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Living statues
Al voor het vijfde jaar was Venray tijdens een koopzondag gevuld met Living Statues. Naast diverse prijswinnende acts, werden ook diverse nieuwe acts voor het eerst aan het
publiek getoond. Voor de kinderen was er op de Grote Markt een activiteit. Zij leerden daar hoe je een living statue wordt. In 20 minuten werden ze geschminkt, aangekleed en kregen
ze geleerd hoe je het beste als levend beeld kunt gaan staan.

Venray krijgt ontmoetingsplek waar hetero’s en LHBTIQ+doelgroep samenkomen
Stichting Coming Inn heeft het initiatief genomen om een ontmoetingsplek te creëren waar de LHBTIQ+
doelgroep de dialoog aangaat met hetero’s. Het eerste ontmoetingsmoment vindt plaats op zondag 17
oktober in Proeflokaal Goesting, en wordt Equality Moment genoemd.
Equality Moment staat voor
gelijkheid maar ook voor kwaliteit,
legt bedenker Robert Westheim
van Coming Inn uit. In eerste
instantie werd het idee onder de
naam Regenboog Café naar buiten
gebracht. Die naam vond Robert
echter niet dekkend. ”De regenboog
is typerend voor de LHBTIQ+-groep.
De naam wordt dan polariserend.
We willen juist niet in hokjes denken
en alle leeftijden, geaardheden
en geloofsovertuigingen bij elkaar
laten komen. Zij gaan in het café

met elkaar in gesprek en spreken
open over verschillende thema’s.
Denk daarbij aan de Inclusie Agenda,
transseksualiteit of panseksualiteit.
Veel mensen weten niet wat
LHBTIQ+ betekent en hoe iemand
zich voelt. Ook kan er gepraat
worden waarom iemand voor of
tegen homoseksualiteit is. Tijdens
een Equality Moment mag je zijn
wie je bent.” Het doel van het
ontmoetingsmoment is volgens
Coming Inn respect voor elkaar
krijgen. ”Het is een laagdrempelig

idee, dat aansluit op de Respect
On-campagne.”
Het eerste moment staat gepland op
zondag 17 oktober, het tweede op
zondag 16 januari. Coming Inn wil het
liefste drie of vier keer per jaar een
moment plannen. ”Maar we willen
eerst de behoefte pijlen en kijken
hoe de eerste twee momenten verlopen. Het kost ons natuurlijk niks,
maar er moeten wel mensen komen.
Na de eerste twee momenten gaan
we evalueren met de bezoekers.
Ook de locaties zullen dan ter sprake

komen. Wij denken dat het handiger
is om in het centrum van Venray te
blijven. Als je telkens gaat wisselen
van locatie, weten de mensen na
een tijd niet meer waar ze naar toe
moeten.”
Robert geeft aan verbaasd te zijn
over de positieve reacties die de
stichting heeft gekregen nadat het
idee op social media onder de aandacht werd gebracht. ”Ook van de
hetero gemeenschap. Zij geeft aan
het fijn te vinden om in gesprek te
gaan met LHBTIQ+-ers. Een 80-jarige
man sprak me aan en zei dat het
idee zelfs 20 jaar te laat kwam, mensen zitten er echt op te wachten.
Ik had niet verwacht dat Venray zo

positief zou reageren, het blijft toch
een dorp. Ik hoop dat het gaat lukken en dat er na een tijd ook andere
activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het zou leuk zijn als er
bingomiddagen, bbq’s of wandel- en
fietsgroepjes ontstaan.”

Tijdens een Equality
Moment mag je zijn wie
je bent

Tekst: Jeanine Hendriks
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Nieuwe school Merselo valt veel duurder uit
De nieuwbouw van basisschool De Lier in Merselo valt bijna 600.000 euro duurder uit. Gemeente Venray
draait grotendeels op voor het tekort dat is ontstaan door strengere eisen aan scholenhuisvesting en de
gestegen bouwkosten.

Het gebouw zou dan niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen van het
IHP (integraal huisvestingsplan).
Schoolbestuur SPOV heeft haar bijdrage verhoogd van 256.000 naar
300.000 euro. Daarmee komt het
schoolbestuur uit boven de norm voor
het eigen aandeel in de bouwkosten.
Het College van B&W heeft besloten
het gemeentelijk budget te verhogen met 550.000 euro. Dit bedrag kan
grotendeels worden opgevangen door
de afschrijvingstermijn voor het hele
gebouw te verlengen naar 40 jaar.
Voor gemeenschapshuizen geldt normaal een afschrijving in 25 jaar. Omdat
het in Merselo om één gezamenlijk
gebouw gaat, wordt hiervan afgeweken. Daardoor vallen de jaarlasten in
de begroting voor de gemeente lager
uit, omdat de kosten over meerdere
jaren worden verspreid.

Ontwikkelovereenkomst

De school verhuist vanuit de dorpskern naar de nieuwe multifunctionele
accommodatie op het sportpark in
Merselo. Het totale plan was berekend
op 3,2 miljoen euro. De gemeente zou
met 2,3 miljoen euro het grootste deel
voor haar rekening nemen. Doordat de
renovatie van verenigingsgebouw D’n
Hoek valt onder het project Schoon
door de Poort, de verzelfstandiging
van gemeenschapshuizen. Daar komt
nu ruim een half miljoen euro bij. De

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs

nieuwbouw van alleen de school was
in 2019 berekend op 1,74 miljoen euro.
Door de sterk gestegen bouwkosten
en de eisen voor klimaatbeheersing
BENG (bijna energie neutraal gebouw)
is een flink financieel tekort ontstaan.
De architect heeft de nieuwe kostenraming voor de school berekend op

een kortere afstand naar de uitgang
De opknapbeurt van de ondergrondse parkeergarage in de Gouden Leeuw in Venray is afgerond. De
gemeente heeft 60.000 euro uitgetrokken om de parkeerkelder aantrekkelijker te maken voor het publiek. hoeven te lopen. De in- en uitgang
Tijdens het afwerken van de vloer
kwam aan het licht dat de bochten
niet stroef genoeg waren. Uit metingen bleek dat er onveilige situaties
kunnen ontstaan als automobilisten

is opgeknapt en heeft een mooiere
uitstraling gekregen. Ook is de route
iets aangepast waardoor de auto’s
bij het uitrijden een minder scherpe
bocht hoeven te maken.

Als je als gevolg van een fout van een ander letsel oploopt dan is het verstandig hulp te zoeken bij het verhalen van de schade die je daardoor
lijdt. Het berekenen van je schade is immers specialistisch werk waar veel meer bij komt kijken dan je in eerste instantie denkt.
Iedereen mag zich letselschade
specialist noemen en mensen
bijstaan die letsel hebben opgelo
pen. Het is geen beschermde titel.
Dit,gecombineerd met het feit dat de
kosten door de aansprakelijke partij
betaald moeten worden, heeft ertoe
geleid dat er zeer veel mensen hulp
aanbieden bij het verhalen van let
selschade. Als slachtoffer is het dan
ook van belang om goed te weten
met wie je in zee gaat. Niet iedereen
heeft namelijk evenveel kennis van
letselschadezaken.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

voor een andere indeling van de
parkeervakken. De gehandicaptenparkeerplaatsen zijn verplaatst. Die
liggen nu vlak bij de liften zodat de
mindervalide bestuurders voortaan

Letselschade. Wie wil me helpen?

Bezoek- en correspondentieadres

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.

met een te hoge snelheid de bocht
nemen. Het verbeteren van de vloer
in de bochten betekende een extra
kostenpost van 18.620 euro.
In de parkeerkelder is ook gekozen

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten www.garcon.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

Tekst: Henk Willemssen

Opknapbeurt voor parkeergarage

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

ruim 2,3 miljoen euro. Ook het deel
van het verenigingsgebouw valt duurder uit. Maar dit tekort kon worden
opgevangen door versoberingen in
het ontwerp en de inrichting.
Voor de school waren deze mogelijkheden er niet omdat dit ten koste zou
gaan van lokalen en andere ruimtes.

De gemeenteraad stemde op 29
oktober 2019 al in met het plan met
een bijdrage van de gemeente van
2,3 miljoen euro. De drie betrokken
partijen gemeente Venray, schoolbestuur SPOV en Gemeenschappelijke
Accommodatie Merselo (GAM)
ondertekenden op 7 juli 2021 de
ontwikkelovereenkomst. ”Op het verenigingsdeel hebben we zeven ton
bespaard. Dit kon omdat het vooral

een verbouwing is waarbij we de
bestaande constructie meer in standhouden”, zegt voorzitter Peter Pubben
van GAM. ”De school wordt helemaal
nieuw en dan is een besparing veel
lastiger te realiseren. Het moet een
modern schoolgebouw worden dat
aan alle eisen voldoet.”
Het extra budget van 550.000 euro
wordt besproken in de commissie
Leven van donderdag 9 september.
De gemeenteraad neemt in de vergadering van dinsdag 28 september
het besluit. ”Als de gemeenteraad
akkoord gaat dan kunnen we de aannemers contracteren. Ons doel is dat
eind 2022 het gebouw wordt opgeleverd”, zegt Peter Pubben. ”Of dit lukt
is vooral afhankelijk van de aannemers. De vraag is of zij aan voldoende
personeel en bouwmaterialen kunnen
komen. Voor veel bouwbedrijven is
dit momenteel een probleem. Het kan
daarom zijn dat de oplevering enkele
maanden uitgesteld moet worden.”
Na de verhuizing van de school ontstaat er ruimte in het dorpshart voor
een bouwlocatie van ongeveer twintig
woningen. De grond is eigendom van
gemeente Venray. De opbrengsten
van de woningbouw niet zijn meegenomen in het financieel plaatje van de
multifunctionele accommodatie.

Ook onze wetgever begrijpt dit.
Vandaar dat in de wet is bepaald
dat de kosten die iemand moet
maken om zijn letselschade
vergoed te krijgen, betaald moeten
worden door de aansprakelijke
partij. Dit betekent kort gezegd dat
de kosten voor rechtsbijstand dus
voor rekening komen van de partij
die aansprakelijk is voor de schade.

Voor advocaten geldt dat iedere
advocaat letselschadezaken mag
behandelen maar dat niet iedere
advocaat daar even gespecialiseerd
in is.
Gelukkig zijn er diverse
keurmerken. Een advocaat die lid is
van de Vereniging van Letselschade
Advocaten (LSA) is ook echt

een letselschadespecialist. Dit
geldt zeker voor advocaten die
daarnaast ook nog lid zijn van de
Vereniging voor Advocaten voor
Slachtoffers van Personenschade
(ASP). Die laatste advocaten mogen
alleen voor slachtoffers optreden
en moeten aan nog strengere eisen
voldoen.
Een goede letselschade advocaat
begeleidt je voortvarend bij het
hele traject. De advocaat houdt je
op de hoogte en overlegt met je
over de stappen die gezet moeten
worden en de mogelijkheden die
je hebt. Ook de kansen en risico’s
moeten met je worden besproken
zodat jij, als slachtoffer, een
weloverwogen keuze kunt maken.

verhalen van je schade. Ook mag
je, als je niet tevreden bent over
je huidige belangenbehartiger,
altijd overstappen naar een andere
belangenbehartiger.
Heb je letsel en wil je weten wat
ons kantoor voor je kan betekenen?
Neem vrijblijvend eens contact
op. Dat verplicht je tot niets maar
maakt je wel veel wijzer!
Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Het gaat immers om jou!
Je hebt de vrijheid om zelf te
bepalen wie je mag helpen bij het

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478  55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
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Toename incidenten op spoor in Oostrum
Er was de laatste tijd een opvallende toename van incidenten op het spoor bij het station in Oostrum. Volgens
de dorpsraad gaat het niet alleen om spoorlopers maar ook om pogingen tot zelfdoding. Hierbij zijn vaker
patiënten van zorgorganisatie Stevig aan de Wanssumseweg in Oostrum betrokken.
De dorpsraad heeft het gevoel dat
de incidenten voor onrust zorgen bij
omwonenden van het spoor. Uit informatie van wijkagenten blijkt dat het
dit jaar al om tientallen voorvallen
gaat, meldt de dorpsraad. Na over-

leg met de gemeente heeft Stevigdirecteur Harm Wijgergangs een brief
geschreven aan de inwoners van
Oostrum.
Hij erkent dat het voorkomt dat cliënten van Stevig naar het spoor lopen

en daar voor een aankomende trein
willen springen. ”De laatste maanden
ervaren wij helaas deze zeer ongewenste situaties. Het gaat maar om
twee mensen die dit herhaaldelijk
doen. Ze apen elkaar ook na”, zegt

Ontsnappen aan de realiteit
Life Action Role Playing, oftewel LARP, is niet iets waar veel mensen bekend mee zijn. Merel Gerritzen (20) uit
Venray haalt er veel plezier uit en ziet het als een parallelle wereld waarin ze kan ontsnappen aan de sleur
van het dagelijkse leven. LARP’ers hebben een eigen personage met een eigen levensverhaal, ze kunnen zijn
wie ze willen zijn en veroordelen elkaar niet.

