de
openingsgoal rondde hij een aanval
vanaf de linkerkant koeltjes af, 2-0.
Jeroen Vullings reageerde vlak daarna
opnieuw attent en hij schoot de 3-0
binnen. Volkel incasseerde drie tegentreffers binnen 6 minuten. Koenen:
“Zolang de openingstreffer niet valt,
blijft Volkel in leven. Na de 1-0 was het
verzet direct gebroken.” Venray speelt
het laatste bekerduel in poule 70 uit
tegen Heer in Maastricht op zaterdag
14 september. De eerste twee clubs
bekeren door naar de tweede ronde.
Trainer Koenen stelt tegen Heer het elftal op waarmee hij een week later,
thuis BSV Limburgia, aan de competitie
begint.

Jeu de Boules

Open Venrays Toernooi
Het Bouledrome complex in Venray was zondag 8 september het decor van het Open Venrays Toernooi.
De organisatie was in handen van JBC Venray 80.

Tussen 1961 en 1983 werden op de Janslust in Heide motorcrosses
gehouden. Zondag 15 september vindt er op de Deurneseweg in Heide
een reünie plaats onder de naam Classic Demo Cross. De eerste trainingen beginnen deze dag om 10.00 uur.

De eerste trainingen starten om
10.00 uur. Om 12.30 uur starten de
eerste crossers aan de eerste manche.
In totaal worden deze dag zes klasses
verreden. Verschillende oudgedienden
komen aan de start in de klasse Classic
Solo en de klasse Classic Zijspan.
Tussen de twee manches door is er
nog tijd vrij gemaakt voor de zogenoemde FUNNklasse. Verder wordt het
terrein ingedeeld met een minicircuit
voor de allerjongste die onder bege-

leiding een rondje kunnen rijden op
een minimotortje. Er worden verschillende classic motoren tentoongesteld
en in de tent worden items en foto- en
filmmateriaal getoond van crosses uit
die tijd. Deze dag wordt ook een boek
gepresenteerd. Het boek gaat over
de crosswedstrijden die op dit terrein
worden verreden. De toegang voor
het evenement is gratis.
Voor meer informatie neem contact op via tjakobs@planet.nl

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teeltmedewerker champignonkwekerij (fulltime of parttime)
Peel en Maas | Vac. Nr. P034501

Bij dit moderne bedrijf ben je verantwoordelijk voor het machinaal oogsten,
sorteren en beoordelen van de champignons middels een automatische
oogstlijn. Je werkt in een enthousiast en betrokken team.

Grondwerker (fulltime)
Venlo | Vac. Nr. P027069
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoer van grondwerk, werken met
rioleringen en behandelen en oplossen van calamiteiten. Een veelzijdige en afwisselende functie, veelal in de buitenlucht.

Loodsmedewerker glastuinbouw (fulltime)
Horst | Vac. Nr. P035000

Ga aan de slag bij een moderne tomatenkwekerij, geleid door
jonge enthousiaste ondernemers. Een uitdagende functie waarbij
jij ervoor zorgt dat het sorteerproces op rolletjes loopt.

Medewerker pluimveehouderij (parttime)
Venray | Vac. Nr. P034469

Binnen dit familiebedrijf ben je dagelijks in de stal aan het
werk met het controleren van de kippen en het sorteren
van eieren. Je werkt zes ochtenden; werkzaamheden
wisselen zich in overleg af.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06-55 41 51 70
Deelnemers kwamen niet alleen
uit Venray, maar ook van ver daarbuiten. In vijf wedstrijden moesten de
doubletten strijden om de ereplaatsen.
Na vier wedstrijden waren er vier
doubletten die vier wedstrijden
gewonnen hadden. Uiteindelijk waren

er drie koppels die alle vijf de wedstrijden gewonnen hadden, waardoor
het saldo beslissend was.

Winnend koppel
Het winnende koppel van 2018
Toon van Rens en Edgar Ikkert over-

handigde de prijs aan het winnende
doublet Mitch Schampers en Ben
Broekmeijer uit Cuijk. Op de tweede
plaats eindigde Toon van Rens en
Edgar Ikkert uit Heide en Venray.
Als derde eindigde Jos Janssen en
Anna Boudewein uit Venray en Venlo.

