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Vermindering
zwerfafval
Noor Basten, Haya Sahlabje, Demi Thijssen, Jivan Guclu en Lieke van Bracht uit Venray zetten zich in om zwerfval in het dorp tegen te gaan. Tijdens het vak O&O op het Raayland
College maakten ze een folder die inwoners van Venray bewust moeten maken van het afval dat ze achterlaten. Lees verder op pagina 04

Resultaten project Boeren en Buren bekend

Fijnstof alleen verhoogd op korte afstand van stallen
De resultaten van het project Boeren en Buren zijn op woensdag 20 oktober voor het eerst gedeeld.
Voor dit project voerden veehouders en omwonenden samen metingen uit van november 2019 tot en met
oktober 2020. Projectleider en wetenschapper Marita Voogt van het RIVM liet zien dat de concentratie van
fijnstof alleen op korte afstand van enkele leghennenstallen verhoogd was ten opzichte van metingen in de
omgeving. De gemeten concentraties bij omwonenden komen niet in de buurt van de wettelijke grenswaarden voor fijnstof.
Voogt: ”De concentraties van fijnstof en stikstofdioxide liggen wel
boven de recent aangescherpte
advieswaarden van de Wereld
Gezondheid Organisatie (WHO).
Daarom is het van belang om luchtkwaliteit te verbeteren. Daarvoor is
een mix van maatregelen voor
verschillende bronnen nodig. Bij de
veehouderij, maar denk ook aan
hoe we onze huizen verwarmen

of hoe we ons verplaatsen van
A naar B.”
Vertegenwoordigers van de deelnemende partijen spraken tijdens de
bijeenkomst over de lessen die zij
leerden. Het meten en het duiden
van de resultaten blijkt complex.
Dat is voor Jan Jenneskens, wethouder in Venray, een belangrijke les.
“Een onafhankelijke, deskundige
partij als het RIVM is nodig voor het

duiden van de resultaten. Dat er nu
echt samen is gemeten door boeren en buren en dat de resultaten
open zijn gedeeld, zorgt voor vertrouwen in de resultaten.”

Geurhinder
Omwonenden hebben last van
geur. Het is een belangrijke oorzaak voor spanningen tussen boeren en omwonenden. Mia Wegh,

bestuurslid bij GLV en in het project
vertegenwoordiger van de deelnemende omwonenden: “We konden
geur niet met sensoren meten maar
moesten het melden met de smartphone. Dat bleek in de praktijk
lastig voor veel mensen. Er zijn niet
veel meldingen gedaan. Dat wil
niet zeggen dat er geen hinder is,
integendeel. Het is een gemis dat
we geurhinder niet beter in beeld
konden brengen.” Het is niet mogelijk om geur te meten met behulp
van eenvoudige meetapparatuur.
De app waarin deelnemers meldingen konden doen, bleek ook geen
goede methode om de geursituatie
in kaart te brengen.

Oplossing
Er is met de deelnemers van dit
project gesproken over oplossingsrichtingen. Deze zijn er nog niet,
want daar is meer tijd voor nodig.
Peter van Dijck, bestuurder bij LLTB
en vertegenwoordiger van de boeren
in het project, gaf aan dat de metingen zelf niet dé oplossing zijn, maar
wel bijdragen aan de dialoog en het
zoeken naar oplossingen. Zo ziet de
provincie Limburg het ook. Zij stimuleert metingen met sensoren door
boeren in en bij hun stallen. Ook de
deelnemende veehouders hebben
dat gedaan.
Lees verder op pagina 03

02

nieuws \ 2810

Zorgen om verdere uitrol van nieuwe koers

Interim-directeur Rob Schmitz neemt afscheid van NLW
Nu de nieuwe koers van de sociale werkvoorziening NLW een volgende fase ingaat, heeft interim-directeur
Rob Schmitz ervoor gekozen de organisatie te verlaten en de verdere uitrol over te laten aan een opvolger.
Met zijn vertrek wil hij ook een signaal afgeven dat het cruciaal is dat gemeentes ook paal houden en de
nieuwe koers vasthouden.
Rob Schmitz werd twee jaar geleden
aangesteld om het bedrijf weer structuur en rust te geven, nadat er onrust
was ontstaan binnen het bestuur.
Volgens hem was de organisatie op
dat moment uitgehold. “Dat komt
omdat NLW er nog op gericht was
om af te bouwen, terwijl is gekozen
om de organisatie te laten groeien.
Het middelmanagement hield de
organisatie staande. Het bedrijf hing
op plakband en touwtjes. Je merkte
dat werknemers er moedeloos van
werden, maar toch nooit het mes in
het varken staken. Ze hielden hoop
voor de toekomst, maar waren ook
sceptisch dat weer een nieuwe directeur werd aangesteld. Ik ben dus
begonnen vanaf de bodem en moest
het vertrouwen terugwinnen.”
Dat is volgens Schmitz nu langzaam
terug aan het komen, omdat hij twee
jaar heeft gewerkt aan een nieuwe
koers waarbij nieuw management
wordt aangesteld. Schmitz geeft
aan dat het verder uitrollen van een
nieuwe structuur van NLW een half jaar
vertraging heeft opgelopen. Dit omdat
de situatie te positief werd ingeschat.
Ook door bestuurlijke veranderingen bij de gemeente Venray en Peel
en Maas liep de uitrol vertraging op.

