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Bierkientus
Gemeente Venray gaf onlangs groen licht voor het inhalen van de kermissen in de kerkdorpen. In Blitterswijck stonden van zaterdag 25 juli tot en met dinsdag 28 juli enkele attracties op
het dorpsplein. Ook werd er door de inwoners van Blitterswijck voor een alternatief kermisprogramma in het gemeenschapshuis De Zaal en café De Zwart gezorgd. Op zaterdag 25 juli
stond een Bierkientus op het programma. De deelnemers speelden in teamverband een aantal spellen, waaronder kienen, en daarbij vloeide het bier rijkelijk. / Beeld: Sven Franssen

Werkgroep Smakt krijgt geen uitleg
Werkgroep zonnepark Smakt voelt zich gepasseerd door gemeente Venray over het besluit om het
zonnepark van Kronos Solar af te blazen. Ook na aandringen krijgt de werkgroep geen verdere uitleg.
De werkgroep is vanaf het begin
actief betrokken geweest bij de
plannen voor het zonnepark in
Smakt. Werkgroeplid Jan Koopmans
vindt het dan ook vreemd dat de
werkgroep niet op de hoogte is
gesteld van het collegebesluit. Het
College van B&W besloot op 6 juli
om geen vergunning te verlenen
aan Kronos. In een mail aan de
gemeente vraagt de werkgroep
tevergeefs om opheldering. De
werkgroep wil graag weten wat de
afwegingen van het college zijn
geweest.
De jurist van de gemeente laat in
een reactie aan de werkgroep weten

dat dorpsraad Smakt-Holthees, als
vertegenwoordiging van het dorp, is
geïnformeerd. ‘Het is niet gebruike
lijk om individuele belanghebben
den persoonlijk te informeren. Het
voornemen om de vergunning te
weigeren is gepubliceerd via de site
Overheid.nl en in de Staatscourant
zoals wettelijk is voorgeschreven’,
meldt de jurist aan de werkgroep.
Jan Koopmans erkent dat de
gemeente daarmee aan de
minimale wettelijke verplichting
heeft voldaan. “Maar de werkgroep
is geen individuele belanghebbende.
Het is een vertegenwoordiging
van meerdere betrokkenen en

belanghebbenden”, zegt Koopmans
die verwijst naar het coalitieakkoord.
“Daarin staat het belang van het
betrekken van inwoners bij de
lokale democratie. Zeker over
beslissingen die hen mogelijk raken.
We vinden het dan ook bijzonder
jammer dat de gemeente ons in dit
ontwerpbesluit niet heeft gekend.
Ook omdat de toezegging is gedaan
elkaar op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen.”

Tekst: Henk Willemssen

Verzet dassenwerkgroep tegen
bedrijventerrein De Spurkt
Dassenwerkgroep Venray-Horst meent dat de komst van het
nieuwe bedrijventerrein De Spurkt aan de noordkant van Venray
onhaalbaar is. De werkgroep heeft een zienswijze ingediend over
het ontwerpbestemmingsplan dat tot en met 7 augustus ter
inzage ligt.
De werkgroep spreekt van een
ongewenste ontwikkeling,
vreest aantasting van het
leefgebied van de das en vindt
de compensatiemaatregelen
onvoldoende. Ook zou het
bedrijventerrein van 30 hectare
afbreuk doen aan het Loobeekdal
en niet passend zijn in de
visie die voor dit deel van de
Loobeek is opgesteld. “Aan
die visie hebben veel partijen

meegewerkt”, zegt Jan Droesen
van de dassenwerkgroep. “Er zou
alleen een beperkte economische
ontwikkeling, zoals een kleiner
kantoorcomplex, mogelijk zijn
in de noordoost hoek. Een groot
industrieterrein is hiermee
onverenigbaar. De gemeente
maakt zich ongeloofwaardig met
dit zwabberbeleid.”
Lees verder op pagina 03
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Horeca omzet daalt vanwege maatregelen

Gemeenschapshuizen teren op reserves tijdens
coronatijd
Niet alleen bedrijven hebben het door de coronacrisis financieel zwaar, ook de gemeenschapshuizen
in gemeente Venray moeten teren op de reserves. Dat laten de beheerders en besturen van De Schol en
De Gelderkoel in Heide, D’n Oesterham in Oostrum en De Wis uit Castenray weten.

In D’n Oesterham worden sinds juni
weer elke week vergaderingen gehou
den en cursussen gegeven. Verheijen:
“Feestjes die gepland stonden, zijn
naar andere datums verschoven. Maar
de omzetten die we voor de coronacri
sis hadden, haal je dit jaar niet meer
in. Toch moeten positief blijven en de
toekomst afwachten”, zegt ze nuchter.

Carnaval
Maar de belangrijkste vraag voor
zowel De Wis als D’n Oesterham is of
carnaval volgend jaar doorgaat. Roth:
“Carnaval is voor ons een groot eve
nement. We hadden geluk dat de
lockdown na carnaval werd ingesteld,
waardoor we nog een spaarpotje heb
ben gecreëerd.” Ook voor gemeen
schapshuis De Wis geldt dat carnaval
een moment is waarop de spaarpot
gevuld wordt. “Dat is onze grootste
inkomstenbron, het gaat om serieuze
bedragen. Maar ik denk dat carna
val zich er niet voor leent om met 1,5
meter te vieren. Carnaval draait om
gezelligheid en met alcohol vervagen
ook de grenzen”, aldus Van Eck.

Gemeenschapshuis De Gelderkoel

Van maart tot juni moesten de deuren
van de gemeenschapshuizen gesloten
blijven en draaiden zij geen omzet.
Inmiddels zijn enkele activiteiten weer
hervat, maar de schade inhalen zit er
dit jaar niet in. “De KBO en de kaar
ters willen nog niet beginnen en de
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dansers beginnen pas in september.
Alleen vergaderingen en de repetities
van de fanfare zijn weer gestart in het
gemeenschapshuis”, legt Ben van Eck,
penningmeester van gemeenschaps
huis De Wis in Castenray, uit.
Volgens Van Eck loopt de stichting door
de coronacrisis 2.000 tot 2.500 euro
per maand mis. “We zijn sterk afhan
kelijk van de omzet van het horeca
gedeelte. Omdat die wegvalt, teren
we momenteel in op onze reserves
die bedoeld zijn voor onderhoud en
onverwachte investeringen. Gelukkig
hebben we geen lopende onderhouds
zaken, omdat in 2006 het gemeen
schapshuis ‘Schoon door de Poort’ is
gegaan. We kunnen het dus in deze
situatie een aantal jaren uitzingen”,
zegt hij.
Twee jaar geleden is ook gemeen
schapshuis D’n Oesterham verbouwd.

“Op dat gebied zitten we goed. Tot
2023 hoeven we geen onderhoud of
onverwachte investeringen te doen”,
laat beheerder Antoinet Verheijen
weten. “Maar als de anderhalvemeter
maatregel blijft, dan krijgt de horeca
het moeilijk.” Dat beaamt Joris Roth,
voorzitter van D’n Oesterham. “Er is op
dit moment nog geen paniek, maar
om de vaste lasten te betalen, teren
wij in op de reserves. Gelukkig zijn we
daarvoor wel in de gelegenheid. Maar
dat we van maart tot mei geen inkom
sten hadden, hakt er wel in. In het
begin van de coronacrisis hebben we
de vergoeding voor loonbelasting bij
de gemeente aangevraagd, zodat we
Antoinet konden doorbetalen. Uit nood
hebben we ook de tweede regeling
voor subsidie aangevraagd. Daarnaast
moeten we dermate kritisch zijn op
onze uitgaves”, aldus Roth.

Kermis
Voor De Wis is ook de kermis een
belangrijk evenement in het jaar.
“Normaal gesproken hebben we tij
dens de kermis 2.000 euro winst. Eind
augustus wordt de afgelaste kermis
ingehaald, maar er is geen feest in
het gemeenschapshuis. We kunnen
de kosten voor de muziek niet uit de
omzet halen. Vanwege de anderhalve
metermaatregel mogen er maar zo’n
40 mensen binnen terwijl normaal 150
mensen in het pand passen.”

Inkomstenbron
De sluiting van De Schol in Heide
was volgens beheerder Pieter van
Hoeselaar een flinke aanlating. “De
horeca is voor ons de grootste inkom
stenbron. Omdat de lunchroom tot
vorige week was gesloten, heeft de

dorpscoöperatie 50 procent minder
omzet gedraaid. Daardoor heeft het
bestuur gebruikgemaakt van de sub
sidieregeling, waardoor ik als vaste
kracht toch betaald kon worden. Ook
staat onderhoud op dit moment op een
laag pitje”, legt hij uit. De coronacri
sis leidde er ook toe dat evenementen
zoals ‘Cor nodigt uit’ en de Pubquiz in
De Schol afgelast werden. “Deze eve
nementen zijn met de huidige maat
regelen niet mogelijk. Het is normaal
een groot feest, maar met de ander
halvemetermaatregel is de sfeer weg.
We exploiteren De Schol zodat dorps
bewoners elkaar kunnen ontmoeten,
op dit moment schieten we ons doel
voorbij door alle maatregelen.”

Nood breekt wet
Het gemeenschapshuis De Gelderkoel
in Heide wordt volgens Carla Scheurs
alleen nog gebruikt voor zaalactivitei
ten. “Normaal gebruikt ook de kbo,
de korfbalclub, de aerobicgroep en
de volksdansgroep de zaal, maar dat
scheelt nu in de coronatijd alleen een
kopje koffie. Het gemeenschapshuis
draait vooral op carnaval, daarom is de
coronacrisis tot nu toe niet schadelijk
geweest. Maar we weten niet wat de
toekomst brengt. Of carnaval doorgaat,
is aan de carnavalsvereniging.” Van
Hoenselaar verwacht dat Heide als dorp
een creatief idee hierop bedenkt. “Nood
breekt wet, maar mensen worden cre
atief. Maar als de maatregelen te lang
aanhouden dan houdt het een keer op.
Financieel staat elk bedrijf onder druk.”