Merel heeft altijd al interesse gehad
in acteren, maar is nog niet zo lang
bekend met LARP. ”Drie jaar geleden kwam ik op Facebook per toeval
Magic Triangle tegen en was eigenlijk meteen verkocht. Ik ben altijd al
grote fan geweest van Harry Potter
en dit evenement is gebaseerd op de
Harry Potter-wereld. Magic Triangle
is een soort toverschool, een magische organisatie, dat nieuwe heksen
en tovenaars iets leert over spreuken, toverdranken en mythologische wezens. Net als in films, speel
je gewoon een heel verhaal uit met
mensen die ook tijdens dit evenement aanwezig zijn. Je kunt je personage opgeven en deze wordt dan
in het verhaal geplaatst.” Merel vond
deze eerste ervaring fantastisch en
is hierna doorgegaan met LARP. ”Het
verhaal van Magical Triangle gaat
ook ieder jaar verder. In 2019 duurde
het evenement een weekend en dit
jaar duurde het een midweek. Iedere
keer eindigt het met een cliffhanger,
zodat we het jaar erna verder kunnen.
Afgelopen keer werd bijvoorbeeld aan
het einde onze professor ontvoerd.”
Merel is op dit moment net terug van
het evenement Saltucatra, dit is een
murder-mistery LARP. ”Het is een soort
middeleeuws fantasy verhaal. Je vertelt samen met alle deelnemers een
verhaal, je lost raadsels op en je pro-

beert achter het doel van het verhaal
te komen. Dit gaat soms met pieken
en dalen en kan chaotisch zijn, maar
het is fantastisch om te doen.”

Emotionele waarde
Het leukste aan LARP vindt Merel dat
het mensen samenbrengt. ”Met LARP
leer je nieuwe mensen kennen, zowel
’in character’ als ’out of character’
en er ontstaan vriendschappen. Het
maakt hierbij niet uit waar je vandaan komt, wie je bent of wat je doet.
Dat vind ik heel erg mooi om te zien.
Afgelopen weekend ben ik nieuwe
mensen tegengekomen, maar heb
ik ook oudere vriendschappen weer
opgepakt. Het heeft voor mij gewoon
heel veel emotionele waarde.” Toen
Merel jonger was, was ze erg verlegen. Acteren en LARP heeft haar meer
tools gegeven om contacten te leggen
en een stuk zelfverzekerder gemaakt.
Ze weet nu beter hoe ze een gesprek
begint en hoe ze op bepaalde situaties reageert. ”Het zou me interessant
lijken om echt in zo’n fantasiewereld
te leven. Ik ben benieuwd hoe mijn
leven er dan uit zou zien. Ik ben tevreden met mijn echte leven, maar ik
vind het fijn om af en toe aan de realiteit te kunnen ontsnappen en me in
deze wereld te begeven. Je kunt dan
even alles achterlaten. Het is echt een
soort toevlucht voor mij.”

Toekomstbeeld
Merel studeert sinds 2017 aan de
Nederlandse Musical Academie in
Arnhem en gaat in september haar
examenjaar in. Ze heeft hier veel dingen geleerd die ze gebruikt bij LARP.
”Ik leer hier echt hoe je bepaalde personages opzet, wat ideaal is bij LARP.
Je leert hoe je met bepaalde accenten
moet praten en leert te praten alsof je
jonger of ouder bent. Ook kan je spelen met je lichaamstaal en hiermee
variëren wanneer je een bepaald personage speelt.”
Ondanks dat ze een acteerstudie
volgt, vindt Merel LARP leuker dan
normaal acteren. ”Bij acteren heb je
een script waarin alles vaststaat. Bij
LARP heb je geen idee waar je naartoe gaat. Bij elke keuze die je maakt,
komt een ander pad weer vrij. Ik
geniet ervan dat dingen onverwachts
zijn en je ze niet ziet aankomen.”
Als ze klaar is met haar studie wil ze
een baan vinden die LARP-gerelateerd
is. ”Volgend jaar zit ik in de organisatie
van Saltucatra. Dat is ook iets wat ik
geweldig vind en hier zou ik in de toekomst graag meer mee willen doen.
Ik zou graag zelf LARP-evenementen
willen organiseren en dan een eigen
verhaal creëren.”

Harm Wijgergangs. ”We doen er alles
aan om dit te voorkomen. Het is onze
opdracht de patiënten en de omgeving te beschermen. Dat lukt niet
altijd. Soms zijn we niet in staat om
iemand tegen zijn of haar wil vast te
houden of op te sluiten. Dat mag en
kan niet altijd.”
Stevig, onderdeel van Dichterbij, biedt
specialistische en forensische zorg aan
mensen met een licht verstandelijke
beperking. Er verblijven 110 patiënten
op de locatie aan de Wanssumseweg
naast tbs-kliniek De Rooyse Wissel.
De Stevig-directeur meldt dat direct
actie wordt ondernomen als een patiënt wegloopt. ”We gaan meteen zelf
op zoek en schakelen de politie in.
Treinreizigers kunnen daar getuige
van zijn. Dit kan een enorme impact
hebben.”

Volgens Wijgergangs is het nu weer
rustiger. ”Dat komt ook doordat
één van de twee patiënten, die dit
vaker deed, inmiddels is verhuisd.
Godzijdank vonden er nooit ongevallen met letsel plaats. Twee jaren geleden hadden we een patiënt die op de
Wanssumseweg ging staan als er een
vrachtwagen naderde. Ook toen is het
gelukkig altijd goed afgelopen. Van
het spoor zijn onze patiënten meestal
tijdig weggehaald door omstanders.
Dit waren meestal treinreizigers die
direct ingrepen toen ze het zagen.
Daardoor zijn ongelukken voorkomen.
Voor iedereen die dit meemaakt is het
behoorlijk heftig.”
Denk je aan zelfmoord? Praat erover.
Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.
Tekst: Henk Willemssen

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover
te schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de
hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallo-venray.nl

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Leren over de natuur en voedselproductie
Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Avondmix
22.00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
19:00 (H) Zondagse Soep
20:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Potpourri
19:00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat
Donderdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Rock & Roll All Flavours
Avonddienst
Rooj Laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 Venradio met Freek & Marc
10:00 Venradio met Maik & Mario
12:00 Venradio met Bernie
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Petra
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Rock in Rooj
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
09:30 Heilige Mis
11:00 Wette Nog
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Middagmixt
17:00 Zondagse Soep
18:00 Wintertijd
19:00 Volksmusik miet Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

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

Sandra wil een voedselbos realiseren in Venray
Sandra de Koster uit Venray heeft een initiatief gestart voor een voedselbos in Venray. Ze streeft naar een
openbaar toegankelijke plek, waar mensen samen kunnen komen en kinderen leren over de natuur en voedselproductie. Een volledig uitgewerkt plan van aanpak is er nog niet, maar ze is gemotiveerd en enthousiast.
Sandra heeft het concept ’voedselbos’ altijd al een mooi idee gevonden.
”Ik kwam het begrip vaak tegen in
verhalen en heb al langer het idee in
mijn hoofd om hier iets mee te doen”,
zegt ze. In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor
een duurzame voedselproductie. Het
is een biodivers systeem dat ook nog
eens voor voedselproductie zorgt. Het
gaat Sandra echter niet zozeer om het
produceren van voedsel. ”Veel voedselbossen worden gebruikt als alternatief voor de gangbare landbouw, maar
het kan ook heel anders. Het gaat mij
juist meer om het samenbrengen van
mensen. Het moet een plek worden
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen leren over natuur en
voedselproductie. Ook moeten mensen kunnen rondlopen, plukken en
zouden er workshops gegeven kunnen
worden. Ik heb ideeën genoeg, er is
zo veel mogelijk.”
De locatie heeft Sandra nog niet
gevonden, maar ze heeft meerdere

ideeën hierover en is op zoek naar
een parkachtige omgeving. Ze heeft
al contact gehad met Venray Lokaal,
dat erg positief reageerde en een rol
wil spelen in dit geheel. Zodra haar
plannen wat meer vorm krijgen, is
Sandra van plan bij gemeente Venray
aan te kloppen voor een mogelijke
subsidie.
In Venray-West is sinds twee jaar een
voedselbosrand te vinden. Sandra wil
zich van de voedselbosrand onderscheiden door het meer openbare
karakter van haar voedselbos. ”De
bestaande voedselbosrand is onderdeel van een woonwijk, deze heeft
meer een rol voor de mensen die
hieromheen wonen. De plek die ik in
gedachten heb is meer openbaar en
wordt omringd door een natuurlijke
omgeving. Het zou mooi zijn als het
onderdeel van een park zou worden.”
Ze voegt hieraan toe dat het goed is
om meer van dit soort plekken in te
richten. ”Het opzetten van voedselbossen sluit goed aan bij het huidige

groenbeleid van de gemeente, dat
als speerpunten biodiversiteit en klimaatadaptatie heeft. Voedselbossen
vergroten de biodiversiteit, ze zorgen
voor een gezonde bodem en vragen
gaandeweg steeds minder onderhoud.”

Plannen uitwerken
Momenteel heeft Sandra al een gelijkgestemde gevonden, de Venrayse
Birgit Haneuse. Ze zijn samen nog
op zoek naar een groep vrijwilligers,
waarvan een kleine kerngroep nodig
is voor het uitwerken van de eerste
plannen en een grotere groep nodig is
voor het, zodra alles uitgewerkt is, uitvoeren van deze plannen. ”Ik denk dat
het eerste jaar nodig is om gesprekken
te voeren, zoals met eigenaren met
grond. Er moeten afspraken gemaakt
worden met de gemeente en allerlei instanties die zorg kunnen dragen
voor financiën. Vervolgens moeten de
ideeën uitgewerkt worden. Hierna kan
gestart worden met de uitvoering.”

Einddoel
Sandra streeft naar een ecosysteem
dat zichzelf zo veel mogelijk in stand
kan houden. ”Het doel is dat je er zo
weinig mogelijk aan hoeft te doen,
dat de natuur zichzelf in stand houdt.
Hiervoor is de opbouw van een bos
nodig, daarbij heb je alle lagen die
samen één geheel vormen dat zichzelf in stand houdt.” Een specifiek
einddoel heeft ze niet. ”Dit voedselbos kan zich blijven ontwikkelen,
maar dit is voor een deel afhankelijk
van de mensen die erbij betrokken
zijn.”
Wie graag mee wil denken, praten of
doen kan een mail sturen naar sandradekoster@yahoo.com

Het doel is
dat je er zo
weinig mogelijk
aan hoeft te doen

Tekst: Floor Velthuizen

Verzet bewoners tegen bouwplan Ysselsteyn
Enkele bewoners van de Ringweg in Ysselsteyn maken bezwaar tegen het bouwplan van 31 woningen op een
braakliggend terrein naast hun percelen. Ze hebben een zienswijze ingediend bij gemeente Venray. Het grootste knelpunt is de bouw van twintig appartementen in twee bouwlagen. De bewoners voelen zich niet serieus
genomen en ze vinden dat de omgevingsdialoog niet goed is gevoerd.
”We hebben niets tegen woningbouw in ons dorp maar wel tegen de
hoogbouw”, zegt René van Dijck. Hij
is een van de bezwaarmakers tegen
het bouwplan aan de Kerkweg. ”Die
hoogbouw is helemaal niet nodig. In
Ysselsteyn is meer dan genoeg bouwgrond voorhanden. Wij raken straks
onze privacy totaal kwijt. De nieuwe
bewoners kunnen zo bij ons op het
bord kijken.” De bezwaarmakers halen
aan dat de omgevingsdialoog niet volledig is gevoerd en dat latere aanvullingen niet zijn meegenomen. Ook
zouden niet alle omwonenden zijn
benaderd.
Het bouwplan is van Peter Claessens
bouwprojecten uit Ysselsteyn. Martijn
Claessens heeft namens het bedrijf
met omwonenden gesprekken

gevoerd. Om aan de bezwaren van de
bewoners van de Ringweg tegemoet
te komen, is het appartementencomplex al 3 meter opgeschoven. ”Dat is
veel te weinig. Daar hebben we niets
aan”, reageert Van Dijck. ”Van de
omgevingsdialoog klopt ook helemaal
niets. We zijn compleet genegeerd.
Onze bezwaren en argumenten zijn
niet serieus genomen.”
Martijn Claessens zegt begrip te hebben voor het standpunt van de omwonenden. ”Ik blijf met ze in gesprek
om mee te denken en het maximaal
haalbare resultaat eruit te halen. Maar
ik heb geen zin om via de krant een
strijd te gaan voeren.”
De omwonenden doen het voorstel
om de groene wadi voor waterberging van plek te ruilen met het appar-

tementengebouw. Daarmee wordt
tegemoet gekomen aan hun grootste
bezwaar. Volgens Martijn Claessens
is dit overwogen maar bleek het niet
haalbaar. Met het verschuiven van de
wadi zou er een grote groene buffer ontstaan tussen de percelen aan
de Ringweg en de appartementen.
”We kregen te horen dat dit stedenbouwkundig niet zou kunnen”, vertelt René van Dijck. ”Enkele woningen
zouden dan voor hulpdiensten niet
goed bereikbaar zijn omdat de ruimte
naast de wadi te smal is. Maar dit
klopt in onze ogen niet. We hebben
bij de gemeente tevergeefs om een
gesprek met een stedenbouwkundige
gevraagd.”
Twee bewoners van de Ringweg hebben ook de dorpsraad benaderd met

hun bezwaren. De dorpsraad vindt dat
het bouwplan het publieke belang van
Ysselsteyn dient. Vooral omdat er veel
ruimte is voor woningen voor starters.
Uit de recent gehouden woonenquête
blijkt juist daaraan veel behoefte te
zijn. De dorpsraad geeft de bezwaarmakers het advies bij de gemeente
gebruik te maken van de wettelijke
procedures. ”Het is lastig”, erkent
Martijn Claessens. ”Dit is een prachtig
bouwproject voor Ysselsteyn. In geen
enkel ander bouwplan zijn er zo veel
betaalbare woningen voor jongeren.
Het zou een geweldige aanwinst zijn
voor het dorp.”
De bewoners van de Ringweg doen
in hun zienswijze een oproep aan de
gemeenteraad om het bestemmingsplan in de huidige vorm niet vast te
stellen.