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83
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Vooruitblik voetbalseizoen

Indy Phillips wil vooruit met SV United
De amateurvoetbalclubs staan te trappelen om het nieuwe seizoen te beginnen. Voetballer Indy Phillips (20)
werd afgelopen voetbalseizoen met SV United kampioen in de vijfde klasse. Dat gebeurde in een zinderende
slotwedstrijd waarin hij voor de beslissende treffers zorgde. Met HALLO kijkt Indy, die met 25 treffers topscoorder werd, terug op de beslissende wedstrijd in Wellerlooi en blikt hij vooruit.

Met concurrenten VOS uit Venlo en
Grashoek was het een nek- aan
nekrace om de titel in de vijfde
klasse. In de laatste wedstrijd van het
seizoen stond SV United gelijk met
VOS. De Wanssumnaren hadden een
beter doelsaldo, waardoor VOS met
extreem hoge cijfers moest winnen
om kampioen te worden. ‘Gewoon’ de

wedstrijd winnen volstond dus. Maar
dat ging op zondag 26 mei in
Wellerlooi tegen Resia niet zo makkelijk voor de jonge spelersgroep.
“Je kon goed merken dat iedereen
heel erg zenuwachtig was”, vertelt
Phillips. Voor rust kwamen de gasten
op een 1-0 achterstand, maar die
werd voor de thee gerepareerd.

Daarna duurde het tot de 93e minuut
voordat de verlossende treffer kwam.
“Ik kreeg de bal vanuit een ingooi.
Ik ging richting de achterlijn, kapte
naar binnen en schoot de bal in de
lange hoek. Dat was geweldig, er
kwam zoveel emotie los”, zegt
Phillips. Een paar minuten later, in de
97e minuut, maakte Phillips de 1-3.

Basistechniek

Hardlooptrainingen
Start to Run gestart
Atletiek en Triatlon Vereniging is zaterdag 7 september gestart met de cursus Start to Run. Deelnemers leren
hierbij de basistechniek van het hardlopen.

“Toen was het helemaal zeker. Na het
laatste fluitsignaal kwamen de toeschouwers met fakkels het veld op.
Prachtig. Echt een gekkenhuis!”, zegt
hij. Wat heeft volgens de topscoorder
geleid tot het kampioenschap? De
brede selectie noemt hij als een van
de belangrijkste punten. “Onder de
huidige trainer Fenne Smits is de
selectie uitgebreid naar zo’n dertig
spelers. Voorheen was er alleen een
eerste elftal. Als er zich dan blessures
of schorsingen voordeden, waren we
kwetsbaar. Extra mooi is dat het
tweede elftal ook kampioen geworden is”, stelt de Wanssummer die
verder de mentaliteit van de ploeg
roemt. “We blijven altijd gaan.
Regelmatig hebben we dingen recht
gebogen in de laatste minuten”, stelt
hij.

vierde klasse. “Van daaruit kunnen we
verder bouwen. Het zou prachtig zijn
als we op termijn in de derde klasse
kunnen uitkomen”, aldus Phillips.
Het wordt moeilijk voor Phillips,
die in het dagelijks leven een schildersopleiding volgt, om opnieuw de
titel van topscoorder voor zich op te
eisen. Afgelopen seizoen maakte hij
25 treffers. “Het wordt moeilijk om
dat te evenaren. Dat zie ik niet zo snel
gebeuren, het is toch wel een niveauverschil. Maar onlangs speelden we
tegen we vierdeklasser Milheezer Boys
en wonnen we met 4-3 waarbij ik vier
doelpunten maakte. Het is afwachten,
maar het is voor mij zeker een uitdaging om het een niveau hoger ook te
laten zien”, vertelt hij.