Colofon

Het is volgens hem echter zaak dat nu
vaart wordt gemaakt om zijn plan in
werking te stellen. En daarvoor is ook
een rol voor de drie gemeentes weggelegd. Schmitz doet dus nu ook een
noodkreet richting gemeentes om paal
te houden. “Iedereen zit met spanning
te wachten tot er verandering komt.
Je moet nu laten zien waar je mee
bezig bent, zodat mensen weer trots
worden op het bedrijf.”

Consequenties onderschat
Roy Bouten, voorzitter van het bestuur
namens de gemeente Peel en Maas,
Horst aan de Maas en Venray, geeft
aan dat de gemeentes wellicht de
consequenties van de veranderingen binnen NLW hebben onderschat.
“De koers heeft nooit ter discussie gestaan, de raden van de drie
gemeentes waren het hier unaniem
over eens. Het vraagt vooral wat
van het ondernemerschap binnen de
gemeentes en daar is misschien te
makkelijk over gedacht. De noodkreet
van Schmitz helpt ons scherp te houden. We gaan de koers uitvoeren en
we spreken elkaar waar nodig aan.”
Volgens Bouten betekent het niet dat
de drie gemeentes allemaal dezelfde
keuzes gaan maken in de toekomst.
“Dat is afhankelijk van verschillende
factoren zoals of er een locatie van de
NLW is en hoe de lokale bedrijvigheid
eruit ziet. We hebben bijvoorbeeld te

maken met ander werkgeversaanbod
in andere sectoren. Daarnaast hebben
gemeentes andere aantallen uitkeringsgerechtigden.”
Binnenkort start een nieuwe directeur die verantwoordelijk wordt voor
de verdere opbouwfase van NLW met
als doel het versterken van de interne
organisatie. Een eerste stap is het
aanstellen van een nieuw managementteam. Ook moet nog besloten
worden op welke manier NLW wordt
aangestuurd en wie er toezicht houdt.
Dit kan mogelijk door een Raad van
Commissarissen. Bouten geeft aan dat
dit met prioriteit zal worden opgepakt
en dat hij verwacht dat besluitvorming daarover nog dit jaar plaatsvindt. “Maar dat hangt ook weer af
van de gesprekken met de ondernemersraad en de nieuwe directeur.
De eerste week dat de directeur is
begonnen, staat dit onderwerp op de
agenda. De eerste gesprekken met de
Ondernemers Raad zijn al gevoerd.”

Onzeker jaar
Volgens Schmitz is snelheid gewenst
bij het verder uitvoeren van de
nieuwe koers. Dit omdat het bedrijf
anders gaat zwalken. Momenteel is
de markt al erg in beweging, geeft
Schmitz aan. “2020 was een financieel
een goed jaar, we hebben zelfs een
kleine plus gedraaid. 2021 is een jaar
met veel onzekerheden. We missen

nog steeds omzet door corona, het is
de vraag hoe de overheidscoronasteun
dit jaar gaat uitpakken. Daarnaast is
binnen de logistiek de productie grillig geweest, waardoor de ene keer
wel veel werknemers nodig waren
en de andere keer niet. Ook een caowijziging heeft gezorgd voor een extra
kostenpost. Maar ondanks het advies
dat we tijdens de coronapandemie

dicht moesten, zijn we opengebleven.
Omdat we daardoor productie konden draaien, hebben we ook omzet
kunnen maken. Maar de belangrijkste
reden dat we openbleven, is omdat
we de werknemers een sociale omgeving bieden. Als ze thuiszitten, hebben
we geen grip meer op de mensen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

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

Ward Verkuylen nieuwe directeur NLW Groep
Ward Verkuylen wordt de nieuwe algemeen directeur van NLW Groep. Roy Bouten, voorzitter van het bestuur
van NLW is blij met deze keuze: “We hebben in Ward iemand gevonden die met ons de afspraken gaat uitvoeren die we hebben gemaakt voor een mooie toekomst voor NLW Groep.”

Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Uitvoeringsplan

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

nisatie te versterken en de organisatie te leiden tot stabiele groei met
tevreden opdrachtgevers en aandeelhouders. Hij volgt Rob Schmitz
op, die tot 1 november Algemeen
Directeur ad interim van NLW Groep is.
Ward Verkuylen is nu verantwoordelijk voor Marketing, Communicatie en
Verkoop bij VieCuri Medisch Centrum.
Hij heeft ervaring als directeurbestuurder van de Wezo Groep NV
in Zwolle, een organisatie die vergelijkbaar is met NLW. Hij licht zijn kijk
op de toekomst van NLW Groep toe:
“De drie gemeenten zijn loyaal aan
NLW. Dat verdienen de ruim duizend
medewerkers van het bedrijf ook.
Het is nu aan ons om werkgevers in de
regio en onze aandeelhouders te laten
zien dat we hun loyaliteit waard zijn.
Ik ga daarvoor met hart en ziel aan de
slag.”

Een klein jaar geleden heeft
NLW Groep gekozen voor een
toekomstbestendige koers.
Deze ontwikkeling gaat nu een
volgende fase in. Roy Bouten geeft
namens het bestuur van NLW Groep
aan: “We hebben een mooi plan

gemaakt voor de toekomst van de
NLW. Tijdens onze gesprekken is
gebleken dat Ward met passie voor
de mensen die er werken deze klus
gaat klaren. Hij heeft ervaring bij
een sociaal werkbedrijf en is een
ondernemend mensen-mens.”

Aansturing
De nieuwe fase waar de organisatie
nu in komt, vraagt om een langjarige, structurele en koersvaste leiding. Ward Verkuylen gaat dat op
zich nemen. Hij heeft als opdracht
meegekregen om de interne orga-

NLW Groep is de gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap
Noord-Limburg West (NLW). Er werken
mensen die om allerlei redenen het
zelfstandig niet redden op de arbeidsmarkt en daarin ondersteuning nodig
hebben. NLW Groep biedt hen, als
sociaal werkbedrijf voor de gemeenten Peel en Maas, Venray en Horst aan
de Maas, beschut werk aan. Daarnaast
werkt NLW Groep in opdracht van
bedrijven en andere gemeenten.

2810 \ nieuws
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Fijnstof alleen verhoogd op korte afstand van stallen
Gedeputeerde Roefs: “We weten
nu beter hoe we meettechnieken
in kunnen zetten, maar zien ook
dat er nog veel ontwikkeling nodig
is. Bijvoorbeeld om geur te meten
zodat ondernemers meer inzicht in
het effect van bedrijfsmanagement

krijgen en ernaar kunnen
handelen.”

Vervolg
Het project is met de bijeenkomst van
20 oktober nog niet helemaal afgerond. Het RIVM doet de komende peri-

ode nader onderzoek naar het effect
van het project op de onderlinge relaties tussen veehouders, omwonenden
en gemeente. Die resultaten worden
in de loop van 2022 verwacht.
De gemeente gaat de geleerde lessen
gebruiken bij het programma Landelijk

Gebied en het actieprogramma van
het Schone Lucht Akkoord. Samen met
de regiogemeenten wil de gemeente
Venray verder met een vervolgproject
om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken voor het in kaart brengen van
geur.

Instemming over nieuwe plek speciaal onderwijs
De verplaatsing van de twee scholen voor speciaal onderwijs Focus en Spectrum naar Raayland College
in Venray kan rekenen op steun van de gemeenteraad. Bijna alle politieke partijen lieten zich positief uit
over de verhuizing van Focus en Spectrum waarvoor gebouw C van Raayland College wordt gesloopt.
Alleen het CDA had bedenkingen.
“Is dit de meest verstandige
keuze”, vroeg commissielid Martin
Wijnhoven (CDA) zich af. De partij heeft er moeite mee dat het
pand van het voormalige Boschveld
College, gebouwd in 1969, verdwijnt. “Het is een beeldbepalend
gebouw aan de Zuidsingel”, zei
Wijnhoven. Het is volgens het CDA
een markant en zeldzaam schoolpand dat behoort tot de wederopbouwarchitectuur. Erfgoedstichting
Venray Monumentaal is niet om een
advies gevraagd. Dat was volgens
de gemeente niet nodig omdat het
gebouw geen monumentale status
heeft. Het CDA zal in de raadsvergadering van dinsdag 2 november een
oordeel geven.

De andere fracties reageerden
vooral opgelucht dat er eindelijk
een nieuwe plek is gevonden voor
het speciaal onderwijs. Focus en
Spectrum hebben de allerhoogste
prioriteit in het gemeentelijke huisvestingplan. De beide scholen zitten
in een te krap en verouderd pand
aan het Groenewoltsepad in Venray.
“We zijn al ontzettend lang bezig om
een goede locatie te vinden. We zijn
er heel blij mee”, zei Henk Bisschops
(PvdA). “Eindelijk gloort er licht aan
het einde van de tunnel”, zei Harold
Stevens (Venray Lokaal). Bernie
van Lierop (Samenwerking Venray)
vond het belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de leerlingen en de
ouders.