Tekst: Henk Willemssen

Project Boeren en Buren volgens gemeente geslaagd
Ondanks dat het RIVM de exacte meetcijfers nog niet bekend heeft gemaakt, spreken de deelnemers van
Boeren en Buren al over een succesvol project. Volgens wethouder Jan Jenneskens kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat er een fijnstofdeken over de gemeente hangt die niet hoger is dan de Europese
normen. De hoofdzakelijke winst die tijdens het project behaald is, is het voeren van de dialoog tussen boeren
en buren.
In het project Boeren en Buren gingen
dertig omwonenden en vijf eigenaren
van veehouderijen een jaar lang
in de gemeente de luchtkwaliteit
meten. Aanleiding is de geurhinder
en de zorgen die omwonenden van
veehouderijen hebben over hun
gezondheid. De deelnemers voerden
metingen uit voor fijnstof, ammoniak
en geur in en nabij veehouderijen,
bij omwonenden en in de openbare
ruimte. Er werd gemeten in het
centrum, rondom de a73, in Veulen,

Veltum, Ysselsteyn en in Leunen.
Vanwege corona heeft het
project vertraging opgelopen. De
resultaten van de metingen die
in oktober 2020 zijn afgerond zijn
nog niet door het RIVM naar buiten
gebracht. Wat de meetmomenten
dus precies betekenen, is nog niet
concreet. Daarover is op 5 oktober
een bijeenkomst. Wethouder Jan
Jenneskens spreekt desondanks over
een succesvolle samenwerking. ”We
weten niet alles maar we weten wel

al meer. Eén aantal factoren heeft
invloed op de metingen. Het weer
en de wind kunnen invloed hebben
op de geur van stallen. Daarom is
het niet altijd even makkelijk om
overlast te meten. Er hangt volgens
het RIVM een deken van fijnstof over
onze regio, maar die is niet hoger
dan de Europese normen. Het is
nog niet bekend of in het centrum
het fijnstofgehalte lager is dan bij
veehouderijen, dat wordt pas in
oktober naar buiten gebracht.”

Doordat de buren voorheen niet
met de boeren wilden praten, of
andersom, ontstond er volgens de
wethouder sneller onbegrip over
elkaars situatie. Het project heeft
ervoor gezorgd dat beide partijen
met elkaar in gesprek zijn gegaan.
Mia Wegh van Gezond Leefmilieu
Venray bevestigt dat elkaars belangen
gehoord zijn ook al zijn de meningen
verschillend. ”De winst van dit project is dat verschillende partijen met
elkaar om tafel hebben gezeten. Er
liggen momenteel al aanvragen bij de
Gezondste Regio om dit project uit te
breiden in het NOVI-gebied De Peel.
We hopen dat veel meer gemeentes
mogen profiteren van de metingen”,
aldus Jenneskens.
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Kan gemeente vergunning varkensstal
intrekken?
De SP heeft de discussie aangezwengeld over ongebruikte vergunningen voor stallen. De gemeente kan
na een half jaar de bouwvergunning weer intrekken. Voor de milieuvergunning geldt een wachttijd van
drie jaar. Toch wordt daar meestal geen gebruik van gemaakt.
SP-commissielid Elianne Sweelssen
heeft hierover vragen gesteld aan
het College van B&W. Ze haalt als
voorbeeld een onbebouwd agrarisch
perceel aan Roffert in Oirlo aan dat
via een website te koop wordt aangeboden. De gemeente verleende
hier in 2010 een bouw- en milieuvergunning voor een varkensstal.
De provincie gaf in 2014 een vergunning voor de Wet natuurbescherming. De eigenaar maakte er nooit
gebruik van waardoor het perceel
onbebouwd bleef. ”Er wordt reclame
gemaakt voor één of meerdere zeer
grote stallen”, aldus Sweelssen.

”Maar de situatie en de discussie
rondom intensieve veehouderij zijn
inmiddels behoorlijk veranderd. Het
lijkt ons raadzaam met de aanbieder
van dit perceel in gesprek te gaan.”
Dat heeft de gemeente ook gedaan.
Het college meldt in de beantwoording van de SP-vragen dat de tekst
op de website inmiddels is aangepast en dat de te houden dierenaantallen niet meer worden vermeld.
De eigenaar van de locatie heeft
volgens de gemeente nooit het
initiatief genomen om een stal te
bouwen. Hij heeft alleen het perceel
via een makelaar te koop aangebo-

den. ”De locatie is tot op heden niet
verkocht en er is geen varkenshouderij gerealiseerd. De omgevingsvergunning bouwen en milieu zijn
verleend voor onbeperkte tijd en
blijven geldig als deze niet worden
ingetrokken of vervangen”, reageert
het college. Op de vraag waarom dit
niet is gebeurd, antwoordt het college dat bij een intrekkingsbesluit
alle belangen goed moeten worden afgewogen. De gemeente heeft
geen eigen beleid voor het intrekken omgevingsvergunningen.

Verzet gemeente
tegen ongelijke situaties
langs Maas
Gemeente Venray heeft een bezwaarschrift ingediend over de veranderde situatie langs de Maas door de uitgevoerde werken van het project
Ooijen-Wanssum. In de recente overzichtskaarten van Rijkswaterstaat
is namelijk geen rekening gehouden met gronden die door de aanleg van
dijken voortaan waterveilig zijn.
Het College van B&W zegt in een raadsinformatiebrief het vreemd te vinden dat Rijkswaterstaat niet vooraf in
overleg is gegaan voordat de nieuwe
informatie werd gepubliceerd. Het
college rest nu niets anders dan een
zienswijze in te dienen, omdat er een
ongelijke situatie is ontstaan voor de
grondeigenaren in het gebied langs
de Maas.

Verouderde informatie

Gestolen wapens schutterij ’t Zandakker
Gilde Sint Jan Venray aangetroffen
Politie Oss heeft dinsdag 24 augustus in een woning op de Klaphekkenstraat in Oss een groot aantal
(vuur)wapens en bijbehorende munitie aangetroffen. Naar aanleiding van het voorlopige onderzoek
blijkt dat een deel van de wapens mogelijk bij de Venrayse schutterij zijn gestolen.
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Door de aanleg van dijken vallen
sommige percelen in Blitterswijck,
Geijsteren en Wanssum, die voorheen
onbeschermd waren, voortaan binnen
de hoogwaterbescherming. Daardoor
kan hier ook weer bebouwing worden toegestaan. Maar volgens de
officiële kaarten en documenten van

Rijkswaterstaat is dit niet mogelijk.
Het college meldt dat de informatie
niet actueel is, waardoor grondeigenaren in deze beschermde gebieden
worden benadeeld. Want de gronden behoren officieel nog altijd tot
het waterbergend bed van de Maas
waarvoor een vergunningplicht vanuit
de Waterwet geldt, terwijl het college meent dat een vergunningsplicht
overbodig is. Dezelfde situatie doet
zich voor in de haven in Wanssum.
Hier wordt een nieuwe insteekhaven
gerealiseerd met een uitbreiding van
het bedrijventerrein. De gemeente
wil dat deze uitbreiding ongehinderd
kan doorgaan en niet wordt belemmerd door verouderde informatie van
Rijkswaterstaat.

SP bezorgd
over huisartsenpost
De SP is bezorgd over de kwaliteit van de huisartsenpost die sinds 1 april
is gehuisvest bij het ziekenhuis in Venlo. Raadslid Jan Hendriks heeft
vragen gesteld aan het College van B&W van gemeente Venray omdat hij
meent dat de beloofde verbeteringsslag niet is waargemaakt.

Alle wapens zijn door de politie in
beslag genomen. Er zal nader onderzoek worden uitgevoerd. De bewo-

ner was tijdens de doorzoeking niet
thuis, omdat hij nog vastzit voor
een andere zaak. Voor deze wapen-

vondst wordt de bewoner nog door
de politie verhoord.

Jaar extra tijd voor gemeenschapshuizen
Besturen van gemeenschapshuizen krijgen een jaar extra de tijd om hun plannen voor renovatie of
nieuwbouw bij de gemeente in te dienen. De coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd waardoor
enkele projecten de deadline van gemeente Venray niet meer kunnen halen.
Door de coronamaatregelen was het
vaak niet mogelijk om presentaties
of informatieavonden te houden
voor de inwoners. Daardoor was het
lastig om het draagvlak voor een
plan te peilen.
In het project Schoon door de Poort
betaalt de gemeente eenmalig mee
aan de opknapbeurt van gemeenschapshuizen en wijkcentra zodat
die weer toekomstbestendig zijn.
De projectplannen moesten uiterlijk voor eind 2021 bij de gemeente
zijn ingediend. Het College van B&W
heeft besloten deze termijn met een
jaar te verlengen tot eind 2022. De
gemeenteraad moet dit uitstel op 28

september nog goedkeuren, omdat
het een wijziging is van het in 2016
genomen raadsbesluit.

Wachten
Ook de termijn waarbinnen de uitvoering moet zijn gestart, is met
een jaar opgeschoven en gaat doorlopen tot eind 2023. ’Het is realistisch om een jaar langer de tijd in
te ruimen voor de lopende initiatieven’, zegt het college in het raadsvoorstel. Dorpen als Wanssum en
Ysselsteyn krijgen daardoor extra
tijd om hun plannen voor een multifunctionele accommodatie in het
kerkgebouw rond te krijgen. Ook in

Heide wordt nog gesleuteld aan het
plan om twee gemeenschapsaccommodaties samen te voegen. Merselo
en Oirlo zijn al een stap verder. Het
plan voor de renovatie van gemeenschapshuis De Linde in Oirlo is rond
en komt op 28 september op de
raadsagenda. Voor Merselo is het
besluit in 2019 genomen. De raad
moet nog wel instemmen met een
extra bijdrage van 550.000 euro. In
andere dorpen zoals in Blitterswijck,
Leunen, Oostrum en Vredepeel zijn
de vernieuwde gemeenschapshuizen al in gebruik genomen.
Tekst: Henk Willemssen

Huisartsencoöperatie Cohesie sloot
vanaf 1 april de huisartsenpost in
medisch centrum Wieënhof in Venray.
Ondanks de weerstand vanuit de
Venrayse politiek zette Cohesie het
plan door de spoedzorg in NoordLimburg te centraliseren in Venlo.
”De toezegging dat de kwaliteit
niet achteruit zou gaan, maar juist
zou verbeteren, is tot op heden niet
waargemaakt”, stelt Jan Hendriks.
”Wij krijgen geregeld meldingen van
mensen die ons laten weten wat
hun ervaringen zijn met de nieuwe
situatie. Die stemmen niet vrolijk.”
Volgens de SP zijn er telefonische
wachttijden van soms een uur of
langer. Ook krijgen mensen vaker te
horen dat ze worden teruggebeld,
maar dit zou niet altijd gebeuren.
”Als ze dan uiteindelijk toestemming
krijgen om naar de huisartsenpost
te komen, dan is ook daar weer een

lange wachttijd. Het kan wel drie tot
vier uur duren voordat men bij een
arts terecht kan.”
De SP wil weten of het college
hiervan op de hoogte is en vraagt
met Cohesie in gesprek te gaan om
de situatie te verbeteren. Ook haalt
de partij de tijdelijke verhuizing aan
tijdens de hoogwatergolf in juli.
”De huisartsenpost was verplaatst
omdat het ziekenhuis dichtging.
De communicatie daarover was ver
onder de maat”, aldus Jan Hendriks.
De SP trekt de conclusie dat de sluiting van de post in Venray heeft
geleid tot een verslechtering van de
zorg. ”Er gebeurt nu precies waarvoor
iedereen heeft gewaarschuwd. De
huisartsenzorg is buiten kantoortijden
onvoldoende.”

Tekst: Henk Willemssen

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar
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Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Het mooiste design
komt uit Venlo
Houd jij van kwaliteitsproducten en werk je graag met mooie materialen
als leer en hout. Ben je een ervaren stoffeerder of houtverwerker,
zoek je werk in de logistiek, of een baan waarin je flink kunt aanpakken?
We hebben verschillende leuke functies open staan bij Leolux, een familiebedrijf
dat top-designmeubelen maakt voor de hele wereld.
Wij kunnen jouw kwaliteiten goed gebruiken.

Kom jij ons versterken?
Met 400 collega’s werken wij in een supermoderne omgeving
aan de mooiste meubelen. Elk meubel is uniek, omdat iedere klant
zijn eigen keuzes maakt in kleuren en materialen. En wist je dat we bij
Leolux ook andere mooie Nederlandse merken maken?
Ga naar onze website en ontdek de vacatures:
www.leoluxfunituregroup.nl/werkenbij
Wij zoeken collega’s die van aanpakken weten, met en zonder ervaring.