Mentaliteit

Met zijn goals heeft de spits zich in
de kijker gespeeld bij andere verenigingen. Maar Phillips voelt zich goed
bij SV United en zal de club niet zomaar
de rug toekeren, legt hij uit. Phillips:
“Ik doe alles in Wanssum en voel me
hier thuis. Naast dat ik vaak op het
veld actief ben, ben ik ook trainer van
JO-19. Verder zit ik de voetbaltechnische commissie en in de activiteiten
commissie”, vertelt Phillips. Waar veel
spelers van club wisselen wanneer ze
hoger kunnen spelen, heeft Phillips
nog ouderwetse clubliefde. “Ook als
een club uit de eerste of tweede klasse
belt, is het niet zo dat ik zeker vertrek.
Ik ga liever met SV United richting de
derde klasse”, vertelt de Wanssummer.

Komend seizoen komt de ploeg uit
in de vierde klasse. Indy verwacht dat
de wedstrijden in ieder geval leuker
worden. Het wordt minder vechtvoetbal. In de vijfde klasse draait het vooral
om duelkracht en lange ballen, zo stelt
hij. Phillips: “In de vierde klasse wordt
fatsoenlijk gevoetbald. Wij zijn een
voetballende ploeg. We spelen een
modern spelletje, waarbij we hoog
druk zetten en gebruik maken van
onze snelle buitenspelers. Mijn verwachting is dat dat in de vierde klasse
beter tot zijn recht komt”, zegt Phillips.
Voor SV United is het belangrijkste om
zich volgend jaar te handhaven in de

Goaltjesdief

Venray op zaterdag
tegen Wittenhorst
De voetbalderby Venray-Wittenhorst in de eerste klasse D is een
dag vervroegd naar zaterdag 5 oktober. De aftrap is om 19.00 uur op
sportpark De Wieën in Venray.
Venray start de competitie op
zondag 22 september met de thuiswedstrijd tegen promovendus BSV
Limburgia uit Brunssum. Een week
later gaan de rood-witten op bezoek
bij Deurne. De derby tegen

Wittenhorst is het derde competitieduel. Vorig seizoen won Venray twee
keer van de Horstenaren. Het thuisduel eindigde in 3-0 en de uitwedstrijd in Horst werd met 1-4
gewonnen.

Jeu de Boules

Cor Creemers
winnaar Eurotoernooi
Het maandelijkse Jeu de Boules Eurotoernooi vond plaats op dinsdag 3 september. Dit werd georganiseerd door JBC Venray 80 op de
Bouledrome in Venray. Cor Creemers bleek de sterkte op dit toernooi.

Naast het aanleren van techniek,
is er aandacht voor kleding, schoenen
en voeding. Doelstelling is dat deelnemers na zeven weken 20 tot 25
minuten aaneengesloten kunnen hard-

lopen. Om deel te nemen aan de
cursus is geen basisconditie vereist.
Het is nog mogelijk om in te schrijven.
Op dinsdag 10 september om 19.00
uur of zaterdag 14 september 08.30

uur kan er worden deelgenomen op
de atletiekbaan. Aanmelden kan via
www.vakultstarttorun.nl
Voor meer informatie over de
vereniging kijk op www.atvvenray.nl

Vrijwel iedere eerste dinsdag
van de maand wordt het toernooi
gespeeld. Iedereen kan er aan meedoen, ongeacht leeftijd en niveau.
Drie wedstrijden worden gespeeld,
steeds met en tegen iemand anders.
Na twee wedstrijden waren tien
spelers met twee gewonnen wedstrijden. Na drie wedstrijden waren
er zes personen die drie wedstrijden
gewonnen hadden.

Veertien personen hadden
twee wedstrijden gewonnen.
Achter winnaar Cor Creemers eindigde Martin van Zetten uit Boxmeer
als tweede en Piet Jenniskens uit
Leunen als derde. Het eerstvolgende
Eurotoernooi vindt plaats op dinsdag
1 oktober om 13.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.bouledromevenray.nl of op
www.jbcvenray80.nl
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35.629 pagina’s

Oostrums dorpsblad
op Rooynet
Nadat eerder de dorpsbladen van Leunen, Veulen, Heide, Castenray en Ysselsteyn op RooyNet geplaatst werden,
is het nu de beurt aan het Oostrum’s Weekblad. Vrijwilligers scanden 35.629 pagina’s, in totaal 576 gigabyte.