In de commissievergadering
kwam ook het gehele complex
van Raayland College aan de orde.
De gemeente wil het eigendom
van het schoolgebouw van voortgezet onderwijs overnemen van
schoolbestuur LVO. Daarmee wordt
de decentralisatie van 1999 weer
teruggedraaid. Door het dalende
leerlingenaantal is de huisvesting
van Raayland College een financieel
blok aan het been van LVO, omdat
de gemeente een vast bedrag per
leerling betaalt. Wethouder Jan
Jenneskens (D66) verzekerde dat
de gemeente niet met een geldprobleem wordt opgezadeld. “De businesscase is sluitend en is over
twintig jaar zelfs voordelig”, zei hij.

Harold Stevens (Venray Lokaal)
stelde toch voor een ‘second opinion’
te laten uitvoeren omdat het een
ingewikkelde deal is met financiële
risico’s. Jenneskens kon zich daarin
vinden. “Het lijkt me verstandig dit
te doen. De second opinion zeg ik
toe, want het is een ingrijpend verhaal waarbij we niets over het hoofd
mogen zien.”
Bas Künen (VVD) vroeg zich of het
Raayland College na de sloop van
gebouw C nog voldoende ruimte
heeft om een stijging van het leerlingenaantal op te kunnen vangen.
Onderwijsambtenaar Milou Jeurissen
reageerde dat de prognoses niet wijzen op een toename van het leerlingenaantal. “Raayland College zit ook
voor de langere termijn nog ruim in
het jasje.”

Tekst: Henk Willemssen

Frank Schepers uit Ysselsteyn ontwikkelt
een nieuw duurzaam varken
Varkenshouder Frank Schepers uit Ysselsteyn heeft een duurzaam varken ontwikkeld. Zijn varkens eten
voortaan alleen nog voer dat voor 100 procent bestaat uit overblijfselen uit de voedingsmiddelenindustrie.

Het voer dat de varkens van Frank
Schepers eten is 100 procent samengesteld uit overblijfselen uit voedselfabrieken. Het gaat om goed voedsel
dat mensen niet meer eten zoals
koekkruimels, oud brood en snoep,

koek, toast, muesli, hagelslag en
chips met de verkeerde kleur, vorm,
verpakking of breuk. Een varken lust
namelijk alles. Schepers werkt daarvoor samen met een diervoederbedrijf
uit het Limburgse Veulen. Zij koopt

overgebleven voedsel voor hem in bij
levensmiddelenfabrieken. Het bedrijf
mengt het in de juiste verhouding tot
goed voer voor de varkens. Het voer
heeft precies de juiste hoeveelheid
vitaminen, mineralen, eiwitten, kool-

hydraten en vetten voor varkens in
elke fase van hun leven. “Door reststromen uit de voedingsindustrie te
gebruiken in plaats van voer gemaakt
van granen, mais, soja en pulp van
suikerbieten, hoeft er geen landbouwgrond te worden gebruikt voor de
productie van vlees. Door reststromen
uit de voedingsindustrie te gebruiken, verspillen we minder waardevol
voedsel uit de vuilverbrandingsovens.
We besparen daardoor CO2, energie (bijvoorbeeld het transport van
grondstoffen van ver weg) en water.”
Resten van snoep, koek, brood en
toast is daarnaast gezond voor varkens. “Voedingsspecialisten berekenen voor een big, een zwanger varken
of een opgroeiend varken precies hoeveel calorieën, vitaminen en mineralen een dier nodig heeft. Het voer is
ook lekker zoet zodat een varken het
graag eet.”
Het varken leeft volgens de
Beter Leven eisen van de Dieren
bescherming. Het krijgt extra ruimte,
wroetmateriaal en mogelijkheden
om haar natuurlijke gedrag te vertonen. “Het is mijn droom om alle
Peelvarkens vanaf de boerderij te verkopen, hoewel dat logistiek een uitdaging is”. Het Peelvarken, zoals Frank
Scheepers het beest noemt, wordt
geslacht bij een kleinschalige slachterij in de regio. Slager Joos Truijen
kiest zelf de varkens uit die het meest
geschikt zijn voor de producten die hij
wil maken.

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
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Blik op groene vingers

Dorian en Martien Wilmsen Venray
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen in de gemeente Venray uit die het bekijken waard
zijn en vertelt de eigenaar over zijn tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor de eigenaar betekent en wat
het favoriete plekje is. Deze week de tuin van Dorian en Martien Wilmsen uit Venray.

nen tot min 15 graden vorst aan. Dit is
de enige palmsoort die best wel wat
vorst kan hebben, de meeste kunnen daar niet tegen. Ze doen het erg
goed.”
De tuin bevat voornamelijk vaste planten. Martien: “Met deze vaste planten
proberen we wat kleuren te combineren. Het paarse van de esdoorns past
mooi bij het groen van de palmen en
bij de bloemen van de hortensia’s.”
Dorian: “Ook planten we jaarlijks wat
éénjarige planten. Die zetten we bij
het water en in alle potten, zodat we
ook wat vrolijke bloemen hebben.”