Als de maatregelen te
lang aanhouden dan
houdt het een keer op

Tekst: Jeanine Hendriks
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Oplossing voor afvalberg

Voorkeur voor gratis groencontainer
Is het gratis ledigen van de container voor groente-, tuin- en fruitafval (gft) een oplossing voor het
verkleinen van de afvalberg in de gemeente Venray? Dat idee werd onlangs geopperd tijdens een
informatieavond voor raadsleden. Het blijkt dat inwoners vaker gft- en etensafval in de zwarte container
voor restafval doen.
Gemeente Venray loopt flink uit de
pas met de afvaldoelen. Het doel
voor 2019 was 60 kilo restafval per
inwoner. Vorig jaar werd 132 kilo
restafval per inwoner ingezameld.
Dit was ruim 10 procent meer dan in
2018 (119 kilo per inwoner). Tijdens
de informatieavond bleek dat in de
gemeente Venray veel minder tuin
afval in de groene container zit in
vergelijking met andere gemeenten.
Daar staat tegenover dat juist meer
inwoners het tuinafval gratis aanbie
den op het milieustation.
Een huishouden zet de groene
afvalbak gemiddeld 3,3 keer aan de
straat, dit betekent eenmaal in de

16 weken. Inwoners komen vaker
met slechts één zak tuinafval naar
het milieustation.
Het gevolg is dat de groene contai
ner thuis langzaam vol raakt. Volgens
de afvalambtenaar van de gemeente
wordt deze afvalbak daardoor niet
meer gebruikt omdat de inhoud gaat
stinken. Inwoners kiezen er daarom
voor gft- en etensafval maar in de
zwarte container te werpen. Het aan
de straat zetten van de zwarte con
tainer van 140 liter kost 8,64 euro en
is duurder dan het aanbieden van de
groene container (4,47 euro).
De vraag werd gesteld of het inza
melsysteem niet helemaal op de

schop moet, om zo het groenafval uit
de zwarte afvalbak te krijgen, zodat
het niet meer samen met het restaf
val de verbrandingsoven ingaat. Dit
groenafval kan namelijk op een veel
goedkopere en milieuvriendelijke
manier gecomposteerd worden.
Een raadslid deed de suggestie de
groene container helemaal af te
schaffen en te vervangen door com
postvaten en bladkorven. Iemand
anders stelde een centrale inzamel
locatie voor gft- en etensafval voor.
Dat idee werd afgewezen omdat
mensen dit afval vies vinden en het
niet graag zullen willen vervoeren
per fiets of auto. ‘Daarnaast vinden

mensen het vies om het in een con
tainer te stoppen waar al organisch
afval van anderen inzit’, luidde de
reactie.
Een andere suggestie was de groene
afvalbak wekelijks, in plaats van
eenmaal in de twee weken, aan huis
op te halen. Samen in een duobak
met restafval. Dan zou er geen reden
meer zijn om het groenafval bij het
restafval te doen. Ook dit bleek niet
de oplossing. Want het is gebleken
dat veel inwoners in de fout gaan
met het gebruik van de duobak door
het afval in het verkeerde vak te
werpen.
De gemeenteraad neemt op dinsdag
22 september een besluit over de
verbetering van het afvalbeheer.

Tekst: Henk Willemssen
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Eerste schetsen klaar voor herbestemming kerk in Wanssum
De eerste schetsen voor de herbestemming van de Sint Michaëlkerk in Wanssum zijn onlangs gepresenteerd
aan de werkgroep mfc, het kerkbestuur en de gemeente. Dat laat Sjaak Smits van de werkgroep weten. In
september volgt een openbare informatieavond waarin het dorp de plannen kan bekijken.

Plannen bijsturen of aanscherpen

Klankbordgroep samengesteld voor
komst wooncomplex arbeidsmigranten
Otto Work Force gaat een klankbordgroep samenstellen om de komst van het wooncomplex voor arbeids
migranten op Keizersveld in Venray te bespreken. De komende weken komt de klankbordgroep, waarin
omwonenden zich kunnen verenigen, regelmatig bij elkaar om de plannen waar nodig bij te sturen of aan te
scherpen.

Wanssum is, evenals de andere kerkdor
pen, bezig met plannen voor het verou
derde gemeenschapshuis De Zandhoek
in het kader van het project Schoon
door de poort. Het dorp onderzoekt
momenteel alle mogelijkheden en
opties om te komen tot een dorpsbreed
gedragen plan waarbij zoveel moge
lijk partners aanhaken. Er zijn bin
nen de werkgroep plannen en ideeën
om in de Sint Michaëlkerk een nieuw
gemeenschapshuis te vestigen. De
werkgroep mfc kreeg in maart te horen
dat de de Sint Michaëlkerk geen sub
sidie van 10.000 euro van Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed ontvangt voor de
herbestemming van de kerk. Volgens
de Rijksdienst was de subsidiepot leeg
en kregen gebouwen met een monu
mentenstatus voorrang. De werkgroep
zat echter niet bij de pakken neer en
liet door een architect een haalbaar
heidsonderzoek uitvoeren. Onlangs
kregen de werkgroep, het kerkbestuur
en de gemeente de eerste schetsen van
de architect onder ogen. Die werden
volgens Sjaak Smits van de werkgroep
goed ontvangen door de partijen. “Door
de coronacrisis heeft het onderzoek
vertraging opgelopen en nu volgt de
zomervakantie. Daarom is er in septem

ber een vergadering gepland en kan er
meer verteld worden over de plannen”,
legt hij uit. Gemeente Venray laat in
een reactie weten de uitgewerkte plan
nen af te wachten voordat het inhou
delijk een mening vormt. Dat geldt ook
voor het bisdom in Roermond. “Wij
hebben onlangs kennis genomen van
deze plannen. Ze teren bij ons in en
worden met het kerkbestuur besproken.
Na de zomer kunnen we pas inhou
delijk reageren”, laat een woordvoer
der van het bisdom Roermond weten.
Wanssum is al langere tijd op zoek naar
een nieuwe locatie voor het verou
derde gemeenschapshuis De Zandhoek.
De beoogde verhuizing naar sportpark
De Meulebèèk is nog niet helemaal van
de baan. Vanwege de hoge kosten en
allerlei obstakels ging de werkgroep
op zoek naar een alternatief en kwam
het uit bij de kerk. Naast bouwkundige
zaken is in het onderzoek het kosten
plaatje van groot belang. “De verplaat
sing naar het sportpark hebben we al
goed in beeld. We kunnen straks beide
opties naast elkaar leggen en dan een
beslissing nemen”, zei Sjaak Smits eer
der.
Tekst: Jeanine Hendriks

5G in Venray
In Venray is vanaf deze week 5G-netwerk beschikbaar. Klanten van
T-Mobile kunnen gebruik maken van het snelle mobiele internet.
Eind 2020 is het 5G-netwerk van
T-Mobile landelijk dekkend. Leon
Toet, Directeur Zakelijke Markt:
“Optimale connectiviteit is onmis
baar in de gedigitaliseerde samen
leving. Ook voor de lokale economie

in mijn eigen woonplaats Venray.
Het nieuwe 5G-netwerk ondersteunt
internet of Things en andere digitale
technologieën. Dat biedt nieuwe
kansen voor startups, bedrijven,
scholen en overheidsorganisaties.”

Horstenaar aangehouden
in Venray
Een 41-jarige Horstenaar is donderdag 23 juli aangehouden in de
Raadhuisstraat in Venray voor verstoring van de openbare orde.
Bij zijn aanhouding bleek de man
onder invloed van alcohol en moge
lijk ook drugs te zijn. Hij verzette zich
dan ook licht. In het politiebureau
spuugde en urineerde hij in zijn cel.

Er is proces verbaal opgemaakt en
voor de schoonmaakkosten krijgt hij
ook nog een rekening. De man krijgt
daarbij nog een gebiedsontzegging
voor de duur van twee weken.

Vervolg voorpagina

Kafra Housing, de huisvestingsorga
nisatie van Otto Work Force, wil op
korte termijn een woonvoorziening
voor 92 arbeidsmigranten bouwen
op bedrijventerrein Keizersveld in
Venray. Het gaat om een Kafra Tower
met zestien appartementen en veer
tien studio’s. Voordat het plan gerea
liseerd wordt, worden eerst de direct
omwonenden ingelicht.
‘Als er behoefte is om goed te praten
over dit onderwerp dan organise
ren wij een extra contactmoment.
Ook het Wijkplatform Landweert kan
een rol spelen als intermediair om zo
de onderlinge communicatie in deze
coronatijd zo optimaal te laten verlo
pen’, laat Frank van Gool van Otto in
een brief aan de omwonenden weten.
Daarin is ook te lezen dat er een

Facebookgroep is samengesteld voor
de ondernemers en omwonenden
in een straal van 750 meter rondom
het beoogde wooncomplex. Op deze
Facebookpagina kunnen de direct
aanwonenden alle benodigde achter
grondinformatie terugvinden en vra
gen stellen. Via deze Facebookpagina
kunnen geïnteresseerden ook kenbaar
maken dat ze willen participeren in de
klankbordgroep.
Onlangs vond er een informatie
bijeenkomst plaats voor de onder
nemers uit Keizersveld uit de directe
nabijheid en bestuurders van het
Wijkplatform Landweert. Marja van Mil
van het wijkplatform laat weten dat
het platform over dit onderwerp geen
standpunt kan innemen namens de
bewoners van Landweert. “Dit omdat

wij als wijkplatform geen gekozen ver
tegenwoordiging zijn van de bewo
ners van Landweert. Wij zijn dus niet
de spreekbuis van de bewoners van
Landweert. Wel informeren we onze
bewoners waar zij de relevante infor
matie over dit onderwerp kunnen
vinden in een bericht in de eerst
volgende wijkinfo die eind augustus
huis-aan-huis verspreid wordt. In ver
band met de zomervakantie hebben
we voorlopig geen vergaderingen als
Wijkplatform Landweert”, laat Marja
van Mil weten. Op persoonlijke titel
hebben zich twee leden van het wijk
platform aangemeld voor de klank
bordgroep.
Tekst: Jeanine Hendriks,
beeld: Janssen Wuts architecten