Piet Rongen, Henk Janssen, Wim van Delft
en Joos Linskens (Foto: May Volleberg)
Het eerste nummer van het
‘Weekblad voor Oostrum’ verscheen
op 8 september 1972, nadat in het
Werkcomité Oostrum, voorloper van
de Oostrumse dorpsraad, al enkele
keren de vraag was gesteld, waarom
wel in vrijwel alle omliggende dorpen periodiek een informatieblad
verscheen en in Oostrum niet.
Het Werkcomité nam in de zomer van
1972 het initiatief, formeerde een
redactie en snel daarna was de eerste
editie een feit. Deze bestond al
meteen uit acht gestencilde pagina’s,
evenals vrijwel alle volgende edities in
dat eerste jaar. Het laatste weekblad
in 1972 was een kerstnummer dat op
22 december uitkwam en veertien
pagina’s omvatte. Evenals in de

andere dorpen publiceerden de
verenigingen uit Oostrum hun nieuws
in het weekblaadje. Maar er werd ook
algemene informatie verstrekt over
onder andere de kerk, de school, de
weekenddiensten van de huisartsen
en het spreekuur van het consultatiebureau voor zuigelingen. Voor de
eerste blaadjes betaalden de
Oostrumse inwoners 10 cent per editie
en vervolgens kostte een jaarabonnement 5 gulden.
In 2004, het eerste lustrumjaar
van het Historisch Platform Venray
(HPV), ontstond het idee om voor alle
bij het HPV aangesloten organisaties
een website op te zetten. Deze website zou het historisch erfgoed van
de gemeente Venray voor ieder-

een bereikbaar maken. Er werd een
samenwerkingsverband aangegaan
met de Openbare Bibliotheek Venray,
het gemeentearchief en het museum
‘t Freulekeshuus, nu het Venrays
Museum. De provincie Limburg
omarmde het initiatief, omdat het als
pilotproject gezien werd voor andere
gemeenten.
Het zijn vrijwel allemaal cultuurhistorische organisaties uit de
gemeente Venray die op deze manier
hun archief openstellen. Samen vullen zij de website met foto’s, films,
documenten en geluidsbestanden.
Het digitaliseren en uploaden van de
historische bestanden gebeurt vooral
door de ruim dertig vrijwilligers van
het HPV.

Koor Sezako in centrum Venray
Sezako, een koor uit Sevenum, treedt op zaterdag 14 september op verschillende plaatsen in het
centrum van Venray op. Het is een a capellakoor met een breed repertoire dat regelmatig themaconcerten organiseert. In de periode van mei tot en met oktober is vrijwel elke zaterdagmiddag muziek
in het centrum van Venray. Voor meer informatie over het koor kijk op www.sezako.nl
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Vrolijke
Notenkrakers 15 jaar
Muziekgroep Vrolijke Notenkrakers uit Venray bestond dinsdag
10 september tien jaar. De groep is vijftien jaar geleden begonnen vanuit
Seniorservice in de schouwburg van Venray voor Dag van de ouderen.

De Vrolijke Notenkrakers spelen
nummers uit de jaren 50, 60 en 70.
Onder andere country, lichte klassieke muziek, indisch, krontjong,
dansnummers, maar ook eigen
muziek komt voorbij. Met carnaval
wordt er ieder jaar opgetreden voor
de KBO in de Kemphaan. Ook bij de
Zonnebloem wordt er muziek
gespeeld en tijdens de fietsvierdaagse wordt er in de Witte Hoeve

opgetreden. Daarnaast treden ze
regelmatig op voor andere ouderenverenigingen zoals KVG en
ANBO. Onder leiding van Mathieu
Vranken is er in 2004 gestart met
dit initiatief.
Het eerstvolgende optreden
is op woensdag 18 september bij
De Mulder in Venray vanaf 14.30 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.devrolijkenotenkrakersvenray.nl

Lezing en excursie
Biesbosch
IVN Geysteren-Venray organiseert op maandag 16 september om
20.00 uur een lezing. Deze vindt plaats in de Kemphaan in Venray. De
lezing wordt gegeven door Thomas van der Es, gevolgd door een dagexcursie naar de Biesbosch. De lezing is voor iedereen toegankelijk.