Onderhoud

Een stukje vakantiegevoel met een
Grieks tintje, dat is wat Dorian en
Martien willen uitstralen met hun
tuin. Ze wonen al 27 jaar in hun
woning in Venray. Martien wilde
altijd al een zwembad en met
de geboorte van hun zoon Mitch
besloot hij een zwembad in te
laten graven. “Het begon met een
rond opzetbadje”, vertelt Dorian.
“We wilden toen al graag een
ingegraven zwembad. Op vakantie
zoeken we ook altijd mooie zwembaden op. We zijn bij een kennis
gaan kijken die ook een ingebouwd zwembad had. Zijn tuin was
ook tropisch aangelegd. Daar hebben we toen echt inspiratie opgedaan voor onze eigen tuin. De stijl
van zijn tuin was een beetje hetzelfde, maar wij wilden meer richting de Griekse stijl.”

Griekse stijl
Dorian en Martien vinden de uitstraling van hun tuin belangrijk. “Naast dat
we het gevoel van een tropische
vakantie willen uitstralen met onze
tuin, vinden we het ook belangrijk dat
het mooi is om te zien.” Ze begonnen
hun tuin make-over met een ingegraven zwembad en baseerden de rest
van de inrichting hierop. “Je ziet nu
steeds meer van die moderne, strakke
zwembaden”, vertelt Martien. “Wij vinden juist dat klassieke heel mooi.”
De Griekse zuilen in de tuin zijn door
Martien zelf gemaakt. “We hadden
in eerste instantie het zwembad,
maar na een paar jaar hebben we ook
nog een jacuzzi aangeschaft”, vertelt Martien. “Deze stond in de openlucht, maar we wilden hier wel een
afdak overheen maken zodat we altijd
droog zouden kunnen zitten.” Martien

besloot toen, om de stijl van de tuin
eer aan te doen, dit afdak zelf te bouwen. “Ik maak zelf graag dingen die
we sierlijk of mooi vinden. Ik werk in
de bouw, dus meestal lukt dit wel.”
“Alles wat Martien ziet, kan hij eigenlijk wel maken”, voegt Dorian hieraan
toe. “De zuilen wilden we in eerste
instantie kopen, maar de meeste
zuilen vonden we te kitscherig.
Toen besloot Martien ze zelf te storten
van beton.”
De rest van de tuin werd opgevuld
met rotsen, palmbomen en bijpassende planten. “Dit vonden we ook
altijd al heel mooi”, zegt Dorian.
“Het past bij het vakantiegevoel en
dat tropische sprak ons aan.” De palmbomen in de tuin blijven het hele jaar
mooi. “Het zijn palmbomen die in
de Pyreneeën bij Spanje of in China
groeien”, vertelt Martien. “Deze kun-

Het onderhoud van de tuin valt volgens Martien wel mee. “Telkens dingen veranderen is nog het meeste
werk”, zegt hij. “Het zwembad heeft
automatische filteringen en dat valt
dus wel mee. Verder snoei ik wat in
het voor- en najaar en hou ik het bij.
Ik maai wekelijks het gras, maar dat is
niet veel werk.”
Afgelopen zomer hebben ze flink
verbouwd in hun tuin. Zo hebben het
tuinhuisje en de jacuzzi een nieuw

dak gekregen. In de toekomst willen Martien en Dorian de terrastegels
er nog uithalen en deze vervangen.
“Hier willen we grotere tegels plaatsen”, legt Martien uit. “We willen
een strakker terras. We hebben nog
genoeg op de planning staan, je blijft
toch altijd wel bezig.”

Favoriete plekje
Vooral in de zomer brengen Dorian
en Martien veel tijd door in hun tuin.
“We zitten veel onder de overkapping”, zegt Dorian. “Dan steken we
een vuurtje aan en kunnen we daar
hele avonden doorbrengen. Zo gauw
het mooi weer is zitten we ook buiten te eten. Dat vinden we heerlijk.”
In de zomer hebben ze dan ook veel
bezoek. “Ook vrienden van onze kinderen zijn hier vaak te vinden”, geeft
Martien aan. “Iedereen komt hier graag
zwemmen. Ook met minder weer kan
er gewoon gezwommen worden, het
zwembad is namelijk verwarmd. We
hebben veel aanloop hier, maar dat
vinden we juist heel gezellig.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Vervolg voorpagina