Verzet dassenwerkgroep tegen
bedrijventerrein De Spurkt
Dassenwerkgroep Venray-Horst
heeft zich vaker verzet tegen de
bouwactiviteiten, zoals op Sint
Annapark, aan de noordkant van
Venray, omdat deze omgeving een
kernleefgebied is van de das en
vele burchten telt. Het terrein aan
de noordkant van de weg Spurkt,
waar het nieuwe bedrijventer
rein komt, is een belangrijk foe
rageergebied met veel grasland,
voedselaanbod en beschutting.
De werkgroep vindt dat er ook te
weinig onderzoek is gedaan naar
andere beschermde diersoorten.
“Er wordt nu een hoekje ingericht
voor alle dieren in het gebied, maar

daarmee wordt niet aan de ver
plichtingen voldaan”, stelt Droesen.
“Het is ook niet in de geest van
het advies van de Commissie
mer. Het huiswerk is niet goed
gedaan.” De Commissie mer gaf de
gemeente het advies de keuze voor
De Spurkt goed te onderbouwen
en ook uit te kijken naar andere
geschikte locaties. De conclusie
van de dassenwerkgroep is dat een
bedrijventerrein van 30 hectare
op deze plek onhaalbaar is. Het
voorstel is bomen te planten op dit
terrein.
Tekst: Henk Willemssen
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Onderzoek naar toekomst De Borggraaf
Willeke Guelen van bureau Livingpast.nu uit Nijmegen gaat voor gemeente Venray een onderzoek uitvoeren
naar de cultuurhistorische verenigingen die gehuisvest zijn in De Borggraaf. Komend najaar worden de
uitkomsten van het onderzoek bekendgemaakt.
Guelen stelt naast het onderzoek een
advies op voor de organisatiestruc
tuur van de stichtingen en verenigin
gen. Dat was de reden dat wethouder
Anne Thielen (CDA) zich verzette tegen
de verkiezing van een nieuw bestuur
voor Historisch Platform Venray (HPV)
op 6 juli. Tijdens die ledenvergade
ring keerden de meeste leden zich
ook tegen de bestuursverkiezing, die
daardoor niet doorging. De HPV-leden
willen eerst wachten op de uitkomst
van het onderzoek dat de gemeente

laat uitvoeren. Een mogelijke uitkomst
is dat alle cultuurhistorische organisa
ties worden samengevoegd onder één
bestuur.

Onder één dak
Erfgoedhuis De Borggraaf werd op
21 mei 2017 geopend in het nieuwe
pand aan het Mgr. Goumansplein
aan de voet van de Grote Kerk. Het
Venrays Museum verhuisde van de
oude, krappe locatie ’t Freulekeshuus
naar de nieuwbouw. Ook de archeolo

gische werkgroep, Historisch Platform
Venray, RooyNet en VVV Venray ver
huisden naar de nieuwe locatie. De
opzet was dat deze organisaties onder
één dak beter konden samenwerken.
Het gezamenlijke doel is het conser
veren, behouden, archiveren, tentoon
stellen en toegankelijk maken van het
Venrayse cultuurhistorische erfgoed.
In een brief aan de gemeenteraad
erkent Anne Thielen dat die samen
werking niet goed van de grond is
gekomen. Dat had ook te maken met

de bouwkundige gebreken (proble
men met akoestiek, temperatuur en
ventilatie) en de ongunstige indeling
van de ruimtes in het pand. ‘In de
afgelopen drie jaar ontstonden er
verschillen van inzicht over de manier
van samenwerken en samenwonen
in één gebouw. Binnen de stichtingen
en verenigingen leidden die verschil
len tot ongewenste situaties en tot
terugtredende bestuursleden’, meldt
Thielen. ‘Dit had ook effect op de reali
satie van het gezamenlijke doel.’
Er zijn in de afgelopen jaren meerdere
gesprekken gevoerd en er is media
tion ingezet om de partijen dichter bij
elkaar te brengen. Omdat dit niet tot

het gewenste resultaat heeft geleid,
heeft de gemeente de regie naar zich
toegetrokken. ‘De urgentie om in te
grijpen was hiervoor aanwezig’, aldus
de wethouder. Willeke Guelen gaat als
externe organisatiedeskundige aan
de slag met de opzet van een nieuw
organisatiemodel. ‘Zij onderzoekt de
ontstane situatie en levert een gedra
gen voorstel op over hoe de stichtin
gen en verenigingen samen verder
kunnen werken in de toekomst.’
Thielen zegt dat het een voorwaarde
is dat alle organisaties onder één dak
blijven.

Plannen voor inhalen van dorpskermissen
De vijf dorpen in gemeente Venray die hun kermis vanwege corona moesten afblazen, proberen het evenement in augustus of september in te halen. Geijsteren, Heide, Leunen en Oirlo hebben hun plan min of meer
rond. Alleen Merselo moet nog een datum zien te vinden.

dat de dorpsbarbecue niet doorgaat.
“Daar nemen meer dan tweehonderd
mensen aan deel. Dat risico durven
we niet aan”, zegt Anita Loonen.
“We houden op zaterdag ook geen
spectaculaire opening. Wel kunnen de
kinderen pannenkoeken komen eten.
Het is een heel gedoe om alles goed
te regelen. De inwoners krijgen een
flyer in de bus met de regels en het
programma.”

Heide

Leunen koppelt de kermis aan twee
jeugdevenementen. Tijdens het
tweedaagse zomer kidsfestival voor
basisschoolleerlingen heeft kermis
exploitant Sterevents drie attracties
(carrousel, suikerspin en wipe-out)
geregeld op woensdag 18 augustus op
sportpark ’t Klaverblad in Leunen.
Voor de leeftijdsgroep van 12 tot 16
jaar staat op zaterdag 26 september
Sportevent Jeugdbaank op de plan
ning. De kermiswerkgroep heeft dit
evenement aangegrepen om ook
een kermis te organiseren. “Deze
datum past precies tussen de kermis
sen van Oostrum en Wanssum in”,

zegt vicevoorzitter Ger Litjens van de
dorpsraad. De pannakooi voor het
Sportevent komt op het dorpsplein op
de plek waar vorig jaar het muziek
podium stond. “Livemuziek is dit jaar
toch niet mogelijk. Om de pannakooi
heen kunnen de attracties worden
geplaatst”, zegt Ger Litjens. “We willen
proberen een zo volledig mogelijke
kermis te houden. Of dat lukt is nog
onzeker. We moeten bekijken of het
verantwoord kan en of de veiligheids
regio ermee kan instemmen.”

Oirlo
In Oirlo is traditioneel in het tweede

weekeinde van mei de aftrap van
het Venrayse kermisseizoen. De
kermiscommissie hoopte eerst te
kunnen uitwijken naar 13 tot en
met 16 juni, maar ook dat bleek niet
haalbaar. De Oirlose kermis staat nu
gepland van zaterdag 15 augustus
tot en met dinsdag 18 augustus. “We
hopen dat driemaal scheepsrecht
is”, zegt voorzitter Anita Loonen van
de dorpsraad. Zaterdag 25 juli zaten
in Oirlo alle betrokken partijen bij
elkaar om de invulling te bespreken.
Tijdens dit overleg is geconcludeerd
dat alleen op zaterdag en zondag
een programma wordt gemaakt en

Heide was er als een van de
eerste dorpen bij om een nieuwe
datum voor de afgelaste kermis
te prikken. “We hebben ieder
jaar ons pleinfeest op de laatste
zondag van de schoolvakantie”,
zegt dorpsraadvoorzitter Leon
Janssen. “Daar kunnen we mooi een
tweedaagse kermis aan koppelen.”
De Heidse kermis wordt gehouden op
zaterdag 22 en zondag 23 augustus.
Omdat het maar twee dagen duurt,
komen er dit jaar geen botsauto’s naar
Heide. “Dat was vanwege de verkorte
kermis niet haalbaar. Daarvoor in de
plaats krijgen we de wipe-out-baan.
Voor de rest zal de kermis hetzelfde
zijn als andere jaren”, aldus Leon
Janssen.

Geijsteren
Net als in Heide wordt de kermis in
Geijsteren een tweedaags evenement,
die op zaterdag 19 en zondag 20
september wordt ingehaald. “We
willen graag dat het kan doorgaan,
maar er zijn veel losse eindjes”,
zegt dorpsraadlid Natalie Visser.
“In Geijsteren doen dat weekeinde zes
kinderen de communie. We leggen

contact met de ouders om te vragen
of ze geen bezwaar hebben tegen
de kermis.” Een wens is ook dat de
dorpsbarbecue doorgaat. “Die willen
we op zaterdag houden in een Duitse
sfeer met lange tafels zodat we ook
1,5 meter afstand kunnen bewaren.”
Omdat er geen botsauto’s komen,
kan de kermis weer op het dorpsplein
worden neergezet. De laatste jaren
werd uitgeweken naar een weiland bij
hoeve De Boogaard waar meer ruimte
is voor de attracties. “Het wordt een
kleine kermis waarbij we rekening
houden met de coronamaatregelen.
We hopen het zo te regelen dat ook
achteraf iedereen tevreden kan zijn”,
aldus Natalie Visser.

Merselo
Merselo heeft nog geen besluit geno
men. “We staan ervoor open de ker
mis in te halen, maar dan wel in een
verkorte vorm”, zegt dorpsraadvoor
zitter John van Dijck. “Het ligt ook aan
de datum waarop het kan. We wil
len ook niet te laat in het jaar zitten.
Dit moeten we nog overleggen met
de lokale horeca en kermisexploitant
Willy Sterrenberg.”

We hopen het zo
te regelen dat
ook achteraf iedereen
tevreden kan zijn

Tekst: Henk Willemssen,
beeld: Rob Bekkers

Venraynaar vliegt uit de bocht
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Een 35-jarige Venraynaar is in de nacht van zaterdag 25 op zondag
26 juli met zijn auto uit de bocht gevlogen ter hoogte van de
Serenadestraat in Venray. Na onderzoek bleek dat de man onder
invloed was van alcohol.
De man reed over de rondweg bij
het Brukske en raakte ter hoogte
van de Serenadestraat van de weg.
De lantaarnpaal, die hij daarbij
tegenkwam werd geheel uit de
grond gereden. De man werd met
de ambulance voor onderzoek
meegenomen naar het ziekenhuis.