Tijdens de lezing van Thomas van
der Es, boswachter ecologie in het
zoetwatergetijdengebied de
Biesbosch, wordt er kennis gemaakt
met de Biesbosch. Hij vertelt over
het ontstaan, het beheer en de
toekomst en het nieuw op te richten
Nationaal park: BiesboschHaringvliet.
Na het hoge water in 1993
en 1995 veranderde er veel in
het Nederlandse rivierengebied.
Het hoge water in die jaren vroeg

om maatregelen die de veiligheid
moest garanderen. De Deltawet
Grote Rivieren in combinatie met
de natuurontwikkeling van plan
Ooijevaar zorgde voor een reset en
gedaanteverwisseling van het toenmalige Biesbosch landschap.
De dagexcursie naar de
Biesbosch vindt op zaterdag 5 oktober plaats. De bus vertrekt om 08.45
uur in Venray. Opgeven of meer
informatie neem contact op via
info@ivn-geysteren-venray.nl
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Agenda t/m 19 september 2019
vr
13
09

Hustler motortreffen
(tot en met 15 september)

za
14
09

Stadswandeling Venray

Organisatie: Hustler MC
Locatie: Oude Motorcrossbaan
Deurneseweg Weverslo

Muziek Zanggroep Sezako

Goesting Craft Beer Festival

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Grote Markt, Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting

ma
16
09

Bevrijdingswandeling
op St. Annaterrein

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Rooyse Gidsen Gilde
Locatie: VVV-kantoor Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Museum van de Psychiatrie
ism het Rooys Gidsen Gilde
Locatie: St. Annapark Venray

Markt
Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Toew ‘t Väöle

Goesting Craft Beer Festival

Lezing Thomas van der Es

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Stichting Veulens Historie herleeft
Locatie: O.a. Lorbaan en Kerk Veulen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: de Kemphaan Venray

Onthulling naam Seniorservice
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Seniorservice Venray

zo
15
09

Classic demo cross
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: St. Activiteitenfonds Heide
Locatie: Deurneseweg Heide

Open Monumentendag

Open dag molen Nooitgedacht

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Molen Nooitgedacht Merselo

Tijd: 11.00 tot 16.00 uur
Locatie: Molen Nooitgedacht Merselo

Openingsbijeenkomst Open
Monumentendag

Art is a shelter

Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Taaafel Venray

Dorsdag

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Seniorservice Venray
Locatie: Seniorservice Venray

Tijd: 13.00-16.30 uur
Organisatie: Museum De Peelstreek
Locatie: Openluchtmuseum de ‘Ròwkoelehof
Ysselsteyn

Schouwburg Venray introduceert naast de algemene seizoensbrochure dit jaar ook een speciale editie voor de familie. Onder de naam
‘Spruitje’ worden alle activiteiten gebundeld in één brochure. Ter ere
van de speciale familiebrochure organiseert Schouwburg Venray een
Familiefestival op zaterdag 5 oktober.
In Spruitje bevindt zich alle
informatie rondom familievoorstellingen in Schouwburg Venray, maar
in de brochure staan ook winacties,
workshops en puzzels. Op zaterdag
5 oktober zijn er de hele dag activiteiten voor iedereen van 2 tot en
met 99 jaar. Op deze dag zijn er drie
familievoorstellingen geprogram-

Gemeenteraadsvergadering
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Venray

Lezing Jan van Zuijlen
ademhalingstechniek
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Open dag Seniorenservice

Familie theater
seizoen

di
17
09
wo
18
09

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

De Peelstreek

Dorsdag openluchtmuseum
de ‘Ròwkoelehof’
Museum De Peelstreek houdt op zondag 15 september een dorsdag bij openluchtmuseum de ‘Ròwkoelehof’
aan de Ysselsteynseweg in Ysselsteyn. De dorsdag begint om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur.