Leerlingen Raayland College zetten zich
in voor vermindering zwerfafval

Wij doen mee! bij het CDA Venray
Jij ook? Meld je aan
secretaris@venray.cda.nl

Gemeente Venray heeft de
leerlingen van het Raayland College
de opdracht gegeven om aan de
slag te gaan met het onderwerp
zwerfafval. De burgklas havo/vwo
werd opgedeeld in verschillende
groepjes. Eén van de groepjes wordt
gevormd door Noor, Haya, Demi,
Jivan en Lieke. Zij maakten een folder
waarmee ze de inwoners proberen
bewust te maken van het zwerfval
dat op straat ligt. “Met deze folder
willen we mensen motiveren om
hun afval op te ruimen en niet op
straat te gooien. Ook vragen we om
anderen aan te spreken als het afval
op straat wordt gegooid in plaats
van in de prullenbak”, legt Haya
uit. Want het afval heeft volgens de
meiden veel gevolgen. “Het is slecht
voor het milieu, dieren kunnen ervan
stikken, de zee raakt vervuild en het
microplastic komt in voedsel terecht.”
De meiden zien zelf op school en in

hun wijk veel afval liggen. Voor de
schoolopdracht telden ze de soorten
afval in de St. Antoniusstraat. Lieke:
“Daar kwamen we veel plastic, papier
en glas tegen. We hebben een grafiek
gemaakt van de soorten die we
hebben gevonden.” Daarnaast spraken
de leerlingen met gemeente Horst
aan de Maas, Boxmeer en Venlo om te
vragen hoe ze daar met afval omgaan.
“Ook hebben we met stichtingen en
Bureau Halt gesproken. Het was in het
begin spannend om te doen, maar we
vonden het heel leuk”, vertelt Noor.

Straatinterviews
Een andere opdracht was om interviews op straat te houden. Demi: “We
spraken meerdere ouderen die aangaven al bezig te zijn met het zwerfafval. Iedereen gaf aan het erg te vinden
dat er zoveel afval op straat ligt. We
vonden het wel spannend om jongeren te vragen. Zij zijn over het alge-

meen lastig over te halen om wat met
het onderwerp te gaan doen. Jongeren
interesseert dat niet zo.”
De volgende stap is de folders te drukken en te verspreiden. Jivan: “We gaan
de folders binnenkort bezorgen in de
buurt waar we wonen en bij de huizen rondom de school. Uit alle ideeën
kiest de gemeente welk het beste is.
We zouden het heel leuk vinden als
wij winnen.”
Voor vragen, mail naar hayasahlabje2009@gmail.com

We willen mensen
motiveren hun afval
op te ruimen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Warmtenet in Venray nog niet haalbaar
Het lukt in gemeente Venray niet om een complete wijk aardgasvrij te maken door de aanleg van een
warmtenet. Dit is op de lange baan geschoven omdat grote warmtebronnen ontbreken. Gemeente Venray
kent weinig maakindustrie en kassengebieden die genoeg restwarmte kunnen produceren voor de
verwarming van huizen.
De visie is een eerste stap om de
gemeente in 2050 aardgasvrij te
maken. Als tussendoel is landelijk
afgesproken dat 20 procent van de
woningen in 2030 aardgasvrij moet
zijn. Venray heeft nog een flinke
inhaalslag te maken, want momenteel
zijn 160 huizen van het gas af. Dit is
0,8 procent van de woningvoorraad.
Het gebruik van warmtepompen
voor warm water en verwarming
ziet de gemeente voorlopig als beste
alternatief voor gas. Hiervoor is een

verzwaring van het elektriciteitsnet
nodig. Bewoners moeten ook meewerken door hun gasfornuis in te willen inruilen voor een inductieplaat.
“Venray is te klein voor geothermie
en er zijn geen bronnen voor aardwarmte. In tegenstelling tot veel
andere gemeenten. Venray zal het
op een andere manier moeten doen”,
zegt beleidsmedewerker Arjen van
Wijngaarden.
Bewustwording, betaalbaarheid en
laagdrempeligheid zijn de drie steek-

woorden die de gemeente hanteert
bij de warmtetransitie. Naast een
technische operatie spreekt de
gemeente ook van een maatschappelijke opgave. Draagvlak is van belang
omdat iedereen ermee te maken krijgt
en de ingrepen ook achter de voordeur plaatsvinden. Minder energieverbruik en het isoleren van woningen
zijn twee speerpunten in de aanpak.
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
is blij dat energiebesparing prioriteit heeft gekregen. “Die aandacht is

nodig, ook gezien de stijgende gasprijzen.” Leo Philipsen (CDA) wijst ook
op de oplopende energierekening.
“Het zal mensen dwingen om mee te
doen.”
Lotte Demarteau (PvdA) wil vaart
zetten in de uitvoering. “We zijn aan
de late kant. Het tempo mag omhoog
om de doelen te halen.” Dat vindt ook
Jan Hendriks (SP). “Het is een hele
uitdaging. Het tempo moet worden
opgevoerd om het doel van 2050
te halen.” Bewoners stimuleren om
hun huizen te isoleren, kon rekenen
op instemming. Emmelie Claessens
(D66): “Het is goed om in te zetten op
isoleren. De weerzin van bewoners
om te investeren en energiearmoede

willen we voorkomen.”
Arjen van Wijngaarden reageerde
dat 4.000 huizen in 2030 in Venray
aardgasvrij moeten zijn, maar dat de
gemeente hieraan niet zal kunnen voldoen. Ook omdat de aanleg van een
warmtenet, waarvoor het centrum
van Venray de beoogde plek is, niet
haalbaar is.