Het vermoeden was dat de man
onder invloed van alcohol was.
Na onderzoek in het ziekenhuis
bleek de bestuurder geen
noemenswaardig letsel te hebben
en is de verdachte ingesloten in het
cellencomplex in Venlo.
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Klachten over vliegoefening De Peel
In een brief aan de gemeenteraad en het College van B&W van Venray vraagt Jan Houba aandacht voor de
geluidsoverlast van vliegveld De Peel. Hoeba heeft namens de inwoners van Venray zitting in de Commissie
Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Meerdere inwoners van Venray klaagden volgens hem over geluidsoverlast tijdens de vliegoefeningen op dinsdag 14 tot en met donderdag 16 juli. Hij vraagt zich af wat de
gemeente hiertegen gaat doen.

Tornado-gevechtsvliegtuigen en civiele
Albatros-vliegtuigen ondersteunden
de training van de grondtroepen.
Het Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando nam zelf
niet deel aan de oefening.
Volgens Jan Houba, lid van COVM,
het overlegorgaan van het Ministerie
van Defensie voor de heropening
van vliegbasis De Peel in Vredepeel,
werd hij overladen met boze en
verontwaardigde burgers die op zoek
waren naar een manier waarop hun
klachten gehoord werden. “Ik werd
door heel veel Venrayse burgers
benaderd met heftige en gerede
klachten over de ondervonden
vliegtuig-geluidsoverlast veroorzaakt
door een oefening van Defensie met

helikopters en straalvliegtuigen. Het
was bar en boos volgens iedereen; je
kon elkaar binnen en buiten, zittend
op het terras, niet meer verstaan.
Gezien de aard en inhoud van de
reacties en het feit dat ik de meeste
mensen ken, kan ik niet anders
concluderen dat er inderdaad sprake
is geweest van ernstige en onnodige
overlast die vraagt om een pittige
reactie richting Defensie. Ook van het
gemeentebestuur.”
Houba heeft de inhoud van de
klachten doorgespeeld aan Defensie.
Hij verwacht ook een reactie van het
gemeentebestuur van Venray.

‘Kosten sociaal domein
in hand houden’
Apache gevechtshelikopters van
het Defensie Helikopter Commando
en enkele Nederlandse F-16

gevechtsvliegtuigen oefenden van
dinsdag 14 tot en met donderdag
16 juli op en rondom de Luitenant-

generaal Best kazerne in Vredepeel
samen met grondtroepen van de
landmacht. Ook buitenlandse F-16’s,

Woonhof De Kemp nadert eindstreep
Als de gemeenteraad op 22 september instemt met het bestemmingsplan, kan Wonen Limburg aan de slag
met de bouw van woonhof De Kemp in Venray-west. Op de plek van de voormalige basisschool De Kemp
komen zestien sociale huurwoningen rond een hofje.

Gemeente Venray wil voorkomen dat de kosten van het sociaal
domein uit de hand lopen. Ze gaat daarom de mogelijkheden
onderzoeken om de kosten beheersbaar te houden. Dat kondigt
wethouder Anne Thielen (CDA) aan in een brief aan de
gemeenteraad.
Het sociaal domein neemt bijna
de helft van de begroting van 136
miljoen euro van gemeente Venray
in beslag. Uitgaven kunnen snel
oplopen, omdat het vaak om open
eindregelingen gaat zonder een
budgetplafond.
De landelijke trend van stij
gende kosten en een toenemend
beroep op jeugdzorg- en Wmovoorzieningen is ook in Venray
zichtbaar. Bij de Wmo is er een
stijgende vraag naar huishoudelijk
hulp en woningaanpassingen. Dit
komt ook doordat mensen steeds
langer thuis blijven wonen. ‘We
moeten keuzes maken om de kos
ten beheersbaar te houden’, zegt
Thielen in de raadsbrief. ‘Ook om
de ondersteuning van de meeste
kwetsbare inwoners in de toekomst
te garanderen. Hiervoor onderzoe
ken we momenteel de mogelijk
heden.’
De gemeente stimuleert het als
inwoners oplossingen vinden in de

eigen sociale omgeving door hulp
van buren, kennissen of familie.
Daardoor hoeft er minder beroep
te worden gedaan op de gemeen
telijke voorzieningen. Opvallend is
dat de hulp uit eigen kring in 2019
juist is gedaald en inwoners daar
door vaker bij de gemeente aan
kloppen. De gemeente wil nog niet
spreken van een trendbreuk, maar
houdt deze ontwikkeling wel in de
gaten.
De kosten voor de jeugdzorg zijn
met 1,5 miljoen euro gestegen in
de afgelopen drie jaar. Het komt
niet alleen door meer behandelin
gen, maar ook door prijsstijgingen.
Omdat veel gemeenten kampen
met een geldtekort bij de jeugd
zorg heeft de VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) met
het kabinet afgesproken dat er dit
jaar een onderzoek komt. De uit
komst hiervan moet uitwijzen of
de gemeenten meer budget nodig
hebben.

Winants waarschuwt
voor cybercrime
Met de bouw van een woonhof gaat
een lang gekoesterde wens van buurt
bewoners in vervulling. Het idee is dat
wijkbewoners in hun eigen omgeving
betaalbaar kunnen blijven wonen in
combinatie met gezamenlijke zorg
en zelfredzaamheid. Het plan bestaat
uit zestien woningen: zes aan de
Gerbrandystraat, zes aan de Kruitweg
en vier aan de kant van de Westsingel
langs het bestaande voetpad. Het zijn
levensloopbestendige woningen en
eengezinswoningen met één bouw
laag en een kap.
Het terrein van de voormalige basis
school De Kemp, de school die twee
jaar geleden is gesloopt, is 3.600
vierkante meter groot. Hiervan wordt

1.880 vierkante meter in beslag geno
men door de woningen en bestrating.
Midden in het gebied komt een woon
hof dat grenst aan alle zestien wonin
gen. Het is een gemeenschappelijke
open ruimte met veel groen.
Er is onderzoek gedaan naar de par
keersituatie. Volgens de normen van
de gemeente moeten er 32 parkeer
plaatsen bijkomen, twee voor iedere
woning. Maar het blijkt dat er parkeer
gelegenheid genoeg is in de buurt.
Voor basisschool De Kemp waren
destijds twee stroken met 35 parkeer
plaatsen aangelegd die nu door
omwonenden worden gebruikt. Op het
terrein van het woonhof komt aan de
kant van de Gerbrandystraat een par

keerhof met zes vakken.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft
van 8 mei tot en met 18 juni ter inzage
gelegen. Er zijn in die periode geen
zienswijzen ingediend. De commissie
Wonen bespreekt het bestemmings
plan op dinsdag 1 september waarna
de gemeenteraad een besluit neemt
op 22 september.
De bouwstart staat gepland voor
het najaar en de oplevering van de
woningen zal vlak voor de zomer van
2021 zijn. Woonhof De Kemp maakt
onderdeel uit van de afspraak tussen
gemeente Venray en Wonen Limburg
om zeventig sociale huurwoningen te
bouwen.

Burgemeester Luc Winants van Venray waarschuwt inwoners
voor cybercriminelen. Uit de criminaliteitscijfers die de politie
onlangs bekendmaakte, blijkt dat in Limburg in de eerste drie
maanden van 2020 al 138 computermisdrijven werden geregistreerd tegenover 159 in heel 2019.
Onder cybercriminaliteit verstaat
de politie hacken van computers,
diefstal van computergegevens
en het gebruik van ransomware:
tegen betaling van losgeld wordt
de computer weer vrijgegeven.
Maar ook het gebruik van neppro
fielen op Facebook, Instagram of
WhatsApp om mensen op te lichten
valt onder cybercrime. “Het inter
net is een fantastisch medium”,
zegt burgemeester Winants. “Maar
er zitten ook gevaarlijke kanten

aan.” Winants waarschuwt mensen
er dan ook voor om hun computer
en wifi-netwerk goed te beveili
gen, ook in vakantietijd. Speciale
aandacht vraagt de burgemeester
voor het ‘internet of things’, allerlei
apparaten die met het internet ver
bonden zijn. Dikwijls is de beveili
ging van die apparaten niet in orde.
De komende weken en maanden
waarschuwt de campagne ‘Waak
voor inbraak’ voor cybercrime.
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Daan Merx Merselo
nodig heeft. Er is op veel plekken
zee, het is er vaak redelijk warm, de
cultuur vind ik heel mooi, de dorpjes
zijn vaak heel mooi en met name het
eten is er erg lekker.

Ben jij meer een luisteraar of juist
meer een verteller?

Hoi

Ik denk dat ik een beetje van beide
ben, ik kan echt te veel vertellen,
maar ik kan ook af en toe alleen luis
teren. Maar over het algemeen denk
ik dat ik vooral een verteller ben.

Column

Waar ben jij echt bang voor?
Een paar jaar geleden ben ik geval
len tijdens een training in de zaal
en is het kraakbeen in mijn knie
ingedeukt. Op dit moment heb ik er
nauwelijks meer last van, alleen als
ik helemaal door mijn knieën ga of
op mijn knieën ga zitten. Ik ben heel
bang dat ik nog een keer op die
zelfde knie val en dat het dan afgelo
pen is. Ondanks dat het volgens mijn
fysio geen kwaad meer kan, blijf ik
hier toch bang voor.

Waar sta jij bekend om bij je
familie?
Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Daan Merx
16 jaar
Stedelijk Gymnasium
Nijmegen
Merselo

Liever de zee of liever het zwembad?
Het maakt mij eigenlijk niet zoveel
uit. Ik vind beide wel wat hebben.
Zo geeft de zee meer een vakantie
vibe, omdat ik eigenlijk alleen maar
op vakantie naar de zee ga en omdat
je daar natuurlijk ook kan surfen.
Een zwembad is weer fijner, omdat
je daar geen zout en zand hebt. Dus
als ik moet kiezen, dan ga ik voor het
zwembad.

ontmoet. Maar ik heb ook veel vrien
den leren kennen via de hockeyclub.