meerd. Verder zijn er workshops
zoals een lesje Peuterpop, een
musicalworkshop van Me on Stage,
is er de mogelijkheid tot schminken
en de Perdstal bakt pannenkoekjes. Het tijdschema is in Spruitje te
vinden. Kijk voor meer informatie
op www.schouwburgvenray.nl/
familiefestival

Merselo Molen
geopend
Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15
september is de molen in Merselo geopend. De molen is dan van 11.00
tot 16.00 uur geopend. De molenaars vertellen tijdens de dagen over
de historie en de werking van de stenen beltmolen.
Op zondag komt het monumenten-thema van 2019 tot leven:
Plekken van plezier. Er is dan een
terras opgesteld in het midden van
de veldjes met oude graansoorten,
de fruitbomen en de groentetuin.
Ook is er muzikale begeleiding.

Voor de kinderen wordt de molen
op zondag een ‘plek van plezier’.
Dat gaan zij beleven door van het
meel dat is gemalen zelf broodjes
te bakken.
Voor meer informatie kijk op
www.molenmerselo.nl

De middag begint met demonstraties. “Iedereen kan dan met eigen ogen
horen, zien en ruiken hoe er vroeger bij
het dorsen aan toe ging”, aldus de

organisatie. Behalve dorsen zijn er ook
oude trekkers van hobbyisten uit
Ysselsteyn en omgeving te zien.
De dorsdag wordt gehouden bij de

open en dichte loods van de
Ròwkoelehof. Dit is het gedeelte van
Museum de Peelstreek waar de grotere
landbouwwerktuigen te zien zijn.
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Historische foto’s
op verdeelkast

cultuur 15

Literair Café Venray

Bijeenkomst ‘Zij/Hij’

Leonie Cals, bestuurslid Stichting Venray Monumentaal, heeft samen met Jan Beterams, kleinzoon van postbode Sjang Beterams, de tweede verdeelkast in Venray onthuld. Deze is beplakt met historische foto’s. Dit vond
plaats op donderdag 5 september bij de voormalige woning van Sjang Beterams aan de Merseloseweg in Venray.

Literair Café Venray organiseert op maandag 7 oktober de bijeenkomst ‘Zij/Hij’, in dialoog met Alma en Marita Mathijsen. De bijeenkomst
vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek van Venray.
Alma en Maritha Matijsen schrijven het essay bij de maand van de
Geschiedenis 2019. Het thema van
de 16e maand van de Geschiedenis
is ‘Zij/Hij’. Het essay is een briefwisseling tussen moeder en dochter
waarin ze de verhoudingen tussen
de seksen onderzoeken in de
geschiedenis en in het heden.

De titel van het essay is ‘Niet schrikken mama’. Alle essayisten voor de
Maand van de Geschiedenis zijn
voorgegaan door onder andere
Nelleke Noordervliet, Herman Pleij,
Fidan Ekiz en Ahmed Aboutaleb.
Voor meer informatie of aanmelden neem contact op lgog.venray@
gmail.com of kijk op www.biblionu.nl

Sociale vaardigheidstraining

Training Tim en
Flapoor
De training Tim en Flapoor is een sociale vaardigheidstraining voor
kinderen van 6 tot en met 8 jaar. Synthese Venray organiseert in haar
gebouw vanaf maandag 30 september een training voor deze kinderen. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van 1,5 uur en twee
ouderavonden.