Medewerker Montage

Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen
uit houten delen en plaatmateriaal.

Voorbewerker

In deze functie breng jij hoogwaardig schuim aan op de romp en
doe je overige voorbereidende werkzaamheden voor de stoffeerder
met het meubel aan de slag kan.

Magazijnmedewerker

In deze logistieke functie zorg je voor het inboeken van grondstoffen en
de uitgifte van materialen zodat de productie soepel kan verlopen.

Inpakkers

Mooie producten moeten goed verpakt worden voor het transport.
Jij zorgt ervoor dat beschadigingen in het transport worden voorkomen.

Ervaren Stoffeerder

Bij jou komen de romp en de bekleding samen. Jij maakt er
een schitterend meubel van dat voldoet aan de hoge Leolux normen.

Opleiding bij Leolux?

Geen ervaring of afgeronde opleiding? Geen nood: Leolux leidt ook op.
Tijdens de Leolux Academy combineer je werk en opleiding en
mag je je na een jaar leerling stoffeerder noemen, met een baangarantie.
Wat kun je bij ons verwachten?
Behalve leuke collega’s, een enthousiast team en
een werkplek in een mooi Nederlands familiebedrijf, kun je rekenen op:
• Een goed marktconform salaris
• 24 vakantiedagen
• Goede reiskostenvergoeding woning-werk
• Collectief contract met zorgverzekering
• Korting op onze mooie Leolux producten.

• Flexibele werktijden
• 12 ATV dagen
• Een winstdelingsregeling
• Sporten met korting

Een open sollicitatie sturen kan ook: hr@leolux.nl t.a.v. Thalitha Holthuis (HR-adviseur)
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Elektriciteitsstation op politieke agenda
De uitbreiding van het hoogspanningsstation van Enexis op bedrijventerrein Keizersveld lijkt zonder belemmering te kunnen doorgaan. Er zijn geen bezwaarschriften ingediend tegen het bestemmingsplan dat zes weken
ter inzage heeft gelegen. Als de gemeenteraad in de vergadering van 28 september een positief besluit neemt,
kan Enexis aan de slag met meer dan een verdubbeling van de capaciteit op het elektriciteitsstation in Venray.
De uitbreiding is nodig om de energietransitie te laten slagen. Enexis
loopt nu al tegen de grenzen van de
capaciteit aan waardoor plannen voor

zonnepanelen en andere grootschalige energieopwekking niet kunnen
worden aangesloten. Enexis moet
investeren in het netwerk omdat

de vraag en het aanbod van energie flink toenemen. Ook is extra
capaciteit nodig voor de aansluiting
van Energielandgoed Wells Meer in

gemeente Bergen dat bestaat uit 265
hectare zonnevelden en vijf windmolens. Het hoogspanningsstation in
Venray krijgt een uitbreiding met drie
transformatoren en vier e-houses.
Daardoor valt het station voortaan
onder de wet geluidhinder en ook in
een zwaardere milieucategorie dan is
toegestaan op Keizersveld. Doordat

het elektrisch vermogen veel hoger
wordt, is ook een nieuwe milieuvergunning nodig. Om de uitbreiding
mogelijk te maken, moeten bomen op
het terrein worden gekapt. Het nieuwe
bestemmingsplan staat op de agenda
van de commissie Wonen van dinsdag
7 september.

Lokale horeca gaat de strijd tegen zwerfafval aan op 18 september
Roelanzia en Proeflokaal Goesting gaan samen met brouwerij Bird Brewery op zaterdag 18 september de
strijd tegen zwerfvuil aan. Tijdens deze World Cleanup Day gaan zij samen met hun gasten de wereld mooier
maken en stropen zij hun mouwen op. Voor iedere volle vuilniszak plant Roelanzia en Proeflokaal Goesting
samen Bird Brewery bovendien ook nog een boom.
”Tijdens World Cleanup Day wordt er
wereldwijd, in 180 landen, zwerfvuil
opgeruimd”, vertelt Rik van Roelanzia.
”Het is een initiatief waar wij helemaal achter staan, omdat het mensen

aanzet om samen iets te doen en het
bewustzijn creëert.”
Vorig jaar begon Bird Brewery voorzichtig met een opruimactie waarbij twee horecazaken meededen.

is er een extra reden dit jaar: voor
iedere volle vuilniszak bij één van de
bij ons aangesloten locaties planten
wij namelijk ook nog één boom. Dat
maakt de wereld schoner én groener.” Ook Rik van den Berg, de andere
”Dit jaar zijn er al meer dan zestig
oprichter van Bird Brewery, is enthouzaken die samen de handen in elkaar
siast. ”Om de dag extra leuk te maken
slaan en gaan helpen op 18 september”, vertelt medeoprichter Ralph van brouwen wij een limited edition voor
Bemmel van Bird Brewery. ”Bovendien deze dag om samen mee te proosten.

Wij hebben gekozen voor een Double
IPA met de naam Kolibier. Het bier is
vernoemd naar de kolibrie: een zeer
actieve vogel met lange snavel die de
nectar ’prikt’ uit de bloemen.”
Aanmelden kan via birdbrewery.com/
opruimen

Zestien zienswijzen ingediend tegen ontwerp-omgevingsvergunning
Roekenbosch
De gemeente Venray is vanaf 25 juni een nieuwe procedure gestart voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor eerder verleende omgevingsvergunning had vernietigd. Daarom heeft
het huisvesten van arbeidsmigranten en woonurgenten op het recreatiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck.
De ontwerp-omgevingsvergunning lag
zes weken ter inzage en in die periode
zijn zestien zienswijzen ingediend.

Daarnaast staat er tegen deze omgevingsvergunning een beroep open bij
de rechtbank.

De procedure voor deze omgevingsvergunning moet opnieuw worden
doorlopen nadat de rechtbank een

de gemeente een nieuwe procedure
gestart, waarbij de gebreken van de
vernietigde omgevingsvergunning zijn
hersteld. Het College van B&W van

Venray moet nu er zestien zienswijzen
zijn ingediend opnieuw een besluit
nemen over de omgevingsvergunning.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente neemt het college op korte
termijn een besluit.

Venray voor iedereen
Deze prent hoort bij de campagne
‘Venray voor iedereen’, een
samenwerking tussen de gemeente
Venray, RespectOn Venray, Stichting
ComingInn, Venray Dementievriendelijk
en het Gehandicaptenplatform
Venray. Samen met onze inwoners
willen wij verder bouwen aan een
inclusieve samenleving. Aan een
plek waar verschillende leefstijlen en
geloofsvormen elkaar aanvullen. Aan
een Venray voor iedereen.

www.venray.nl/venray-voor-iedereen

Herkent u deze situatie?

Soms heeft u misschien de neiging om anders om te gaan met mensen met een

gedrag zoomen wij juist in op hun handicap. Op dat moment is dat alles wat we

fysieke handicap. Dit doen we vaak onbewust en met de beste intenties. Iets in

zien. En dat is – heel begrijpelijk! – best vervelend voor de gehandicapte persoon.

ons zegt dat deze mensen minder zelfstandig zijn en in het dagelijkse leven extra

Want die is vaak prima in staat om zijn/haar eigen leven te leiden.

hulp nodig hebben. Maar…waar baseren wij dat eigenlijk op?

Het is aan de rest van ons om onze mindset én ons gedrag hierop aan te passen.
Om vertrouwen te hebben in iemands capaciteiten. En ja, de kleine dagelijkse

Nou, nergens. Vaak is ons gedrag richting mensen met een fysieke handicap

situaties maken het verschil – zoals het voorbeeld op de prent.

gebaseerd op vooroordelen. We denken dat we anders met ze om moeten gaan.
Dat we niet rechtstreeks een gesprek met ze kunnen voeren. Dat ze niet zelf

Wellicht hebben we u aan het denken gezet, laat het anders even bezinken.

een beslissing kunnen nemen. Maar niets is minder waar! In tegendeel: met ons

En laten we samen werken aan een Venray voor iedereen!

Venray, focus op mensen

www.venray.nl/venray-voor-iedereen
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15-vragen aan

Glenn Hendriks Merselo
mijn favoriete tijdsbesteding.
Verder ben ik op een vrije middag
(die tegenwoordig niet meer vaak
voorkomen) vaak in mijn bed te
vinden, lekker uitslapen. Of anders
achter mijn computer bellen met
vrienden.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik wil altijd alles weten en overal de
beste in zijn, maar helaas lukt dat
niet. Misschien is hetgene wat ik
toch het beste nog kan leren dat ik
juist niet alles kan leren. En genoegen nemen met wat lukt, in plaats
van ontevreden zijn.

Welk vak op school vind jij het
interessantst?
Filosofie lijkt mij superinteressant,
maar helaas is dit niet mogelijk op
havo. Van de vakken die ik daadwerkelijk heb, vind ik natuurkunde ook
leuk, als de leraar tenminste geen
zuurpruim is.

Als je een superpower mocht
kiezen, welke werd het dan?
Gedachten lezen. Ik wil altijd gigantisch graag weten wat iedereen
denkt en hoe ze in elkaar zitten. Ook
zou het erg helpen bij mijn droombaan.

Wat vergeet je nooit meer uit je
jeugd?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Glenn Hendriks
18 jaar
Raayland College
Merselo

Hoe ziet jou toekomst eruit?
Dat is een hele goede vraag, zelf ben
ik niet zo van het vooruit denken en
plannen. Meestal laat ik het leven op
me af komen. Ik ben wel al enigszins
bezig geweest met toekomstplannen
voor school. Als eerste wil ik het hbo
Toegepaste Psychologie gaan doen,
daar mijn propedeuse halen en dan
Psychologie op de universiteit. De
rest van mijn toekomst is nog een
verassing.

Waar ben je stiekem bang voor?
Niet veel mensen weten dit van mij
maar ik ben gigantisch bang voor
falen. Daarom wil ik altijd de beste
zijn en moet ik van mezelf goed
presteren in dingen die belangrijk
voor me zijn.

Wat is jou droombaan?
Psycholoog. Ik vind het superleuk

om met mensen bezig te zijn en ze
ook echt te kunnen helpen. Verder
lijkt mij het leukst om met een
groep jongeren te werken voor een
langere tijd zodat je ook echt een
band kan krijgen en die ontwikkeling
meemaakt.

ben, luister ik vaak naar rock of
punk en met een paar biertjes op
valt ’pirate metal’ altijd heerlijk in
de smaak.

Wat is jou favoriete vakantie
bestemming?

Zwemmen, op het strand liggen is
even leuk, maar na een tijdje ga ik
me al snel vervelen. In het water is
er altijd genoeg te doen.

Frankrijk, als kind zijn wij een keer
naar een mini villa in Zuid-Frankrijk
geweest en die toffe tijd heeft heel
veel nostalgische waarde voor mij.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg van?
Bamischijf, een bamischijf is gewoon
een mooie combi van krokant en
smaakvol en heeft meer variatie dan
een frikandel of wat dan ook. Verder
moet de snack wel rond zijn, want
bami-driehoeken zijn gewoon gaar.

Welke muziek luister jij vaak?
Meestal luister ik lekker mee met
mijn vrienden, ik vind alles namelijk prima te luisteren. Als ik alleen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Voor het schuren beitsen en lakken
van uw tafel of stoelen
J. Derikx. 06 10 95 42 20

TE HUUR in Horst-centrum, ruim
appartement (2021) met lift, huurprijs
€ 1.250,--per maand, 077 398 90 90

Hou jij meer van het strand of
juist meer van het zwembad?
En waarom?

Wat is het beste advies wat je ooit
hebt gekregen?
Niet alles hoeft een reden te hebben, sommige dingen gebeuren
gewoon zonder reden. Dat is iets
waar ik zelf heel veel uit heb kunnen
halen. Ik zoek namelijk overal een
reden achter en als die er niet is, dan
maak ik er een, dat werkt alleen niet
altijd even voordelig.

Die ene keer dat ik bijna een bosbrand had veroorzaakt. Ik was
samen met een vriend (boeren) een
spel aan het doen waarbij we een
stuk gras in de fik staken, het dan
een tijdje aan lieten, totdat het bijna
uit de hand zou lopen en dan maken
we het uit. Die grens waren we
steeds meer op aan het zoeken en
toen kwam er een grote windvlaag.
We waren uiteindelijk een goede
drie kwartier bezig met het uitmaken van het vuur. Uiteindelijk gelukkig was er niet meer dan een paar
vierkante meter aan gras afgebrand.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
The Legend of Hercules, deze was ik
aan het kijken, totdat ik dit interview
ging doen.

Stel je mag er een dagje uit, zoals
naar de dierentuin of naar een
attractiepark. Waar zou je dan
het liefst naartoe gaan?
Eén of ander heftig attractiepark
in Amerika, ik vind het heerlijk
om spanning op te zoeken en de
heftigste attracties in te gaan.

Wat doe jij het liefst op een rustige zondagmiddag?
Meestal werk ik op zondag, wel
lekker dubbel betaald maar niet

Wij zoeken hulp in de periode
dat onze geiten lammeren. Vanaf
20febr tot 20 april van 8 tot 12 uur.
Goede verdienste .Geen ervaring
vereist. Wel secuur werk. Interesse
martinvankempen49@gmail.com.