Het tempo mag omhoog
om de doelen te halen

Tekst: Henk Willemssen

Gemeente grijpt niet in
bij pand oude melkfabriek
Gemeente Venray onderneemt geen actie om de situatie van het
verloederde pand van de oude melkfabriek in Leunen te verbeteren. Wethouder Jan Jenneskens (D66) stelde onlangs in de commissievergadering dat de gemeente geen dwangmiddelen heeft om
eigenaar Hoex/Maessen te bewegen het pand en het terrein op te
knappen.
De gemeente grijpt volgens Jan
Jenneskens alleen in als de veiligheid rondom het vervallen pand in
het geding komt. “Daar is aandacht
voor en zo nodig zullen we de eigenaar hierop aanspreken.”
Orhan Daud van Venray Lokaal
stelde vragen over de mogelijke
herontwikkeling van de oude melkfabriek. De lokale partij uitte al
vaker haar zorgen over de slechte
staat van het pand dat na de grote
brand van juli 2019 deels geen dak
meer heeft. “De eigenaar doet ook
geen moeite om het gehavende
pand aan het zicht te onttrekken of
de bloembakken te onderhouden”,

zei Orhan Daud. Nadat de komst
van een arbeidsmigrantencomplex
op het terrein niet haalbaar bleek,
ontstond een impasse. Jenneskens
erkende dat de plannen voor herontwikkeling lang op zich laten
wachten. Hij meldde dat eigenaar
Hoex/Maessen in 2020 een plan
heeft ingediend voor een gebouw
voor twee bedrijven. “Daarop heeft
de gemeente positief gereageerd.
Er is een nieuw bestemmingsplan
nodig. De eerste stukken hiervoor
zijn al door de gemeente beoordeeld. Een concrete termijn is niet
te geven maar ik hoop dat het niet
nog twee jaar gaat duren.”

In verleden mis gegaan

Twee dagen wachten op
uitslag verkiezingen
De kandidaten voor de gemeenteraad moeten na de verkiezingen
nog twee dagen in spanning zitten. De gemeente maakt pas op
vrijdag 18 maart bekend wie er in de gemeenteraad zijn gekozen.
Op de verkiezingsavond op woensdag 16 maart wordt alleen de
voorlopige zetelverdeling per partij bekendgemaakt.
Het is voor het eerst dat op het
einde van de verkiezingsavond niet
meer de gekozen raadsleden in
het zonnetje worden gezet. Dat het
een paar keer is misgegaan, is een
van de redenen. Bij de vorige verkiezingen werd de toen 17-jarige
Yvon Peters als raadslid van Venray
Lokaal uitgeroepen. Er bleken telfouten te zijn gemaakt die bij de
hertelling aan het licht kwamen.
Hetzelfde overkwam Cees de Vocht
drie verkiezingen geleden. Ook
hij waande zich even ten onrechte
raadslid.
Alleen de zetelverdeling per partij
wordt tijdens de verkiezingsavond
op 16 maart in het gemeentehuis
gepresenteerd. De meeste kandidaten die hoog op de lijst staan,

zullen dan al weten of ze wel of
niet zijn gekozen. Maar er kunnen
altijd verrassingen voorkomen. Dat
iemand die lager op de lijst staat
met voorkeurstemmen in de raad
komt.
Uitsluitsel wordt gegeven tijdens
de zitting van het centraal stembureau op vrijdagochtend 18 maart.
Dan wordt de officiële uitslag
met de namen van de 27 gekozen
raadsleden bekend. In een raadsinfomatiebrief meldt het College van
B&W dat het complexer is geworden om de uitslag vast te stellen.
Er moeten vanwege de veiligheid
en om hacks te voorkomen handmatig controles worden uitgevoerd
die veel extra tijd kosten.

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

BVB Euroveen Logistics onderdeel van Kekkilä-BVB is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd
in het transport van bulk- en palletvrachten. Met ruim 25 eigen vrachtauto’s en een team van circa
30 vaste medewerkers vervoeren wij dagelijks vrachten in binnen- en buitenland.
Vanwege gezonde groei, komen wij voor onze standplaats Grubbenvorst graag in contact met een
fulltime:

Combi chauffeur CE
Jij komt te werken op een combinatie bakwagen aanhanger met het doel diverse grondstoffen en
substraten te transporteren van en naar verschillende projecten. De ritten zijn voornamelijk binnen
de BE-NE-LUX en Duitsland waar overnachtingen geregeld voorkomen.

Wat vinden wij echt belangrijk:
•
•
•

Dat Je beschikt over een rijbewijs CE met code 95;
Je bent flexibel en gemotiveerd;
Ervaring als combi chauffeur is een sterke pre.