“De enthousiaste reacties op de
omgetoverde verdeelkast bij het
Poelshuis waren voor initiatiefnemer
Peter Custers aanleiding om de
tweede kast te realiseren.
Bij Venray Viert 75 jaar Vrijheid
hoort ook het aandacht schenken
aan onbekende verhalen over

onbekende, dikwijls heldhaftige
mensen”, aldus de organisatie. Het
tweede verhaal gaat over het onderduikadres van het Amsterdamse
Joodse meisje Zllii Bak bij postbode
Sjang Beterams. Kleinzoon Jan
Beterams was aanwezig op het
moment dat de foto’s op de verdeel-

kast werden geplakt. De initiatief
nemer heeft laten weten dat er
49 kastvoorstellen van wijk-, dorpsraden en inwoners zijn. De financiering van het project vormt
vooralsnog een probleem, zo laat
de initiatiefnemer weten.
(Foto: Dom Melskens, Venray)

Wederopbouw

Open Monumentendag
in Venray
De Open Monumentendagen worden jaarlijks gehouden in het tweede weekend van september. Dit jaar
vinden deze plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september. In Venray vindt de openingsbijeenkomst plaats in
het oude postkantoor, nu pop-up restaurant ‘De Taaafel’. Het thema is de wederopbouw-architectuur.

“Kinderen vinden het soms lastig
om te vragen of ze met anderen
mogen spelen of worden snel boos
in de omgang met andere kinderen.
De training maakt gebruik van
fantasiefiguren in rollenspellen.
De trainers spelen de fantasiefiguren
Tim en Flapoor. Zij laten in elke
training voorbeelden zien van zowel
gewenste als ongewenste gedragingen naar elkaar toe”, aldus de
organisatie. De trainingen worden
achtereenvolgend gegeven op maan-

dag tussen 16.00 en 17.30 uur
waarbij de eerste training plaatsvindt op maandag 30 september.
De ouderavonden vinden plaats op
maandag 7 oktober en 11 november
van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden
kan tot en met maandag 16 september. Aan de activiteit zijn geen
kosten verbonden. Voor meer informatie neem contact op met Derya
Bozok of Carine Hoeijmakers via
groepswerk@synthese.nl Aanmelden
kan via www.synthese.nl

Robert Derksen

Cabaretshow Rugzak
Spiritueel cabaretier Robert Derksen speelt op dinsdag 5 november
om 20.00 uur in de Schouwburg Venray. “Derksen staat garant voor
humor, diepgang en prachtige gedichten”, aldus de organisatie.

Onder wederopbouwarchitectuur valt alles wat ontworpen en
gebouwd werd om de oorlogsschade
die in en na de Tweede Wereldoorlog
is ontstaan, te herstellen of nieuw
te bouwen. Het gaat met name om
woningbouw, maar ook om planologie
met betrekking tot dorps- en stadsinrichting. Tijdens de gevechten om
de bevrijding van Venray in oktober/
november 1944 vonden er enorme
verwoestingen plaats. Bij terugkomst
na de evacuatie lag er veel in puin en
werd met alles dat daarvoor bruikbaar
was begonnen met de wederopbouw.

Tentoonstelling
in bieb
In de bibliotheek van Venray wordt
van maandag 9 tot en met zaterdag 14
september een tentoonstelling ingericht. De openingsbijeenkomst in het
oude postkantoor op zaterdag 14 september begint om 11.00 uur. Om 11.30
uur begint het programma met een
lezing door Leon van Meijel, adviseur
in cultuurhistorie, over de wederopbouwarchitectuur in Venray.

De bijeenkomst is voor geïnteresseerden gratis toegankelijk. ‘s Middags
is er een fietsroute uitgezet langs
karakteristieke wederopbouw-panden
in Venray en omgeving. In het route-

boekje worden de panden beschreven
en wordt duidelijk welke te bezoeken
zijn. De boekjes zijn op zaterdag 14
september verkrijgbaar bij de Taaafel,
de VVV en Bibliotheek.

“Derksen is bekend van zijn
eigenheid en pure, unieke stijl op
het podium.
Na het zien van zijn nieuwe
verhalende cabaretshow Rugzak
wil je nog maar één ding:

Je Rugzak, die vol zit met meningen van anderen, achter je laten en
je eigen hart volgen”, stelt de
organisatie. Meer informatie
over de voorstelling op
www.voordeliefdegeboren.nl
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

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

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom nu kans op een
koelkast met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je hoeft
te doen is naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te kopen.
Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
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