Tekst: Maud Rötjes

Appelen en pruimen, zelfplukken
P v. Lankveld, Tienraijseweg 2,
5864 CJ Meerlo, 06 53 13 01 32
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Hoi

Column

Vakantie
Nog een laatste week vakantie,
nog een laatste week voor rust
en nog een laatste week voor
leuke activiteiten. De zomervakantie is bijna ook voor ons
officieel beëindigd. Ik weet niet
hoe jullie er allemaal over
denken, maar het ging voor mij
zo snel voorbij. Het ene moment
hoorde ik van mijn mentor dat
we vakantie kregen en op het
andere moment kreeg ik weer
het eerste mailtje van hem dat
het weer ging beginnen.
De boeken moeten weer besteld,
gekaft en gepoetst worden, want
alles moet natuurlijk er weer
helemaal perfect uitzien voor het
begin van het nieuwe schooljaar.
Ergens moet ik eerlijk bekennen,
dat ik er weer naar uit kijk. Heel
stiekem vind ik het weer leuk om
iedereen weer te zien en weer een
goede volgorde heb in de dagen
van de week. Maandag tot en met
vrijdag school en werk. Weekend
feestjes en relaxtijd.
In de normale maanden, zonder
vakantie, kan je wel je ontzettend
goed verheugen op het weekend.
Door dat verheugen kom ik altijd
goed de week door, je houdt je
dan vast aan iets en daardoor overleef je het makkelijk.
Volgens mij heb ik de tip van
de week weer gevonden: na de
vakantie moet je snel iets vinden
om je op te kunnen verheugen, zo
gaan de dagen sneller, geloof me
maar.
Na de zomervakantie komt snel de
herfstvakantie. Hey! Daar kan je
je al proberen aan vast te houden.
Maar ik weet het, het is even zuur,
elke dag weer om 08.30 uur aanwezig te zijn en moeten luisteren
of erbij te blijven met je koppie.
Probeer toch positief te blijven zo
besmet je andere mensen ook, wie
weet wordt je dag dan vrolijker.
Wellicht denk je dan aan die vrolijke schrijfster van HALLO Venray
die jou een tip gaf met haar leerzame columns, dat zou nou eens
leuk zijn.
Maar ik dwaal af van het onderwerp, de normale dagen komen
er weer aan. En wat hebben we er
weer zin in. Alles komt goed!
Voor nu duik ik weer in mijn
schoolboeken,

Maud Rötjes
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De aanleg van glasvezel in Venray duurt te lang
In de gemeente Venray is met name in het buitengebied, samen met de agro- en andere grote bedrijven op grote schaal glasvezel aangelegd.
Vooral in de kerkdorpen was het in het verleden moeilijk om gebruik te maken van een snelle internetverbinding. Men moest gebruikmaken van
(de dunne draadjes van) een telefoonverbinding. Om die reden is daar de aanleg van een glasvezelkabel aantrekkelijker.
In de bebouwde kom van Venray ligt echter
al 97 procent glasvezelkabel van Ziggo naar
de diverse verdeelstations. Van daaruit gaat
een groene coax-kabel naar de meterkast
van de woningen. Op een aantal plaatsen
in sommige wijken is er nog geen snelle
internetverbinding. Men kan er dan voor
glasvezel kiezen, maar daar waar er al een
coax-kabel ligt, komt er dan een tweede
netwerk bij. De vraag is of er in de wijken
van Venray wel een noodzaak bestaat om
daar glasvezel aan te leggen. Het door
GlaswebVenray gestelde minimum aantal van
30 procent van die woningen is daar echter

nog niet overal gehaald. Men kan pas overgaan
tot aanleg als het economisch verantwoord is.
Daardoor kan de financiering van het gehele
project in gevaar komen.
Bij de start van GlaswebVenray werd getwijfeld
aan de financiële haalbaarheid van de aanleg
van glasvezel in de gemeente Venray. Door de
toenmalige wethouder Busser is vastgelegd dat
de gemeente Venray volledig garant staat voor
het financieren van de kosten van de aanleg door
GlaswebVenray. De gemeente Venray kocht zelfs
daarna ook nog obligaties die door GlaswebVenray
werden uitgegeven ter dekking van de eerste
kosten.

In de lokale media is gemeld dat in de wijken
Brabander en Vlakwater nog niet helemaal aan de
30 procent aanmeldingen wordt voldaan. De nader
vast te stellen deadline-datum voor aanmelding is
bepalend voor de aanleg in midden 2022.
Nog afgezien van het feit dat de wijken van
Venray vooralsnog niet bij de aanleg van glasvezel worden betrokken wil de Stichting Burgers van
Venray in de maand september uw mening peilen
over de stelling: De aanleg van glasvezel in Venray
duurt te lang.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray augustus

Overheidsmaatregelen laten het gebruik van alcohol
niet afnemen
Op de website Burgers van Venray stond gedurende de maand augustus een stelling waarop de inwoners van de gemeente Venray konden
reageren. Die stelling was: Vanwege het alcoholverbod voor de jeugd neemt de omvang van ander drugsgebruik toe.
Door de aangepaste regelgeving van de
overheid met betrekking tot de verkoop van
alcohol is het de bedoeling dat het gebruik
van alcohol gaat afnemen. Met name geldt
dat voor de jongeren. De Stichting Burgers van
Venray stelde de vraag of daardoor wellicht het
drugsgebruik bij de jongeren een moeilijk te
bestrijden probleem zou kunnen gaan worden.
Uit de reacties op de website blijkt dat men
nogal verschillend oordeelt over die relatie
tussen alcohol en drugs. Van de meer dan
vierhonderd personen die de site bezochten was
61 procent het daarmee eens terwijl de overige
39 procent die relatie niet als zodanig ervaart in
zijn of haar omgeving.
Loes is ermee eens: ”De leeftijd van
experimenteren, grenzen opzoeken begint
voor de 18 jaar. Door alcohol wettelijk te
verbieden tot 18 jaar is het nog interessanter
geworden voor de jeugd. En als alcohol niet
mag, en we doen het toch...dan is de grens

VVD Venray

naar andere middelen nog maar een heel dun
lijntje. Ik schrik telkens weer als ik de verhalen
hoor. Hoe gemakkelijk men er blijkbaar aan kan
komen en hoe ver heen sommige jongeren al zijn.
Want helaas blijft het niet bij experimenteren. Ik
weet niet of het een rechtstreeks gevolg is van het
verhogen van de alcohol leeftijd, maar ik denk wel
dat het heeft versterkt.” Martijn is het daar mee
oneens: ”Het zal best een kleine invloed hebben.
Echter speelt dit al jaren. De voornaamste reden
dat de jeugd aan drugs begint zijn de belachelijke
prijzen en de zeer beperkte mogelijkheden om
een biertje te drinken als jeugdige in Venray. 5
euro voor een pilletje en de hele avond een ’fijn’
gevoel is voor deze groep interessanter dan 50 euro
uit moeten geven voor een paar drankjes. Waar
moeten ze het geld vandaan halen om op stap te
kunnen? In grotere steden is het nog erger, daar
zijn de prijzen helemaal achterlijk. Ook Jan deelt de
mening van Martijn: ”Oneens, het drugsgebruik is/
was er al en zal niet afnemen en blijft dus gewoon

bestaan als je daar niets aan doet. We moeten niet
willen dat we al op jonge leeftijd verslaafd raken
aan alcohol en drugs. Pret hebben moet kunnen
zonder het schadelijke lam zuipen, pillenslikkerij
en snuiverij. Betere voorlichting over de gevaren in
plaats van hoe met deze middelen om te gaan. Het
begint thuis en met handhaving op straat.
Deze reacties, maar ook die van eerdere stellingen,
zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl bij het onderdeel ’vorige
stellingen’.

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

Investeer in fietssnelwegen
Naast openbaar vervoer en de auto wordt de fiets, ook met de
opkomst van de elektrische fiets, een steeds belangrijker vervoermiddel. Het is gezond en goed voor het milieu. Om het gebruik van de
fiets te stimuleren moet je als overheid zorgen voor goede en veilige
fietsverbindingen.
Niet alleen tussen onze wijken
en kernen, maar ook over grotere
afstanden. Een nieuw fenomeen is
de zogenaamde fietssnelweg. Geen
kruisingen en altijd voorrang, dus
ook nog eens enorm veilig en het
levert een flinke tijdwinst op. Je
ziet ze de laatste jaren overal in ons
land ontwikkeld worden als gezond
alternatief voor auto of openbaar
vervoer.
Als je kijkt naar de kaart van

bestaande en in ontwikkeling zijnde
fietssnelwegen in Nederland valt
ons echter direct iets op. De kaart
rondom Venray blijft verdacht leeg.
Voor de bereikbaarheid is een goede
infrastructuur erg belangrijk voor
onze gemeente. De verbindingen zijn
helaas nog lang niet optimaal. De
verbetering van de Maaslijn (trein)
duurt langer dan wenselijk is en ook
de Deurneseweg (auto) blijft een
knelpunt wat snel beter moet.

VVD Venray vindt dat we snel een
inhaalslag moeten maken, niet
alleen door het OV en de autoverbindingen op orde te brengen, maar
ook door op tijd mee te investeren
in gezonde en groene alternatieven zoals fietssnelwegen. We zullen
het college vragen om samen met
provincie en buurgemeenten de
mogelijkheden te onderzoeken en
op basis daarvan plannen te ontwikkelen om aan te sluiten bij de
snelle fietsnetwerken in de rest vaan
Noord-Limburg, Noord-Brabant en
Duitsland.

Wim De Schryver, lijsttrekker

Willy’s Wereld

Column

Truus

Vandaag nemen we afscheid
van Truus. Mijn lieve schoonmoeder mocht 87 jaren oud
worden. Zonder Truus zou mijn
leven er waarschijnlijk veel
anders uit gezien hebben. Zij
heeft immers mijn huidige
vrouw, Peet, op de wereld gezet.
’Ik heb een steen verlegd in een
rivier op aarde’, schrijft Bram
Vermeulen in één van zijn mooiste
songs. Hij geeft hiermee aan dat
iedereen invloed heeft op wat er
in de wereld, in een leven of zelfs
meerdere levens, gebeurt. Zo heeft
ook Truus haar steen verlegd in
een rivier, namelijk in die van mij,
zelfs toen die rivier nog niet eens
bestond.
Het sterfgeval heeft me veel doen
nadenken. Ik probeer terug te kijken op het leven van de mensen
die me inmiddels al zijn ontvallen:
mijn ouders, mijn broer, een goede
vriend en nu ook beide schoonouders. Was hun leven voltooid?
Hoe meet je dat dan? Zelf ben ik
voor een soepele regeling rondom
euthanasie en ook daarin wordt de
term ’voltooid leven’ vaak gebezigd.
Ik denk dat voor mijn broer en
voor de goede vriend het leven
nog lang niet voltooid was.
Vermoedelijk hadden ze er allebei
nog graag jaren bij gehad. Aan de
andere kant was er ook die slopende ziekte. Dat geldt ook voor
mijn moeder, met 64 jaar toch iets
te vroeg het leven hebben moeten
laten voor wat het is.
Wanneer is het voltooid? Wanneer
ben je klaar, heb je de eindstreep
behaald of wanneer stap je er
vroegtijdig uit zoals een wielrenner die in de Ronde van Frankrijk
afhaakt omdat ie weet dat het toch
niets meer gaat worden. Soms
voelt het leven voor mij wel eens
als zo’n koers waarbij de eindstreep behaald moet worden, liefst
zonder kleerscheuren zoals grote
schulden, een crimineel verleden
of gedonder in de familie. Maar
liefst ook met een rugzak aan
bagage, ervaringen en belevenissen.
Het leven is kort en betrekkelijk.
De kamer van Truus is al leeg, klaar
voor een nieuwe bewoner in het
mooie Wessem (met dank voor de
goede zorgen!). Peet en ik gaan
zonder ouders door om ons leven
zo goed mogelijk te voltooien.
Hou vol!

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.

Willy
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Geplukt

Michel Thomassen Venray
Wandelen loopt als een rode draad door het leven van Michel. Hij is vrijwilliger geweest bij diverse wandelverenigingen en -evenementen. In zijn
vrije tijd is hij ook vaak in de natuur te vinden om te genieten van de omgeving. Mooie momenten legt hij dan ook graag vast op de camera.
Deze week wordt Michel Thomassen (61) uit Venray geplukt.