Probeer je vaak nieuwe dingen
uit, of blijf jij liever in je eigen
comfortzone?
Het liefste probeer ik zoveel mogelijk
nieuwe dingen uit. Ik vind het name
lijk leuk om nieuwe uitdagingen te
zoeken. Ook vind ik het leuk om uit
mijn comfortzone te stappen, omdat
je zo ziet dat niet alles hoeft te gaan
op de manier zoals jij het normaal
doet.

Wat is het beste compliment dat
je ooit hebt gekregen?

Ja, ik geloof op sommige momenten
heel erg in bijgeloof. Zo moet ik voor
een hockeywedstrijd alles altijd in
dezelfde volgorde doen en als ik dit
een keer niet doe, moet ik weer van
vooraf aan beginnen.

Ik denk dat dit de complimenten
zijn geweest die ik dit jaar van mijn
teamgenoten en trainers heb gekre
gen. Dit omdat ik vorig jaar een jaar
niet in de selectie ben gekomen door
een blessure die ik het jaar ervoor
heb gekregen en hierdoor een half
seizoen heb gemist. Dit seizoen heb
ik wel weer in de eerste selectie van
de B-jeugd gespeeld.

Waar heb jij jouw beste vrienden
leren kennen?

Heb je ooit last van heimwee
gehad?

De meeste vrienden heb ik via school

Nee, ik heb eigenlijk nooit echt last

Heb jij een gekke gewoonte? Zo ja,
welke?

van heimwee gehad. Ik vind het juist
leuk om af en toe ergens anders te
slapen en te verblijven.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Dit is een liedje wat ik zelf bijna
nooit naar luister maar het is ‘Hello’
van Martin Solveig, Dragonette.
Dit nummer kan ik me herinneren
van de finale van het Nederlands
kampioenschap zaalhockey, tegen
Kampong. Dit was het laatste
nummer dat ze draaiden in de
catacombe vlak voor de wedstrijd.

Vind jij betrouwbaarheid belangrijk?
Ik vind het belangrijk dat ik iedereen
kan vertrouwen met wie ik bevriend
ben of die ik ken. Want als we elkaar
niet vertrouwen betekent dit dat
we nooit allebei alles zullen vertel
len aan elkaar en dus dat je eigenlijk
bijna geen vrienden zou kunnen zijn.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Dit is voor mij Spanje. Ik vind dit een
fantastisch land, het heeft alles wat
een favoriete vakantiebestemming

Volgens mij sta ik vooral bekend als
een erg vrolijke jongen. Ook denk
ik dat ik bekend sta als een heel
erg fanatieke speler die bij elk spel
kostte wat het kost, wil winnen.

Zou jij jezelf een positief persoon
noemen?
Ja, ik probeer altijd positief te blij
ven en van het leven te genieten.
Natuurlijk heb ik af en toe ook min
dere dagen, waardoor dit bijna niet
kan. Maar uiteindelijk vind ik het
erg belangrijk om positief te blijven
en niet in het negatieve te blijven
hangen.

Wat is je favoriete hobby?
Hockey. Dat is naast school, familie
en vrienden voor mij het belangrijk
ste wat er is.

Wat is het beste boek wat je ooit
hebt gelezen?
Dit is I Am Zlatan. Ik vind dit het
beste boek, omdat het laat zien wat
hij allemaal heeft opgegeven om zo
goed te kunnen zijn in voetbal.

Rare vakantie
Ik had in totaal drie maanden
vakantie en wat heb ik toen
allemaal gedaan? Juist niks. Het
is raar dat je vakantie zo erg
beperkt wordt door corona en
dat ik niet op vakantie heb
kunnen gaan en niks leuks heb
kunnen doen. Nog vier weken en
dan begint een nieuw hoofdstuk
in mijn leven. Het hbo, geen
middelbare school meer en op
kamers gaan in Utrecht.
De komende vier weken ga ik wel
nog leuke dingen doen, maar niet
zoals ik verwacht had.
Vier dagen ga ik met mijn vriendin
nen wat leuks doen, maar wat we
gaan doen is nog niet bekend. Dat
hoeft ook helemaal niet, ik heb er
wel zin in. Ik werk ook nog gewoon
en verder hoop ik op wat extra zon.
Terwijl ik dit schrijf, is de lucht grijs
en waait het ook redelijk hard. Geen
zon en geen fijne, warme tempera
turen. Geen zwemweer of ‘buiten in
de zon een boek lezen weer’. Het is
binnen ‘Sims4 spelen weer’. Niet het
weer dat je in de zomer verwacht.
Veel buiten kom ik niet, alleen als
het echt warm is. Het moet dan ook
weer niet te warm zijn, want dan
kom ik ook niet meer buiten. Ja, ik
ben niet super logisch, maar naar
buiten gaan is een no-go. Ik hou van
binnen, daar is het warm en kan ik
alles doen wat ik maar wil. Verven,
kleuren, lezen, Netflixen, Sims4 spe
len en ga zo maar door. Het enige
nadeel is dat ik volgens mijn ouders
zo wit ben als een spook. Iets wat ik
elke dag te horen krijg, zucht! Zo wit
ben ik helemaal niet, ik hou gewoon
niet van buiten zijn. Voor nu ga ik
koken, iets waar ik om 16.00 uur al
mee wilde beginnen en nu is het
16.45 uur. Ik was het vergeten. Oeps.
Nou ja, dan maar iets later eten.

Tekst: Maud Rötjes
Jacky
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Geplukt

Wim Staal Venray
Hij is al 42 jaar werkzaam als basisschoolleraar in het Brukske en woont al 40 jaar in de wijk. In september gaat Wim Staal met pensioen en
maakt hij tijd vrij voor zijn hobby’s hockeyen en zingen. Deze week wordt ‘meester Wim’ (65) geplukt.

repetities van het koor en de
trainingen tegelijkertijd plaatsvonden,
moest ik een keuze maken. Op de
vrijdagavond lukte het me bijna nooit
om naar de koorrepetities te gaan in
verband met de hockeytrainingen en
werd daardoor vriendelijk gevraagd
het koor te verlaten.”
Wim groeide uiteindelijk door tot het
eerste hockeyelftal van Venray en
werd trainer en coach bij de hockey
club. “Omdat ik zelf veel wedstrijden
speelde, ben ik uiteindelijk gestopt
met trainingen geven. Doordat ik
last kreeg van mijn knieën, ben ik
later ook met het spelen van wed
strijden gestopt.” Toch is Wim nog
elk weekend op het hockeyveld te
vinden. “Als scheidsrechter”, legt hij
uit. “Ik ben voorzitter van de scheids
rechterscommissie. Zelf fluit ik veel
wedstrijden. Het is heerlijk om in de
buitenlucht te zijn.”

Zingen is fantastisch

veranderen. In 1977 rondde hij de
Pedac af, de voorganger van de Pabo
en begon hij al snel op katholieke
school De Foekepot in Venray. Die

In die 42 jaar heeft Wim veel
kinderen zien opgroeien, een
hoop buurtbewoners leren ken
nen, maar ook het onderwijs zien

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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school werd door een terugloop van
leerlingen gefuseerd met de open
bare school De Flierefluiter, waar
door basisschool De Estafette en later
De Krokodaris ontstond. “Die veran
deringen waren heel apart. In eerste
instantie kwamen er veel Turkse en
Marokkaanse gastarbeiders in Venray
wonen, maar door de jaren heen zijn
er steeds meer nationaliteiten bij
gekomen. Het aantal Nederlandse
leerlingen was op een gegeven
moment in een groep op één hand te
tellen. Door het hoge aantal alloch
tone leerlingen ging het onderwijs
zich vooral richten op taal. In het begin
had ik ook wel moeite om de namen
van de kinderen uit te spreken. Dan
moesten de kinderen mij vaak verbe
teren”, zegt Wim lachend.
Wim begon na zijn opleiding met
het lesgeven van groep 3 en 4, maar
kwam er al snel achter dat dat niet zijn
ding was. De afgelopen jaren stond
Wim twee dagen in de week voor
groep 8 en twee dagen voor groep
7. “Niet iedereen vond het in die tijd
gemakkelijk om les te geven aan
groep 8, omdat deze kinderen begin
nen te puberen. Ze zijn soms eigenwijs

en het gedrag kan wel eens parten
spelen. Je moet er als leraar mee leren
omgaan en dat leek me wel een uitda
ging. Het werken met allochtone leer
lingen is me in de loop der jaren wel
gaan aanspreken. Het is aanpakken,
maar het bevalt me zo goed. Het kost
wel veel energie, zodra ik thuis kom, is
de pijp leeg.”
In september legt hij het werk neer
en gaat hij met pensioen. Wim ziet
dat als een kans om zich meer te
focussen op zijn hobby’s hockey en
zingen. “Ik begon als 9-jarig kind bij
de Zangers van St. Frans. Mijn vader
stuurde me op zangles, omdat ik last
had van bronchitis. 22 jaar zat ik bij dit
jongenskoor, eerst als alt en later als
tenor omdat mijn stem door de jaren
heen veranderde. Door het zingen ben
ik over mijn ademhalingsproblemen
heen gegroeid.”

Keuze maken
Maar omdat Wim meerdere hobby’s
had, kwam het zingen op 12-jarige
leeftijd op een laag pitje te staan.
Zo speelde hij tafeltennis en zat hij op
basketbal en volleybal. “Uiteindelijk
koos ik voor hockey. Omdat de

Inmiddels is Wim ook al dertig jaar lid
van Close Harmony Group Confetti en
al jaren secretaris van de vereniging.
“Daar voor zat ik bij het gemengd
koor Contrast, maar toen dat koor een
andere richting insloeg, kwam Confetti
in beeld. Ik vind zingen fantastisch.
Ook de optredens tijdens de Proms in
Leunen en Venray waren grandioos.”
Volgens Wim is hij door de optredens
met orkesten meer van muziek gaan
houden. “Je merkt dat de muziek
door de jaren heen verandert. Met de
Zangers van St. Frans zongen we klas
sieke en kerkelijke muziek en Confetti
richt zich meer op pop- en jazzmu
ziek. Het koor wil ook meer a-capella
en close harmony gaan zingen en dat
vind ik wel een uitdaging.”
Zowel sporten als zingen, zit in
de genen van familie Staal. Wim
groeide op in de Rochusstraat in
Venray als oudste zoon van een gezin
met zes jongens. “Mijn vader was
schoolhoofd in Heide en daarnaast
organist en dirigent. Mijn broers
hebben net zoals ik gezongen en
gehockeyd. Twee broers hebben ook
een docentenopleiding afgerond. We
hebben dus wel wat van onze vader
geërfd.”