In 2004 werd Michel voor het
eerst gevraagd als vrijwilliger bij
Stichting Fietsvierdaagse Venray.
Alhoewel hij wel eens mee had
gedaan aan de fietstocht, had hij
meer passie voor wandelen en
kwam de vraag dan ook als een
verrassing. ”De voorzitter stond
aan de deur om te vragen of ik in
het bestuur wilde treden. Ik had
daar geen ervaring in, waardoor ik
afwachtend reageerde. Toen ik de
eerste vergadering bijwoonde, heb
ik die avond meteen ’ja’ gezegd
tegen de functie. Ik kwam daar in
een warm nest terecht. Eerst heb ik
twee jaar meegeholpen, uiteindelijk heb ik de pr-functie gekregen.
De eerste keer voor een camera
was onwennig, maar ik heb inmiddels veel kennis opgedaan. Je leert
door het netwerken steeds meer
mensen kennen.”
Twee jaar later klopte de WSV De
Natuurvrienden bij Michel aan. Of
hij de pr ook voor de wandelver-

eniging wilde doen. ”Ik kan moeilijk
’nee’ zeggen. Toen had ik de tweede
vrijwilligerstaak aan mijn fiets hangen”, vertelt hij lachend. Tot 2015
lieten ze Michel met rust. Totdat in
2015 de Venrayse Singelloop organisatoren hem benaderden. ”Ze wilden
het evenement uitbreiden met wandeltochten. Toen was ik om. Twee
jaar later werd ik ook gevraagd voor
het opzetten van het Meerdaags
Wandelevenement Venray. Uiteindelijk
merkte ik dat het me te veel werd.
Ik begon zelfs vrij te nemen van mijn
werk om het te combineren met
bestuursfuncties. Toen ben ik begonnen met afbouwen.”
Michel werkt namelijk fulltime bij
SPIE Nederland als business controller. ”Ik heb zes functies bekleed in
de financiële sector. Een aantal jaren
geleden ben ik ook penningmeester
geweest bij de Gemeenschappelijke
Accomodatie Merselo, maar die functie ga ik nooit meer bekleden. Als ik
van mijn werk thuiskwam, moest ik

weer in de cijfers duiken, waardoor ik
nooit kon ontspannen.”
Tegenwoordig focust Michel zich
alleen nog maar op het Meerdaags
Wandelevenement Venray. Dat geeft
volgens hem rust. ”Het is goed dat er
met een frisse blik naar organisaties
wordt gekeken. Sommige bestuurstaken deed ik al meer dan tien jaar. Dan
zit je na een tijd vastgeroest. Je pakt
het draaiboek van het jaar ervoor er
weer bij. Met nieuwe mensen ontstaan er nieuwe ideeën. Ik kijk wel
terug op een leuke en leerzame tijd,
ik heb bijvoorbeeld veel mensenkennis opgedaan. Het besluit om te
stoppen met de taken was moeilijk,
maar het werk voelde soms als een
race tegen de klok. De evenementen
volgden elkaar steeds op. Mijn vrouw
Jenny heeft mij altijd gesteund, maar
ze vond het niet altijd leuk dat ik niet
veel thuis was. Nu kan ik al mijn energie richten op één evenement en dat
bevalt me prima.”
Het Meerdaags Wandelevenement

ligt echter door corona al twee jaar
stil. Michel maakt zich zorgen om
alle verenigingen en stichtingen die
werken met vrijwilligers. ”Het is in het
algemeen moeilijk om vrijwilligers te
vinden, nu de evenementen stilliggen
en vrijwilligers andere taken gaan
uitvoeren is het moeilijk om ze weer
terug te krijgen. We zijn ook nog op
zoek naar een vrijwilliger voor de
pr-groep. Daarnaast kost het veel geld
om een evenement te organiseren
dat uiteindelijk moet worden
afgelast. Vorig jaar is het Meerdaags
Wandelevenement 1 minuut voor
12 afgeblazen door de overheid.
Vrijwilligers stoppen er tijd in en dat is
funest. Toch zitten we als organisatie
niet stil en zijn er trainingstochten
uitgezet, ook omdat wandelen in

coronatijd ’booming’ is geworden.”
Voor Michel is wandelen al twintig jaar
’booming’. Regelmatig neemt hij deel
aan lange afstandswandeltochten. ”Ik
zit niet graag stil. Daarom ben ik januari een challenge aangegaan die op
de Facebookpagina Friends of Walking
werd bedacht. Het is de bedoeling om
in 5 jaar 10.000 kilometer te lopen.
Het voelt als een stok achter de deur.
Deze week ga ik de 1.800 kilometer
halen. Ik loop regelmatig 10 kilometer
na het werk en in het weekend loop
ik wat langere afstanden en bij voorkeur georganiseerde wandeltochten.
Wandelen is voor mij ontspannend, ik
kan mijn hoofd leegmaken.”
Zijn hobby wandelen combineert hij
ook met zijn passie voor fotografie.
”Tijdens het wandelen zie je veel en
regelmatig sta ik stil bij de mooie
natuur. Nu ik wat ouder word gaat
het niet meer om de snelheid van het
wandelen, ik geniet vooral ervan.”
Michel geeft aan zelf wat gerommeld te hebben om de camera onder
de knie te krijgen, maar dat hij wel
een cursus wil volgen wanneer hij
met pensioen is. ”Dan heb ik genoeg
tijd. Mijn streven is om op mijn 65e te
stoppen.
Ook broeit er in mijn hoofd al wat dat
ik over vier jaar wil oppakken. Maar
daar wil ik nog niets over kwijt.”
Als het coronavirus enigszins stabiel
is geworden, trekt Michel er graag
weer uit met zijn vrouw. ”Eén van mijn
hobby’s is reizen. Ik heb vaak meegedaan aan internationale wandeltochten en dan pakten we een paar dagen
extra vakantie erbij. We hebben al
veel van Europa gezien. Dit jaar blijven
we in Nederland. Hier is het ook mooi,
alleen is daar niet iedereen bewust
van.”

Wandelen
is voor mij
ontspannend

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

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.

Schouwburg
Venray.
Mooier
dan ooit.
Beleef het live!
GENIET VAN:
Jeroen van der Boom, Sanne Wallis de Vries,
Jandino, Frans Pollux, Pegga Pig en meer...

TICKETS:
SCHOUWBURGVENRAY.NL
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Raadselige Roos 2021
De inschrijvingen voor de 29e editie van de schrijfwedstrijd de Raadselige Roos van Literair Café Venray
zijn van start gegaan. Het thema van dit jaar is ’De overkant’. Dichters en verhalenschrijvers kunnen hun
inzendingen toesturen en op zondag 23 januari 2022 worden de winnaars uitgeroepen.
Iedereen die van verhalen of
gedichten schrijven houdt, kan
meedoen aan de wedstrijd.
Deelnemers dienen voor vrijdag
1 oktober een gedicht en/of een
prozaverhaal in te sturen. Het thema
voor deze editie is ’De overkant’ en is
verplicht voor alle inzendingen.
De Raadselige Roos schrijfwedstrijd
staat open voor iedereen die
de ambitie heeft een verhaal

of gedicht te schrijven en biedt
deelnemers naast een podium
ook de gelegenheid om hun werk,
prozaverhaal of gedicht door een
jury te laten beoordelen en met dat
van andere schrijvers en dichters te
(laten) vergelijken.

Prijzen
Evenals in de voorgaande jaren
verschijnen de werken van de

winnaars van de proza-, poëzieen publieksjury in de bundel van
de Raadselige Roos 2021. Naast
de bundel ontvangen de eerste
prijswinnaars een trofee, een
juryrapport en boekenbon. De
tweede en derde prijswinnaars
krijgen een juryrapport en een
boekenbon en alle winnaars
ontvangen een bos Roojse rozen.
Naast de drie prijswinnaars door

Venray start uit tegen Heeze
team van trainer Frans Koenen onderging sindsdien weinig veranderingen.
De enige vertrekker is Stef van Dijck
die terugkeerde naar Ysselsteyn. De
Ysselsteynse derdeklasser opent op 26
september met de uitwedstrijd tegen
EGS’20 in het Brabantse Escharen. SV
United begint in dezelfde klasse thuis
tegen Vitesse’08 uit Gennep. Dit was
op 4 oktober 2020 ook de laatste wedstrijd die debutant SV United speelde.
De club uit Gennep won toen met 4-1.
Oostrum treedt in de ouverture in de
vierde klasse G thuis aan tegen DSV
uit Sint Anthonis en Merselo gaat

maximaal 1.500 woorden. Beide
mogen niet eerder gepubliceerd
zijn en moeten in het Nederlands
geschreven zijn. De inzendingen
kunnen worden ingezonden naar
raadseligeroos@literaircafevenray.nl
De uitgebreide spelregels voor de
schrijfwedstrijd zijn te vinden op
www.literaircafevenray.nl, onder de
webpagina ’Raadselige Roos’.

Regels
Gedichten moeten uit minimaal 50
en maximaal 150 woorden bestaan,
een verhaal uit minimaal 500 tot

IVN

Venray begint de voetbalcompetitie in de eerste klasse D met de uitwedstrijd tegen Heeze op zondag
26 september. Daarna spelen de Venrayse voetballers drie derby’s op rij. Eerst tegen Deurne, dan tegen
Venlosche Boys en op 17 oktober de kraker thuis tegen Wittenhorst.
Na bijna een jaar onderbreking door
de coronapandemie gaat de competitie op 26 september weer van start.
De KNVB moest half oktober 2020 het
seizoen stilleggen door de aangescherpte coronamaatregelen. De voetbalbond hoopte nog op een doorstart
in het vroege voorjaar van 2021 maar
dat bleek niet mogelijk. De meeste
clubs hebben in het vroegtijdig afgebroken voorbije seizoen maar drie of
vier duels gespeeld.
Venray voerde na drie zeges op rij de
ranglijst aan toen de competitie bijna
een jaar geleden werd beëindigd. Het

de vakjury’s Proza en Poëzie en
de winnaar van de Publieksjury
kiest elke jury nog vijf verhalen of
gedichten, die niet in de prijzen
vielen, maar op grond van hun
kwaliteit wél in de bundel Raadselige
Roos 2021 gepubliceerd worden.
De prijsuitreiking vindt, als de
coronamaatregelen het toelaten,
plaats op zondag 23 januari 2022.

op bezoek bij Achates in Ottersum.
BVV’27 viert zijn rentree in het prestatieve voetbal met de thuiswedstrijd
tegen SVS uit Stevensbeek in de vijfde
klasse D. SVOC’01 en Leunen starten
in deze klasse met een uitwedstrijd.
SVOC’01 ontmoet Lottum en Leunen
kent in Venlo een pittige opening
tegen titelfavoriet VOS.
De laatste volledige speelronde van
dit jaar is op zondag 12 december. Na
de winterstop wordt de competitie
hervat op 23 januari. De slotdag van
het seizoen staat gepland op zondag
29 mei 2022.

Tom Verbruggen gekwalificeerd voor
NK Politiehonden
Tom Verbruggen van politiehondenvereniging Buitenlust in Venray wist op 25 juli, met zijn Duitse Herder
Ayk, het Limburgse Kampioenschap 2021 te winnen met bijna een 100 procent score. Hiermee heeft hij zich
gekwalificeerd voor het Nederlands Kampioenschap Politiehonden, dit wordt gehouden op 2 en 3 september in
het voetbalstadion van SV Eindhoven. Tijdens dit Nederlands kampioenschap strijden de beste dertig honden
en hun baasjes van Nederland om de titel.

Nationale Nacht van de
nachtvlinder
IVN Geysteren-Venray neemt ook dit jaar weer deel aan de
Nationale Nachtvlindernacht. Deze activiteit start op zaterdag 4
september om 21.30 uur (tot circa middernacht) bij de Golf- en
Countryclub Geysteren, het Spekt 2 in Geysteren.
Tijdens de Nationale
Nachtvlindernacht vinden in heel
Nederland excursies plaats om op
zoek te gaan naar nachtvlinders.
Ook Golf- en Countryclub Geysteren
dient als decor voor de landelijke
Nachtvlindernacht. Deelnemers
krijgen informatie van gidsen van

IVN Geysteren-Venray over de
nachtvlinders en hun families en
over de vangst- en lokmethodes.
Deelname is gratis. Aanmelden kan
via info@ivn-geysteren-venray.nl
Geadviseerd wordt om een
goede zaklamp mee te nemen.
Fotograferen is toegestaan.

Besluit na persconferentie

Viering Dag van de Ouderen
weer afgelast
Het feest op de Dag van de Ouderen in Venray, op vrijdag 1 oktober,
gaat opnieuw niet door. De Centrale van Ouderenverenigingen
heeft hiertoe besloten, op advies van de commissie Dag van de
Ouderen.
Aanvankelijk dacht de commissie
nog dat de dag nagenoeg zonder
coronaregels gehouden kon worden. De organisatie was rond, de
artiesten waren geboekt. De coronapersconferentie bracht echter
slecht nieuws. De culturele sector
mag voorlopig niet vrijelijk aan de
slag maar moet rekening houden
met beperkende voorschriften.

Dit betekent dat er slechts weinig
ouderen in de schouwburg aanwezig mogen zijn. Wil de commissie meer mensen ontvangen, dan
moet iedereen getest zijn, dit aan
kunnen tonen en moeten er veel
vrijwilligers zijn om alles in goede
banen te leiden. De commissie Dag
van de Ouderen zag zich voor een
te grote opgave gesteld.

Volksdansen voor 55-plussers
in Wanssum weer van start
Het werelddansen voor mensen in de leeftijd 55+ begint weer in het
gemeenschapshuis van Wanssum. Vanaf september wordt er elke
woensdagochtend dansles gegeven door een gediplomeerde dansdocente in de dansstijlen Country Line Dance en folklore.

Voor PHV Buitenlust was het trainen
tijdens de corona maatregelingen
niet makkelijk. Wedstrijden, trainingsdagen en keuringen werden
herhaaldelijk verplaatst of afgezegd.
Desondanks wisten de leden samen
met de honden aangepast te blijven
trainen om voorbereid te zijn. Dit is

succesvol geweest, gezien de prestatie van Verbruggen.
Twee andere leden van PHV
Buitenlust, Henk van Rooij en Silvia
Janssen, wisten met hun Mechelse
herders, Yanssen en Jimmy, op de
zomerkeuring in Nederweert twee
certificaten te behalen met geringe

strafpunten. Tijdens deze landelijke
keuringen worden de honden beoordeeld op gehoorzaamheid, zoek- en
speurwerk en op oefeningen met de
pakwerker.
Beeld: P. Verrijdt

De organisatie van het volksdansen laat weten dat ze beweging
voor iedereen belangrijk vinden.
”Gezond oud worden en gezond
blijven krijgen steeds meer aandacht. Met verantwoord bewegen blijven mensen langer fysiek
en mentaal in conditie. Dit kan
met werelddansen op een gezellige ontspannen manier. Daarnaast
wordt gewerkt aan sociale con-

tacten en actieve betrokkenheid”,
zo laat de organisatie weten. Na
iedere les wordt er gezamenlijk
koffie gedronken.

Contact
De danslessen vinden iedere
woensdag plaats van 9.30 tot
10.30 uur in het gemeenschapshuis
in Wanssum. Voor meer informatie
bel Thea 0478 531 622.
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Opening Oogcafé Venray
De opening van het Oogcafé Venray, een ontmoetingsplek voor blinden, slechtzienden en hun partners, vindt
plaats op maandag 6 september. Het Oogcafé is gevestigd in De Kemphaan, het Stichting Centrum voor
Ouderen Venray.
Het café wordt ondersteund door
het GehandicaptenPlatform Venray
en is een contactgroep van de afdeling Limburg van de Oogvereniging.
Tijdens de opening is en ruimte voor
onderlinge ontmoeting en uitwisseling

voor blinden, slechtzienden en hun
partners. Voor mensen die niet kunnen op maandagmiddag, verzorgt het
Oogcafé Venray in de weekenden bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is
gepland op zaterdag 18 september.

Aanmelden
Aanmelden voor de open dag of
weekendbijeenkomst is verplicht en
kan via info@gehandicaptenplatformvenray.nl of 06 30 66 15 63.

Lezing over boek Jacques
Graus in bibliotheek Venray
Jacques Graus verzorgt zaterdag 18 september om 14.00 uur een
lezing in de bibliotheek van Venray naar aanleiding van zijn boek
De heer heeft goede zin vandaag. In het boek beschrijft Jacques de
laatste jaren van zijn 97-jarige vader die, vanwege dementie,
opgenomen is op een gesloten afdeling van een verzorgingstehuis.
De lezing wordt georganiseerd in het kader van Wereld
Alzheimerdag.

Vriendenclub brengt bezoek
aan jongste inwoner Blitterswijck
Door het coronavirus heeft Vriendenclub Blitterswijck (VCB) voor de jongste oudste inwoner van
Blitterswijck verschillende malen uit moeten stellen. Nu, zeven maanden later, gaven ze toch een bezoekje
aan de gelukkige. Zaterdag 28 augustus bracht VCB voor de 23e keer een bezoekje aan de jongste inwoner
van het dorp. Amy Francken, geboren op 25 december 2020, was de gelukkige.

Dementie verandert de persoon
onherkenbaar en is voor de
naasten een uiterst moeilijk
proces. Jacques Graus heeft
een aangrijpend boek over zijn
steeds dementere en hulpelozere
vader geschreven. Een vader die
voor alles, tot zelfs de meest
elementaire levensverrichtingen, is
aangewezen op hulp van anderen.
Graus beschrijft zowel trieste als
humoristische voorvallen die een
beeld geven van de manier hoe er

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

16 september
18.30 - 20.00 uur

19 oktober
18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

met mensen met dementie wordt
omgegaan en welke impact dit
alles heeft op de mantelzorg. Na
afloop van de lezing geeft een
medewerker van het Alzheimer
café Venray uitleg en antwoord
op vragen over de medische en
verzorgende kant van dementie.
Aanmelden kan in de bibliotheek of
via www.biblionu.nl onder de knop
’Activiteiten’.

Afscheid van dirigent
Venrays Mannenkoor tijdens
Eindejaarsconcert
Het Venrays Mannenkoor geeft op 18 december hun jaarlijkse
eindejaarsconcert, dat in het teken staat van het afscheid van
dirigent Anton Kropivšek. Hij verlaat het Venrays mannenkoor na
17 jaar als dirigent te hebben gefunctioneerd.
Het afgelopen anderhalf jaar hebben de leden toch gerepeteerd
op de tribunes van SV Venray en
onlangs zijn de repetities weer op
aangepaste wijze hervat. Zo houden de leden 1.5 meter afstand van
elkaar en repeteren ze zittend in
plaats van staand.
Het mannenkoor bereidt zich
voor op het programma voor
de komende maanden. Er
wordt gerepeteerd voor optredens in Rotterdam, het jaarlijkse
Eindejaarsconcert op 18 december
en het opluisteren van de mis op

Eerste Kerstdag. Ook het concert
in Schinveld ter gelegenheid van
het 25-jarig jubileum van Anton
Kropivšek als dirigent van Oranje
Schinveld staat op het programma.

Afscheid dirigent
Het Eindejaarsconcert staat dit jaar
in het teken van het afscheid van
dirigent Anton Kropivšek die het
koor na 17 jaar gaat verlaten. Het
zal van de destijds geldende coronamaatregelen afhangen of en in
welke vorm het Eindejaarsconcert
in de Schouwburg door kan gaan.
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Schijt aan de Grens opent met tweedaags
najaarsprogramma
Er komt een najaarseditie van het cultuurfestival Schijt aan de Grens op zaterdag 23 en zondag 24 oktober
op de locatie ‘t Helder in Overloon. Deze editie vormt de opmaat voor het daadwerkelijke festival op 3 en 4
september 2022. Het thema van de beide evenementen is ’Grenzeloos Verlangen’.

Het evenement vindt zaterdag
23 oktober tussen 13.00 en 17.00
uur plaats op de locatie ’t Helder
in Overloon. Zondag 24 oktober
staat in de foyer van de Venrayse
Schouwburg de live praatshow ’Schijt
draait doorrr!’ op het programma.

aanwezig in ’t Helder om deelnemers
te begeleiden en toont eigen werk.
Janny Hurkmans werd landelijk
bekend nadat zij een steen met de
beeltenis van Peter R. de Vries had
gemaakt die voor het goede doel
werd geveild.

Verlangens

Stef Classens

Het thema van Schijt aan de
Grens heeft een link met de
coronapandemie. Er wordt rekening
gehouden met ieders verlangens,
voor, tijdens en na corona. Er is een
tekenaar aanwezig, die de wensen
van bezoekers op panelen in beeld
brengt. Verder zijn koks Bernie
Gommans uit Overloon en Roel
Linssen uit Venray aanwezig voor
een Brabants-Limburgse snack: eem
combinatie van worstenbrood en
zuurvlees.
In de zaal van ’t Helder wordt er
opgetreden door Jos van Rens,
Luuk Lenders en de Golden Liesjes.
Buiten staan beschilderde torso’s die
door deelnemers van Schijt aan de
Grens 2019 zijn gemaakt. Bezoekers
kunnen zelf ook stenen beschilderen.
De Boxmeerse kunstenaar Janny
Hurkmans heeft veel ervaring met
het beschilderen van stenen en is

In Schouwburg Venray verwelkomt
Stan Verhaag voor de derde keer
bezoekers bij ’Schijt draait doorrr!’,
dat in 2019 ontstond als spin off van
Schijt aan de Grens. Het programma
van 24 oktober is deels nog een
verrassing, maar in ieder geval is
Stef Classens te gast. De Veulense
singer-songwriter zingt niet alleen
een aantal nummers, maar spreekt
met Stan Verhaag ook over de
mentale problemen waarmee hij
heeft geworsteld. Verder vertelt Sjaak
Lucassen, die normaliter met zijn
motor de wereld rondreist, over hoe
hij de coronaperiode heeft ervaren
nu hij thuiszit. Verder zijn ook Rob
Poels en Bert Albers aanwezig met
een gesproken column. ’Schijt draait
doorrr!’ begint om 13.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.schijtaandegrens.nl
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Cultuurdag op
het Raayland College

Limburgse rockopera ’EVE, Storm
is Coming’ in oktober in prEmière

De eerste editie van VEXPO vindt op zondag 12 september plaats in
het gebouw van het Raayland College in Venray. Het is een culturele open dag waarbij de bezoeker een kijkje krijgt in de keuken
van kunst- en cultuuraanbieders uit de gemeente Venray.

De première van de theaterproductie ’EVE, Storm is Coming’ vindt plaats op vrijdag 8 oktober in het Parkstad
Limburg Theater in Heerlen. Twee dagen later, op 10 oktober, wordt de tweede voorstelling opgevoerd in
Schouwburg Venray.

Peggy Keijsers, van Cultura Venray:
”Corona heeft alles stilgelegd en
we hebben allemaal een zwaar jaar
achter de rug. Verenigingen hadden (en soms hebben) het water
aan hun lippen staan en alle kunsten cultuurdocenten hebben in een
regelrechte storm gezeten. Maar
gelukkig is er licht aan het einde
van de tunnel. Dit betekent dat we

willen laten zien dat kunst & cultuur (nog steeds) leeft.”
De culturele open dag vindt plaats
in het gebouw van het Raayland
College. Iedere cultuuraanbieder krijgt een passend lokaal en
mag deze ruimte zelf aankleden. Voor meer informatie over
deze activiteit, mail dan naar
peggy@culturavenray.nl

Kermis in Veulen
De kermis in Veulen vindt dit jaar plaats van zaterdag 4 tot en met
dinsdag 7 september. Naast de gebruikelijke kermisattracties
worden er diverse activiteiten georganiseerd.
De festiviteiten beginnen op zaterdag 4 september om 20.00 uur met
een optreden van DJ Mick. Zondag
5 september begint om 17.00 uur
het Nazomercarnavalsfeest met
liveoptredens van diverse regionale artiesten en DJ Rico. Bezoekers
kunnen maandag 6 september
vanaf 16.00 uur ’kermistoepen’.

Vervolgens zal om 19.00 uur zal DJ
Rico optreden. Op de laatste dag
van de kermis, dinsdag 7 september, wordt er een barbecue georganiseerd vanaf 17.00 uur en de
kermis zal worden afgesloten met
een kermisbingo die om 20.00 uur
begint.

Het sociaal juridisch
spreekuur gaat van start
Het sociaal juridisch spreekuur opent vanaf donderdag 2 september in de bibliotheek van Venray. Dit is een plek in de bibliotheek
waar mensen gratis terecht kunnen voor al hun sociaal juridische
vragen en zorgen. Het spreekuur is iedere dinsdag van 13.00 tot
16.00 uur en iedere donderdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend.
In samenwerking met Synthese
opent de de bibliotheek in Venray
vanaf donderdag 2 september een
steunpunt waar iedereen laagdrempelig binnen kan lopen met
vragen. Aanmelden is niet nodig,
iedereen kan gewoon naar de
bibliotheek komen en naar het
steunpunt lopen. Een professional

luistert naar alle zorgen en vragen die binnenkomen. Vervolgens
wordt er samen naar een geschikte
oplossing gezocht. Dit kan advies
zijn, hulp bij bijvoorbeeld het
opstellen van een brief, uitleg of
een doorverwijzing naar iemand
die beter kan helpen.

SCHUNCK, een culturele instelling uit
Heerlen, is initiatiefnemer en producent van deze, geheel Limburgse,
productie. Het Engelstalige verhaal is
geschreven door muzikant en componist Hans Lenssen, afkomstig uit
Horst. Lenssen componeerde ook alle
muziekstukken voor de rockopera.
’EVE, Storm is coming’ is een rockopera
over de eindeloze menselijke drang
naar welvaart en de gevolgen voor

onze aarde. Het gaat ook over liefde
en verlies. Het verhaal wordt verteld
aan de hand van nieuwe composities
met rockinvloeden, geïnspireerd door
zowel de jaren 70 als hedendaagse
rock, zoals David Bowie, Pink Floyd en
Muse. Tijdens deze rockopera speelt
Limburgs muzikaal-, dans-, en theatertalent de hoofdrol.
Na een geslaagde zoektocht naar
Limburgs talent eerder dit jaar, zul-

len professioneel en amateurtalent
samen komen op het podium. De titelrol wordt vertolkt door de 16-jarige
Lynn Sleeuwen uit Horst aan de Maas.
Zij volgt momenteel de opleiding
Muzikant met discipline Zang aan het
Vista College in Heerlen.
Kijk voor meer informatie op
www.schunck.nl/rockopera-evestorm-is-coming

Odapark ontvangt 110.000 euro van
Mondriaan Fonds
Het Mondriaanfonds heeft onlangs geoordeeld dat het Odapark in Venray gezien mag worden als een instelling met een inspirerend programma. Voor het Odapark betekent dit concreet dat zij zowel in 2022 als 2023
110.000 euro ontvangen van het Mondriaan Fonds.
De commissie van het Mondriaan
Fonds liet weten positief te zijn over
de plannen van de nieuwe curator bij
Stichting Odapark. Zij is enthousiast
over de wijze waarop deze beeldende
kunstinstelling zich verbindt met de
nabije maatschappelijke context.
Natuur en cultuur krijgen er een organische samenhang, waarmee de ligging van de instelling ten volle wordt
benut. De commissie waardeert het
vergezicht dat Odapark schetst en zij
beseft dat het enige tijd zal vergen om
het voorliggende plan te realiseren.
De samenwerkingsverbanden met
maatschappelijke organisaties worden
positief beoordeeld en het groot aantal vrijwilligers van Odapark geeft blijk
van een breed draagvlak. Zij is positief over de regionale zichtbaarheid en

inbedding. Het podium toont dat het
bewust is van de context waarin het
werkt. In de voorbeelden ziet de commissie ook terug dat het podium actief
met de codes bezig is.
”Met de erkenning en steun van
het Mondriaan Fonds kunnen we de
komende twee jaar een programma
realiseren dat onze directe omgeving
als uitgangspunt neemt en waarbij
kunst en natuur hand in hand gaan.
Een kleine hint van wat we allemaal
gaan doen willen we alvast geven.
Samen met Museum van Bommel van
Dam uit Venlo trekken we met het
project Nieuwe Uitzichten de regio in:
kunstenaars gaan aan de slag met creatieve oplossingen rondom vergroening, in Oostrum, Wanssum, Venray,
Venlo, Tegelen, Blerick en Lomm.