Meer ruimte voor gezin
In de Rochusstraat leerde Wim ook
zijn vrouw Meta kennen. “Zij woonde
150 meter van ons huis vandaan.
Als ik naar school ging, fietste ik vaak
achter haar. Ik vond haar een mooie
meid, maar ze had in eerste instantie
nog een vriendje. We leerden elkaar
pas echt kennen bij het basketballen,
omdat we na elke training samen
naar huis fietsten. In 1974 kregen
we dan toch een relatie.” Samen
kreeg het stel vier kinderen en drie
kleinkinderen. “Als ik met pensioen
ga, heb ik ook meer ruimte voor
het gezin en de kleinkinderen. Mijn
vrouw is blij als ik straks meer tijd
heb. De vrijwilligerstaken samen met
mijn werk als leerkracht liepen vaak
door elkaar en straks kan ik me meer
focussen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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VVD Venray

Komkommertijd?
Het zomerreces is begonnen. Maar voor VVD Venray is het geen
komkommertijd. We blijven ons ook nu sterk maken voor een beter,
veiliger en leefbaar Venray. VVD Venray zal de komende periode
weliswaar niet formeel vergaderen en besluiten nemen, maar van
stilzitten is zeker geen sprake.
De voorbereidingen op een nieuw
politiek jaar zijn belangrijker dan ooit
in een bewogen jaar met corona op
de loer. Er spelen meer zaken dan
ooit om te volgen en meningen over
op te halen en gesprekken over aan
te gaan. We hebben te maken met

Venray Lokaal

steeds veranderende maatregelen
en evenementen die wel of niet door
kunnen gaan, initiatieven rondom
arbeidsmigranten die worden gelan
ceerd, twee nieuw supermarkten die
zijn geopend in het Brukske en vlieg
oefeningen die worden gehouden op

Driehoek die weer lijkt te worden
vergeten. Het college had veel ambi
ties en zal dus nog flink aan de bak
moeten om deze waar te maken.
We hopen dat het college kan genie
ten van een fijne zomervakantie en
dat ze straks met een nieuwe wet
houder, nieuwe gemeentesecretaris
en hernieuwde energie echt meters
gaan maken.

lokale ‘inclusie-agenda’ te maken:
een plan voor zo’n inclusieve samen
leving.
Toen we ruim een jaar geleden het
college vroegen naar een lokale
inclusie-agenda was het antwoord:
“We doen al genoeg, we moe
ten het alleen wat harder roepen“.
Meerdere malen hebben we bij de
wethouder aan de bel getrokken
onder andere onder leiding van Jack
Gardeniers, maar het antwoord bleef
gelijk. Echter bij de laatste vergade

ring kwam er toch schot in de zaak.
Met het voorstel van ons raadslid
Theo Francken kregen we raadsbrede
steun om aan de slag te gaan met
een raadswerkgroep voor wat er in
dit plan moet komen en hoe we aan
de wet voldoen. Inclusie is meer dan
alleen maar zeggen dat iedereen
mee kan doen.

om. Dat is duurzamer dan de
geldverslindende zaken zoals verre
reizen. Nu er gesproken wordt over
gezondheid, gezondheidszorg dichtbij
de mensen, de laagdrempeligheid
van de gezondheidszorg, wordt
het, volgens mij, hoog tijd dat
we ook weer eens gaan spreken
over de betaalbaarheid van de
gezondheidszorg. En is de ooit
bedachte marktwerking van de
gezondheidszorg wel het ei van
Columbus of is het een gedrocht? Is

het niet de tijd om dit tij te keren
en weer te kiezen voor sociale
gezondheidszorg?
Ik hoor graag van u allen. Ik wens
iedereen een fijne zomer, fijn met de
naasten en fijn in ons eigen land.

Bas Künen

Een inclusieve samenleving
Mensen vragen vaak waarom ik in de politiek ben gegaan. Eén van de
hoofdredenen was de problematiek die ik zag rondom mijn broer met
een beperking. Daarom is een inclusieve samenleving iets waar ik mij
graag voor inzet.
Sinds 2016 geldt het VN-verdrag voor
de Rechten van Personen met een
Handicap in Nederland. Het doel van
dit verdrag is dat mensen met een
beperking dezelfde kansen en moge
lijkheden hebben als mensen zonder
beperking. Het VN-verdrag is niet
alleen belangrijk voor mensen met

CDA Venray

vliegbasis De Peel. De plek van een
nieuw te verrijzen ziekenhuis moet
worden aangewezen, ontwikkelingen
op De Brier zijn weer met stip boven
op de agenda gekomen en de werk
groep om te komen tot een Venrayse
inclusieagenda is een eerste bijeen
komst aan het plannen.
Ook zullen we vragen om vele
andere dossiers na de vakantieperi
ode in een stroomversnelling te laten
komen en uit de pauzestand te halen.
Te denken valt aan De Vergeten

een beperking, maar voor iedereen.
Bijvoorbeeld een toilet waar ieder
een naartoe kan. Niet alleen mensen
in een rolstoel, maar ook een moe
der die haar kleine kinderen mee wil
nemen naar het toilet. Voortvloeiend
uit dit verdrag hebben gemeenten de
wettelijke opdracht om periodiek een

Lisanne Wisgerhof,
commissielid en voorzitter PR

Zomerreces

Het is medio juli geweest. Dat wil zeggen dat de meeste vakanties zijn begonnen of snel zullen beginnen.
Het is zomerreces voor de politiek. Zomervakantie 2020 is niet de zomervakantie van 2019 of de jaren
daarvoor. Toen konden we nog gewoon kiezen naar welk land we op vakantie wilden gaan. Hoe verder
weg, hoe beter. Dichtbij huis vakantie vieren, was voor velen geen optie.
Hoe kunnen zaken in een jaar
veranderen? Je wordt vreemd
aangekeken als je op vakantie gaat
met het vliegtuig of verder weg
met de auto. Wat vorig jaar normaal
was, is nu echt niet meer normaal.
Vakantielanden van vorig jaar
hebben code oranje, rood of worden

niet in de codelijst opgenomen,
omdat iedereen weet dat ze onveilig
zijn.
Eigenlijk houdt dit in dat we met
beide benen op de grond worden
gezet, de realiteit van de dag bepaalt
wat we doen, gezondheid wordt
ineens belangrijker dan geld en

economische aspecten. Velen met
betere inkomens moeten nu ineens
hetzelfde doen, dezelfde vakanties
vieren, als degenen met mindere
inkomens.
Wat is nu belangrijker? Inderdaad:
gezondheid en de personen die
dichtbij je staan. Daar gaat het

Petra van Duynhoven

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.

journalist
Wij zoeken een fulltime

kempencreeert.nl/vacature

m/v

#kempencreëert
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gemeente Venray moet strenger
optreden bij corona-overtredingen
Uit cijfers van Veiligheidsregio Limburg-Noord blijkt dat gemeente Venray de afgelopen periode veel waarschuwingen en boetes heeft uitgedeeld voor overtredingen van de coronaregels. Ten opzichte van andere gemeentes in de regio heeft Venray relatief veel boetes en waarschuwingen uitgeschreven. Er komen de laatste weken echter veel nieuwe besmettingen bij in Nederland. Zou gemeente Venray meer boetes moeten
uitdelen om er zo voor te zorgen dat iedereen zich strenger aan de regels houdt?
Het gaat over het algemeen goed wat betreft
het coronavirus in Limburg. Strenger straffen
is daarom niet nodig. Misschien dat de regels
niet overal even goed worden nageleefd, maar
zolang het geen consequenties heeft wat betreft
besmettingen hoeven er ook niet meer boetes

uitgedeeld te worden.
Van de andere kant is het zo dat we nu juist op
moeten letten dat er geen tweede golf komt. Als
iedereen de teugels laat vieren, komen er wellicht
weer veel besmettingen. De gemeente en politie
moeten er nu juist goed bovenop zitten om eventu

ele besmettingshaarden in de kiem te smoren. Juist
nu is strengheid vereist.

Gemeente Venray moet strenger optreden bij
corona-overtredingen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 30

Ik vind een woonvoorziening voor arbeidsmigranten op
Keizersveld een goed idee
Kafra Housing, gespecialiseerd in de huisvesting van arbeidsmigranten, wil op korte termijn een woonvoorziening voor 92 arbeidsmigranten
bouwen op bedrijventerrein Keizersveld in Venray. Een merendeel van de stemmers vindt dit helemaal geen goed idee.
Mensen vragen zich bijvoorbeeld af waarom er
een woonvoorziening voor arbeidsmigranten
wordt gerealiseerd, terwijl er een enorme vraag
is naar starterswoningen en seniorenwonin
gen. Zo reageert Yvonne Loonen op Facebook:
“Wij moeten jaren op de wachtlijst staan voor
een woning en zij krijgen zomaar een onderko
men en dat nog wel op een industrietrein dat be
doeld is voor industrie en niet voor wonen is mij
altijd gezegd. Te gek voor woorden dat dat al
lemaal kan tegenwoordig. Voor eigen volk wordt
niets geregeld maar ben je arbeidsmigrant of

wat dan ook, alles kan. Gemeente Venray meet met
twee maten jammer genoeg.”
De woonvoorziening op het Keizersveld, naast au
tobedrijf Lenders, bestaat uit zestien appartemen
ten met elke vier eenpersoonskamers en veertien
studio’s voor twee personen (stelletjes). Doordat de
toren coronaproef wordt gemaakt, speelt Kafra in
op de aanbevelingen van het Aanjaagteam Arbeids
migranten onder leiding van Emile Roemer. Dat wil
zeggen dat elke arbeidsmigrant ook een eigen ka
mer krijgt.
Henk van den Eng heeft er ook een hard hoofd in.

“Sinds enkele weken wordt er op het Roekenbosch
(waar ook arbeidsmigranten zijn gevestigd, red.)
alleen nog gewaarschuwd bij overlast. Deze waar
schuwingen zijn waardeloos omdat er geen sanc
ties zijn. Sommige woningen zijn in het weekend
feesttenten tot diep in de nacht. Ondanks waarschu
wingen van Kafra-toezichthouder, feest men door
omdat er geen sancties meer zijn. Voorheen was het
rustiger. Over de 1,5 meter afstand zullen we het
maar niet hebben. Als er besmettingen komen zijn
er veel gedupeerd.”

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Hagen snoeien: of
inkorten of er uit. Werk opgeruimd
afleveren. Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Aardbeienplanten groenteplanten
wintergroene leibomen
vaste planten heesters bomen
scherpe prijzen
www.plantencentrumvandenbeuken
Meterik, Sint Jansstraat 43 prei pl.

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

Willy’s Wereld

Column

Vlucht gemist
Deze maand stond eigenlijk een
mooi tripje naar Schotland
gepland. Als verrassing zou ik
met Petra een paar daagjes
Edinburgh gaan bezoeken.
Helaas, de ontwikkelingen
rondom de coronacrisis in het
Verenigd Koninkrijk zorgden
ervoor dat we besloten om niet
naar de luchthaven af te reizen.
Het is natuurlijk extreme luxe als je
kunt zeggen dat je derde geplande
uitje geannuleerd wordt. Er zijn
mensen die het veel zwaarder
hebben in deze tijd. Het verliezen
van je baan of je onderneming
door alle beperkingen, of erger
nog het verliezen van een dierbare
aan corona, is niet in vergelijking
te zetten met een inwisselbare
vakantie.
Maar zoals ‘eigen leed’ ook leed is,
kan ik ondertussen wel zeggen dat
ik de vakanties erg mis. Ik besef
me nu pas hoeveel ik van die
mooie momenten al beleefd heb
in mijn leven. Met mijn broer en
Petra samen genieten van de kerst
in Dublin met het legendarische
koffiemoment bij de Spar op eerste
kerstdag. Samen met de vrienden
van de whiskyclub rondrijden door
Schotland om ’s avonds terecht te
komen op een vrijgezellenparty in
Thurso. Of dat steevaste ritueel van
de eerste pot bier op een terras na
het inchecken in het hotel.
Met mij zullen er veel mensen zijn
die erg uitkijken naar die vakan
tie in een ver, vreemd land of een
mooie, energieke stad. Want hoe
wel het bij de luxe zaken in ons
leven hoort, we zijn er inmiddels
ook zo aan gewend dat het bij
draagt aan de kwaliteit van leven.
Bij mij tenminste wel.
Toch zullen we ons voorlopig nog
even goed houden aan adviezen
die vanuit de overheid gegeven
worden, hoe vervelend ze soms
ook zijn. Ik merk dat veel mensen
dat ondertussen morrend doen
en die gaan dan ook op zoek
naar filmpjes of uitspraken van
semi-wetenschappers of zelfs
fotomodellen en andere BN’ers die
ineens ook een mening hebben
over het virus en hoe te handelen.
Als ik het bekijk denk ik dan vaak
dat ook zij een vlucht gemist
hebben.
Voor thuisblijvers of reizigers: fijne
vakantie!
Hou vol.

Willy
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Venray treft Westlandia in landelijke beker
Voor het eerst sinds tien jaar mag SV Venray weer deelnemen aan het
landelijke KNVB-bekertoernooi. De Venrayse club lootte de uitwedstrijd
tegen Westlandia uit Naaldwijk.

Stijn Brinkman bekert met Venray tegen Westlandia in Naaldwijk

Westlandia komt uit in de derde divi
sie en speelt twee niveaus hoger dan
eersteklasser Venray. Nog nooit eerder

troffen beide clubs elkaar. Het duel uit
de eerste bekerronde wordt gespeeld
in het weekeinde van 29 en 30 augus

tus op sportpark De Hoge Bomen in
Naaldwijk, in het zuidwesten van de
provincie Zuid-Holland.
Venray is toegelaten tot het ‘grote’
bekertoernooi omdat de club nog in
het toernooi om de districtsbeker zat
toen half maart de coronacrisis uitbrak.
Venray zou op donderdag 12 maart
thuis aantreden tegen SC Susteren in de
achtste finales, maar dat duel ging niet
meer door. De loting voor de tweede
ronde is ook verricht. Als Venray wint
van Westlandia dan volgt begin oktober
de thuiswedstrijd tegen Scheveningen
uit de tweede divisie.
Venray nam in het seizoen 2010/11
voor het laatst deel aan het landelijke
bekertoernooi. De Venraynaren bereik
ten toen na de uitschakeling van HHC
Hardenberg de tweede ronde. Daarin
sneuvelden de rood-witten tegen ARC
uit Alphen aan den Rijn. Eind jaren
tachtig maakte Venray landelijk furore
door de profclubs AZ en Vitesse uit het
bekertoernooi te wippen.
Ook voor de poulefase van de dis
trictsbeker is de loting verricht. Venray
neemt het in poule 22 op tegen drie
tweedeklassers. Venray begint met
de thuiswedstrijd tegen De Valk uit
Valkenswaard. Dit duel staat gepland
voor zondag 30 augustus, maar zal
worden verschoven naar een andere
datum, omdat Venray in dat week
einde aantreedt tegen Westlandia. Op

zondag 6 september gaat Venray op
bezoek bij Heeswijk. Het betekent het
weerzien met trainer Stef Sijbers die
de Brabantse club voor het derde jaar
onder zijn hoede heeft. Sijbers is oudspeler van Venray en de voorganger
van de huidige trainer Frans Koenen.
Voor de laatste poulewedstrijd gaat
Venray op bezoek bij FC Geleen-Zuid
op zondag 13 september. Een week
later gaat de competitie van start.
Voor de andere voetbalclubs uit
gemeente Venray is de bekerinde
ling ook bekend. Holthees-Smakt
treft in poule 11 de Brabantse oppo
nenten Boekel Sport, Constantia en
Gassel. Leunen en Merselo zitten

samen in poule 20 met Fiducia en FCV.
Ysselsteyn en SVOC’01 vormen met
Heijen en MVC De Mortel poule 25.
SV United neemt het in poule 27 op
tegen Meterik, Stormvogels en VVV’03.
Oostrum is ingedeeld in poule 30 met
Hegelsom, IVO en Lottum.
Op de eerste speeldag op zondag 30
augustus staan twee derby’s op het
programma. Ysselsteyn speelt thuis
tegen SVOC’01 en Leunen ontvangt
Merselo. De andere bekerduels op
30 augustus zijn: Gassel-HoltheesSmakt, SV United-Stormvogels en IVOOostrum.
Tekst: Henk Willemssen

Verdubbeling nieuwe leden

Visclubs zien aantal
leden tijdens
coronacrisis stijgen

De coronacrisis heeft niet voor elke vereniging negatieve gevolgen
gehad, de visclubs in de regio hebben het aantal leden enorm zien
stijgen. Ook Hengelsportvereniging ‘t Alvertje in Oostrum herkent
deze tendens.

Kermisradio Venray
Extra Small
Geen prijzenschieten dit jaar of doof worden van de eeuwenoude kermistunes?
Daar is de organisatie van de Kermisradio Venray het niet mee eens. “Wij
hebben de kermiskriebels in ons lijf dus ‘zitten blijven tijdens de rit’ is er voor
ons niet bij” aldus Erik van Otterdijk. “Zeker niet na de zeer succesvolle editie
van vorig jaar waar we veel positieve reacties mochten ontvangen.”
De organisatie was al redelijk ver gevorderd in de voorbereidingen om weer
6 dagen live-radio vanaf het kermisterrein te brengen maar toen kwam het
nieuws dat de kermis dit jaar niet in volle glorie door kon gaan.
Samen met Peggy Keijsers brengt Erik de kermis gewoon bij je thuis. Niet
alleen via de radio, maar ook via de tv zender van Omroep Venray.
“En niet getreurd, je kunt behalve genieten van de opzwepende kermismuziek
ook prijzen winnen bij deze thuiskermis” vult Peggy aan.
Dus is er aanstaande zondag van 14.00 tot 17.00 uur gewoon kermisradio
Venray. Dit jaar niet vanaf het kermisterrein maar gewoon vanuit de studio
van Omroep Venray. Houd je vast tijdens 3 uur Kermisradio Venray en speel
mee met de quizzz en win mooie prijzen.
Kom zondag gezellig langs via de Facebook-pagina van Kermisradio
Venray, via de app van Omroep Venray of bel gewoon via de ouderwetse
telefoon naar de studio van Omroep Venray: 0478 – 512362. En vergeet
niet om te kijken via omroep Venray TV. Tot zondag!

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl

Hengelsportvereniging ‘t Alvertje
telde op 13 maart, toen de lock
down van start ging, 901 leden.
Momenteel is het aantal gestegen
met 280 leden en telt de ver
eniging in totaal 1181 leden. In
dezelfde periode in 2018 zag het
bestuur de vereniging met 124
leden stijgen. In 2019 was dat met
134 leden. “We hebben dus dit jaar
een verdubbeling van de nieuwe
leden”, legt Rob Berden, secretaris
van ‘t Alvertje uit. “Ook de verkoop
van de dag vergunningen is veel
hoger dan normaal. De vijvers zijn
meer bezocht door de leden en
personen met een dagvergunning.
Men is toch gaan zoeken naar een

buitenactiviteit die in deze tijd
gelukkig wel heeft kunnen door
gaan”, legt Berden uit. De vereni
ging heeft haar leden gevraagd om
de landelijke maatregelen rondom
corona in acht te nemen.

Ook de verkoop van
de dagvergunningen
is veel hoger
dan normaal

Tekst: Jeanine Hendriks

3007 \ cultuur

11

Piet Staaks en familie adopteren twee graven

Engelse graven krijgen gezicht en verhaal
Om de herdenking van gesneuvelde militairen in leven te houden, is onlangs de Stichting Adoptiegraven
CWGC Venray War Cemetery opgericht. Geïnteresseerden kunnen zich via deze stichting aanmelden voor het
adopteren van graven op de militaire begraafplaats op de Hoenderstraat in Venray. Inmiddels zijn er ruim
driehonderd graven geadopteerd, waarvan twee door Piet Staaks en zijn gezin uit Venray.