Daarnaast geven we in onze tentoonstellingen ook een stem aan degenen die niet zo vaak gehoord worden.
Zo gaat kunstenaar Eleni Kamma
komend jaar aan de slag met de cliënten van KunstWerkPlaats uit Venray.
Jong talent krijgt een podium tijdens
de zomerworkshop Unfinished Film
Festival en tijdens een nieuwe variant
van Meet Me At the Park”, aldus curator Joep Vossebeld.
Voorzitter Patrick van der Broeck liet
weten zeer verheugd te zijn met deze
toezegging. ”Het is een erkenning
voor de koers, die een jaar geleden
werd ingezet. En daarnaast kan het
gezien worden als een bevestiging
van het belang van de culturele instellingen in het zuiden van het land.”

Eerste editie Samba Caramba
28 muzikanten namen woensdag 25 augustus deel aan de eerste editie van Samba Caramba. Het idee is ontstaan omdat de zomervakantie er vaak voor zorgt dat muziekleerlingen zes weken lang niet oefenen of zelfs
het plezier verliezen om muziek te maken.

Kleur & Kracht: een
multicultureel evenement
voor alle vrouwen
Stichting Kleur & Kracht organiseert op 19 september van 12.00
tot 18.00 uur het evenement Kleur & Kracht in Schouwburg
Venray. Dit evenement is gericht op alle vrouwen die zich betrokken voelen bij de multiculturele samenleving en vindt voor de
vierde keer plaats.
Stichting Kleur & Kracht richt zich
op ontmoeting, verbinding en
empowerment van mensen met
verschillende culturen en achtergronden. De stichting streeft naar
een participatiemaatschappij waarbij iedereen mee kan doen. Tijdens
het evenement is er een workshop,
een optreden, een talkshow en een
theatervoorstelling. De workshop
staat in het teken van empowerment en met een Meet&Connect is

er, ondanks de afstand, mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten. In de talkshow gaan vijf
rolmodellen in gesprek met de
talkshow host Leila Prnjavorac en
het publiek. Het optreden wordt
verzorgd door Samira Serghini
en de theatervoorstelling is van
Mariska Boer Theater.
Kijk voor meer informatie op www.
stichtingkleurenkracht.nl/event2021

Na een welkomstwoordje van dirigent Maarten Rijs zorgde Petra de la
Roy van Janssen Dansen en Sporten er
in de ochtend voor dat alle armen en
benen flink opgewarmd waren voor
de rest van de dag. Hierna begonnen
de muzikale sessies, eerst apart met
de blokfluiters en daarna voegden de
blokfluiters zich bij de rest van het

orkest. Vervolgens stond er een bootcamp onder leiding van Mischa Eijt op
het programma, waarna de lunch zich
aandiende. Marloes Kempkens van
de organisatie van Samba Caramba
vult aan: ”Het middagprogramma
begon met de tweede muzikale sessie en daarna konden alle deelnemers
hun creativiteit laten zien tijdens de

Crazy 78”. Na de Crazy 78 kwamen
de muziekleerlingen terug naar de
blokhut waar de dag afgesloten werd
met een lekker frietje, een kampvuur
met marshmallows en een oorkonde.
”Al met al een erg geslaagde eerste
keer.” aldus Kempkens.
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Legobonnen voor winnaars

Dylan Haegens deelt prijzen uit voor
LEGO Masters Venray
Dylan Haegens reikte vrijdag 20 augustus prijzen uit aan de winnaars van de LEGO Masterswedstrijd van
winkeliersvereniging Venray Centraal. Steef Arts kreeg met zijn eerste plaats de grootste Legobon van
100 euro. Joppe en Pim Beckers gingen er als publieksfavoriet vandoor en kregen ook een bon van 100 euro
kregen.
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Ondernemersweekend
100 jaar Ysselsteyn verplaatst
Het hadden feestelijke maanden moeten worden voor het jarige
Ysselsteyn, maar nadat de viering van het eeuwfeest eerder al
werd verplaatst naar 2022, is dat nu ook het geval voor het ondernemersweekend. De coronamaatregelen bemoeilijken het organiseren van het evenement dusdanig, dat is besloten ook deze
activiteiten een jaar op te schuiven.
Er wordt komend jaar alsnog
uitgebreid stilgestaan bij het
Ysselsteynse ondernemerschap
tijdens het weekend van 27, 28 en
29 mei. Ook Tour de Ondernemer,
het onderdeel van het weekend
waarbij tal van Ysselsteynse zelfstandigen zich twee dagen lang
aan het publiek presenteren, staat
dan op de agenda. Op vrijdag vindt
het Businessevent plaats, waarna
tour de ondernemer gepland staat
op zaterdag 28 en zondag 29 mei.
Een week later wordt het eeuwfeest alsnog groots gevierd tijdens

het eerste weekend van juni. Niet
alle geplande activiteiten van het
ondernemersweekend zijn verplaatst, het boek ’Ysselsteyn 100
jaar ondernemen’, dat is geschreven en wordt uitgegeven in het
kader van een eeuw lang ondernemerschap in het Peeldorp, wordt
op vrijdag 10 september uitgebracht. Aan de hand van achttien
persoonlijke verhalen met (oud)ondernemers en een uitgebreid
naslagwerk, krijgt de lezer een
beeld van het Ysselsteynse ondernemerslandschap.

Naozommere
met Henk Deters
66 bouwers hadden hun best gedaan
om kermisattracties te bouwen. Het
bleek dat Joppe en Pim niet alleen
de meeste stemmen van het publiek
hadden gekregen, maar ook de win-

naars waren volgens de vakjury. Alle
prijswinnaars gingen met een grote
snoepzak, een zak legoblokjes en een
Dopper-drinkfles met hun eigen naam
tevreden naar huis. Alle deelnemers

werden namens de horeca getrakteerd
op een pannenkoek bij de Perdstal.

Beeld: Dom Melsken

Omroep Venray komt met vernieuwde
radioprogrammering

Na twee succesvolle edities in 2013 en 2016 trekt Henk Deters
samen met zijn Noazommerband opnieuw de wei in. De eerdere
voorstellingen werden uitgevoerd bij Henk aan huis maar dat gaat
na de verhuizing niet meer lukken. Een nieuwe locatie is gevonden
bij één van de eerste boerderijen van het 100 jarige Ysselsteyn.
Naozommere vindt plaats in de eerste week van september bij de
boerderij van Geert en Femke van Dijck aan de Ringweg in
Ysselsteyn.

Omroep Venray start vanaf zondag 5 september met een nieuwe radioprogrammering die veel veranderingen met zich meebrengt. Onder de noemer ’Ook voor jou!’ presenteert de omroep een vernieuwd uitzendschema dat zich meer zal toespitsten op de wensen en behoeften van de luisteraar.
De afgelopen maanden hebben de
programmamakers van Omroep
Venray gezamenlijk gewerkt aan
een nieuwe programmering waarbij diverse programma’s een nieuw
tijdstip hebben gekregen. Overdag
presenteert Omroep Venray een mix
aan muziek voor tijdens het werk en
iedere dag vanaf 18.00 uur zullen programmamakers de luisteraars uit de
gemeente Venray en daarbuiten, voorzien van verschillende specialistische
programma’s.
Directeur van Omroep Venray, Hilko

Poot, is erg blij met de veranderingen.
”Omroep Venray ontpopt zich steeds
meer tot een professionele radio-organisatie waarbij we gezamenlijk met al
onze vrijwilligers de radioprogrammering hebben voorzien van een frisse
wind. Dit is iets dat we zien als een
cadeau naar onze luisteraar met meer
structuur en duidelijkheid. Omroep
Venray is er voor een breed publiek.”
De professionalisering van de
lokale omroep is volgens Poot
dan ook een logisch gevolg van
een eerdere investering. ”Een tijd

geleden hebben wij de radio-afdeling
technisch voorzien van een compleet
nieuw softwarepakket. Door deze
investering zijn er nieuwe technische
mogelijkheden die vergelijkbaar zijn
met die van onze landelijke collega’s.
De kwaliteit van onze programma’s
wordt in de toekomst hierdoor
gewaarborgd.”
Op de website van Omroep Venray is
de hele vernieuwde radioprogrammering terug te vinden.

Programma Literair Café Venray
2021-2022
Het Literair Café Venray heeft, nu de coronamaatregelen het weer toelaten, een programma van
schrijversbijeenkomsten samengesteld voor het nieuwe seizoen van 2021-2022. De bijeenkomsten vinden
plaats in Venray.
Het seizoen wordt op zondag 10 oktober afgetrapt met de schrijver Oek de
Jong, die zal vertellen over zijn roman
Zwarte schuur. Schrijvers Mirthe van
Doornik en Hanneke Hendrix konden
afgelopen seizoen niet naar Venray
komen wegens de coronamaatregelen, maar zijn dit seizoen wel aanwezig. Mirthe van Doornik komt op
zondag 14 november. Haar debuutroman ’Moeders van anderen’ haalde
verschillende prijzen en kreeg ook
internationale aandacht. Hanneke

Hendrix, van eigen Limburgse bodem,
komt op zondag 12 december. Haar
boek ’Aswoensdag’ staat centraal
bij deze bijeenkomst. Verder worden in het komend seizoen nog twee
schrijvers verwelkomd die beiden
genomineerd werden voor de Libris
Literatuurprijs 2021. Simone Atangana
Bekono is op zondag 13 maart 2022
aanwezig en Gerda Blees op zondag
15 mei 2022. De roman ’Confrontaties’
van Simone Atangana Bekono heeft
het thema racisme. De roman van

Gerda Blees, ’Wij zijn licht’, handelt
over een woongroep waarvan de
leden besluiten niet meer te eten.
De ontmoeting met Hanneke Hendrix
vindt plaats in de bibliotheek in
Venray. De overige bijeenkomsten vinden plaats in Odapark in Venray. Alle
bijeenkomsten starten om 11.00 uur.
Aanmelden voor de seizoenpas kan
door een mail te sturen naar secretariaat@literaircafevenray.nl

Het idee van Naozommere ontstond in 2013. Henk wilde zijn
liedjes in een nieuwe setting ten
gehore brengen. In zijn eigen tuin
trad hij op met een aantal muzikanten. Het concept werd nog wat
verder uitgewerkt en drie jaar
later werd een compleet nieuwe
voorstelling geboren die niet
alleen bij Henk thuis te beluisteren was, maar onder andere
ook in De Perdstal in Venray en
De Wingerd in Sevenum.
Met de 100e verjaardag van
Ysselsteyn in het achterhoofd
begon het opnieuw te kriebelen
en klom Henk weer in de pen
om nieuwe teksten te schrijven.
Henk heeft dan vaak wel al een
idee van hoe het nummer moet

klinken, maar hier komt vooral het
talent van gitarist, toetsenist en
inmiddels ook componist Maurice
Koonings om de hoek kijken. Naast
Maurice zijn ook Jan Voermans
(drums) en Ria Linders (zang) er al
vanaf 2013 bij. Monique Verhoeven
(bas) speelde in de vorige editie
al mee en Twan Bos (toetsen) is
deze keer nieuw binnen de club.
Samen met deze zeer gedreven
muzikanten gaat Henk nieuwe
maar ook oude bekende nummers
ten gehore brengen. Er komen
weer humoristische momenten
voorbij en nieuw is deze keer de
toevoeging van videobeelden. Ook
is er aandacht voor het eeuwfeest
van Ysselsteyn.

Jij maakt ‘m super

LEERLING ADVISEUR m/v
SUPERKEUKENS HORST
Net klaar met school of wil je wat anders gaan doen? Kom bij ons
werken als adviseur/adviseuse. Voor onze winkel in Horst zoeken
wij aankomende talenten! Geen ervaring = geen probleem!
Je krijgt bij ons een interne opleiding.
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Wij zoeken iemand

• Die leergierig is.
uur per week
• Die zelfverzekerd is.
• Die klantgericht is.
• Die geen bezwaar heeft met werken op koopavonden en weekenden.

Wij bieden

• Een markt conform salaris en lucratieve bonusregeling.
• Veel doorgroeimogelijkheden in een groeiend bedrijf.
• Trainingen en cursussen.
• Toeslagen op koopzondagen.
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling.
• De leukste borrels en uitjes met team Superkeukens Limburg.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Lamers per mail.
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie met CV binnen
30 dagen na plaatsing via e-mailadres: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