In 2009 verloor Karin, de partner
van Piet, haar 26-jarige zoon Kevin
van de Rijdt die tijdens een missie in
Afghanistan om het leven kwam. Hij
is de eerste Nederlandse commando
die na de oorlog in Korea in 1954
is gesneuveld. “Omdat Kevin als
commando werkte, wilde ik een graf
adopteren op het Engels kerkhof van
een iemand met dezelfde functie”,

zegt Piet. Uiteindelijk kwam ik bij
Alec Harland en Douglas Money
uit. Alec Harland is tijdens de
Tweede Wereldoorlog verdronken,
vermoedelijk in de Molenbeek in
Meerlo en begraven in een veldgraf
naast café-zaal Brugeind in Meerlo.
Douglas Money is zwaargewond
geraakt bij de Rhinecrossing bij
Wesel en overgebracht naar het

Concert Anass Habib in Venray
In de Grote Kerk in Venray vindt donderdag 30 juli een concert
plaats van Anass Habib. Dit optreden, waarin Oost en West elkaar
muzikaal ontmoeten, begint om 19.00 uur.
Anass Habib (1980) groeide op in
Fez, de op een na grootste stad
van Marokko. Op elfjarige leeftijd
ontdekte hij een cassettebandje
van zijn favoriete zangeres, de
Libanese Fairuz, met daarop traditi
onele liederen voor Goede Vrijdag,
Pasen en Kerstmis, gezongen in het
Aramees. Als jongeman verdiepte
Habib zich in Syrië en Libanon in dit
vroegchristelijke repertoire. Habib

zingt liturgische gezangen uit het
Arabisch, Aramees en Oudgrieks.
Het is een levende traditie, met
melodieën die nog steeds in talloze
kerken worden gezongen.
Anass Habib geeft het concert
samen met organist Jo Louppen
en de gregoriaanszangers Hans
Heykers en Ed Smeets. Reserveren
is verplicht via concert@
petrusbandenkerkvenray.nl

Alternatief kermisweekend
in Jongerencentrum The B
Omdat de kermis in Venray dit jaar niet door kan gaan, komt
Jongerencentrum The B met een alternatief kermisprogramma op
vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus.
Op vrijdag 31 juli organiseert
het Venrayse jongerencentrum
‘WatIsKermis!?’. Deze avond draait
dj Rico met een gevarieerd pro
gramma van clubhits tot feest
muziek. Op zaterdag 1 augustus
wordt er in samenwerking met
Social Events een Silent Disco

georganiseerd, waarbij dj Tangex
voor de muziek zorgt. Voor beide
evenementen is een beperkt aantal
tickets beschikbaar zijn. Alle richt
lijnen van het RIVM worden in acht
genomen. Kijk voor meer informa
tie op de Facebookpagina’s van
WatIsKermis!? en Silent Disco.

ziekenhuis in Venray, waar een Engels
hospitaal was gevestigd. Hij is daar
aan zijn verwondingen overleden.
Douglas heeft een tijdelijk graf gehad
bij het St. Odakapelletje aan de
Hoenderstraat.”

Onderzoek nabestaanden
Het kostte Piet wat speurwerk om te
achterhalen wat er met de militairen

was gebeurd en welke nabestaanden
ze hadden achtergelaten. Tijdens
Remembranceday in 2017 in Ford
William en Spean Bridge in Schotland
kregen Piet en Karin contact met
politieagent Jeff Hewitt uit Oxford en
Keith Taylor. “Karin en ik waren daar in
verband met het 75-jarig bestaan van
korps commandotroepen. Jeff en Keith
hebben mij geholpen om de graven
een verhaal en identiteit te geven
en ons in contact te brengen met de
nabestaanden van Alec en Douglas.
Daar zijn de nabestaanden mij ook
erg dankbaar voor. Enkele graven
op het kerkhof krijgen nu door de
grafadopties na 75 jaar een identiteit.”
Piets interesse voor de Tweede Oorlog
kwam vanuit zijn vader die als militair
diende in Indië. “Via hem ben ik
automatisch in deze materie gerold.
Het is leuke materie om mee bezig
te zijn.” Nu geeft Piet die interesse
weer door aan zijn dochter Annemarie.
“Ik vind het een mooi doel om een
graf te adopteren en pap hecht er
veel waarde aan. Als hij het in de
toekomst lichamelijk niet meer kan
doen, dan neem ik het graag van
hem over. Zo houd ik ook de binding
met Venray”, legt Annemarie, die
inmiddels in Beers bij Cuijk woont,
uit. “Ik vind het ook belangrijk om dit
thema door te geven aan de jeugd.
Ik werk als onderwijzeres en geef
het thema vrede en vrijheid door aan
mijn leerlingen door bijvoorbeeld een
veteraan in de klas uit te nodigen.”
Jaarlijks bezoekt Annemarie zo’n
vijf keer het graf van de gesneuvelde
militairen. Haar vader is daarentegen
zo’n twintig keer per jaar bij de gra
ven te vinden. “Met feestdagen, maar

ook op hun verjaardagen breng ik ze
een bloemetje. Ook na afloop van
de Nijmeegse Vierdaagse leg ik de
bloemen die ik bij de finish krijg, bij
Harland en Money neer.” Piet denkt er
nog over na om nog een graf te adop
teren.
Volgens Piet Snellen, grondleg
ger van Stichting Adoptiegraven
CWGC Venray War Cemetery,
zijn er sinds de oprichting van
de stichting driehonderd van
de circa zevenhonderd graven
geadopteerd. Van de dertig ano
nieme graven zijn er al twin
tig toegewezen. “Ik had niet
verwacht dat er veel interesse
zou zijn in deze graven. Het is
geweldig dat er ook mensen zijn
die deze anonieme graven wil
len onderhouden. We hebben
zelfs enkele mensen gevonden
die proberen te achterhalen wie
er begraven liggen”, legt Piet
Snellen uit.
Na de bekendmaking van de
stichting, werkte Piet zich naar
eigen zeggen een slag in de
rondte om alle aanvragen te
verwerken. “Ik probeer aan
ieders wensen te voldoen. Het
is opvallend dat er zich ook veel
jongeren aanmelden. Daarnaast
kent Venray veel veteranen, en
we hebben gemerkt dat deze
groep ook graag een graf adop
teert. We hopen dat uiteindelijk
alle graven geadopteerd wor
den.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Nieuwe datum Meerdaags Wandelevenement
Venray
De derde editie van het Meerdaags Wandelevenement Venray (MWV) kon in juni niet doorgaan vanwege de
RIVM-maatregelen in verband met het coronavirus. De organisatie van het evenement heeft nieuwe data
gevonden: vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
Tijdens het wandelevenement k unnen
de deelnemers zelf bepalen hoeveel
dagen zij lopen en welke afstand er
per dag gelopen wordt. MWV kent drie
basisafstanden van 10, 20 en 30 kilo
meter. De deelnemers kunnen één van
deze afstanden lopen maar kunnen ook
een combinatie maken van bijvoor
beeld 10 en 30, zodat er die dag uitein
delijk 40 kilometer gelopen wordt. Per
dag mag dit een andere combinatie,

dan wel een (andere) basisafstand zijn.
In maart werd duidelijk dat de editie
in juni niet door kan gaan. Inmiddels
zijn de richtlijnen weer aangepast en
is het nu mogelijk om, met de nodige
voorzorgmaatregelen, evenementen
te organiseren. De derde editie van het
Meerdaags Wandelevenement Venray
gaat plaatsvinden van vrijdag 2 tot en
met zaterdag 4 oktober. De organisatie
heeft, in verband de RIVM-richtlijnen,

een aantal zaken aangepast. Zo kun
nen deelnemers alleen inschrijven
via de website, daginschrijving is niet
mogelijk. Er is een aparte start- en
finishlocatie en een maximum van
750 wandelaars. De voorinschrijving
sluit op zondag 27 september om
00.00 uur. Kijk voor meer informatie op
wandelevenementvenray.nl

Kinderzwerfboekstation bij Rievershof in Oirlo
Bij de boerderij van Rievershof in Oirlo is in het weekend van 18 juli een kinderzwerfboekstation opgericht.
Kinderen uit Oirlo en Castenray of toevallige voorbijgangers kunnen hier terecht voor een zwerfboek.
Kinderzwerfboeken zijn boeken met
zwerfsticker die zwerven van kind
naar kind. Zwerfboeken worden door
gegeven, achtergelaten op scholen, in
wachtkamers, winkels, treinen of bij
kinderzwerfboekstations. “Met vier
kinderen in huis was de voorraad boe
ken aardig opgelopen. Ik heb ze altijd
bewaard, want zomaar wegdoen, vind
ik zonde”, legt oprichtster Ingrid Janssen

uit. “Toen ik las over het initiatief van
een kinderboekzwerfstation was dit voor
mij de ideale oplossing.” Bij de boerde
rij in Oirlo staat een boekenkast waar
kinderen een boek kunnen uitzoeken en
een box waarin ze ook boeken kunnen
achterlaten. Deze worden nagekeken en
voorzien van een zwerfsticker, daarna
komen ze in de boekenkast. “Inmiddels
zijn er al verschillende kinderen bij

het kinderzwerfboekstation geweest.
De boekenkast heeft een breed aan
bod, er zijn ook boeken voor tieners in te
vinden. We hopen dat de boekenwinkels
in Venray ook een boek willen done
ren.” Het kinderboekzwerfstation is in
de zomermaanden altijd geopend, ook
‘s ’avonds. Daarnaast is er geen inlever
termijn en kinderen uit het dorp kunnen
zelf op de fiets langskomen.
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Compleet met koelkast, oven met magnetronfunctie, inductiekookplaat, afzuigkap,

vaatwasser, spoelbak en werkblad.
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van ETNA met
5 jaar apparatuur-garantie.

5.999,compleet met
apparatuur

Altijd direct de beste
prijs voor jouw keuken
✓ Gratis keukenadvies
✓ 3D-keukenontwerp
✓ Virtual Reality presentatie

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
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Klanten beoordelen Superkeukens met een
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ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