Wat kun je van ons als werkgever verwachten:
•
•
•
•
•

Een belangrijke plek binnen een groeiende internationale organisatie én een team van
gedreven, leuke en enthousiaste collega’s;
Afwisselend werk waar je op vele bestemmingen komt;
Goed verzorgd materiaal waar we trots op zijn;
Begeleiding via mentorschap;
Basis werkweek maandag t/m vrijdag, weekend vrij.

Sta jij open voor een mooie uitdaging binnen een gezonde organisatie?
Mail je CV en motivatie naar werving@ontwikkelwijzer.nl of bel voor vragen: 06 147 97 000

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

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com
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Nog veel vragen over accommodatiebeleid
Het nieuwe accommodatiebeleid 2021-2025 roept nog steeds veel vragen op. Onlangs in de commissie Leven
spitste de aandacht zich toe op de gelijke behandeling van tennissport en een nieuw kunstgrasveld van hockeyclub MHCV in Venray. Toch willen de politieke partijen in de raadsvergadering van dinsdag 2 november de
knoop doorhakken.
Een half jaar geleden stond het
accommodatiebeleid ook al op de
agenda van de commissie Leven.
Na ruim 1,5 uur vergaderen trokken de
commissieleden op 22 april de conclusie dat de nota nog niet rijp was voor
besluitvorming, omdat er nog te veel
vragen en toezeggingen openstonden.
Daarover is nog steeds geen duidelijk-

heid. De nieuwe wethouder Chantal
Nijkerken (VVD) volgde in juli de opgestapte Anne Thielen (CDA) op. Ze wees
niet alleen naar de wethouderswissel.
“Ik ben op een rijdende trein gesprongen. Ook ambtelijk waren er wisselingen en bovendien is de behandelend
ambtenaar momenteel ziek. Maar ik
ga mijn best doen om alle vragen en

toezeggingen voor de raadsvergadering te beantwoorden. De verenigingen moeten ook weten waar ze aan
toe zijn”, zei Nijkerken, die evenals de
commissieleden worstelde met het
onderwerp. Ze had de commissievergadering van 22 april teruggeluisterd.
“Ik raakte het spoor bijster”, gaf ze
toe.

Adver torial

Joep Gielens (ProVenray) haalde aan
dat tennissport nog steeds geen
gelijke behandeling krijgt, omdat
tennisclubs geen vergoeding voor
het onderhoud van de banen en het
clubhuis ontvangen. Dick Leijen van
Hospitality Group stelde in opdracht
van de gemeente het rapport op.
Hij vertelde dat het niet nodig is om
tennisclubs te ondersteunen bij het
onderhoud. “Een grasveld voor voetbal kost jaarlijks 15.000 euro. Voor een
tennisgravelbaan is 1.800 euro nodig.
Het is ongebruikelijk en niet nodig
dat de gemeente hieraan meebetaalt”, meende hij. Over de clubhuizen
meldde Leijen dat bij tennis, in tegenstelling tot bij andere verenigingen,
het grootste deel van het gebouw uit
kantine bestaat. “Aan de kantine en
bestuurskamer betaalt de gemeente
niet mee.” Theo Zegers (D66) haalde
aan dat in Venray de tennisvelden
eigendom zijn van de verenigingen
zelf. “Dat maakt wel een verschil”,
meende hij. Jac Derikx (CDA) was het
hiermee niet eens. “Onderhoud staat

los van het eigenaarschap.”
Over de brief van de hockeyvereniging over een nieuw kunstgrasveld
ontstond ook een discussie. Een nieuw
veld zou MHCV 175.000 euro kosten.
Dit is één derde deel van de investering zoals is afgesproken. MHCV voelt
zich niet voldoende gehoord. Leijen
reageerde dat er twee bijeenkomsten
zijn geweest voor de verenigingen.
“De hockeyclub voelt zich buitenspel
gezet maar ontbrak de tweede keer
bij de bijeenkomst. Hun brief verbaast
mij dan ook.” Theo Zegers kaatste de
bal terug naar MHCV. “Want de hockeyclub krijgt geld voor onderhoud
van velden van de gemeente. Waar is
dat geld gebleven”, vroeg hij zich af.

Onderhoud staat los van
het eigenaarschap

Tekst: Henk Willemssen

Onderzoek locatie
bedrijventerrein van start
Het onderzoek naar de locatie voor een nieuw bedrijventerrein in
Venray is van start gegaan. Ook vindt er een marktonderzoek
plaats om te peilen wat de uitbreidingswensen zijn van Venrayse
bedrijven. De resultaten zijn rond de jaarwisseling bekend en
worden begin 2022 naar de gemeenteraad gestuurd. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van de VVD.

Het verhaal van Steffanie Hellegers
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Steffanie
Hellegers. De in Venray woonachtige Steffanie is sinds juli dit jaar door NLW Groep gedetacheerd bĳ Hoeve de
Boogaard in Geĳsteren. Met veel verve levert Steffanie een bĳdrage aan werkzaamheden in de keuken, poetsen
van het restaurant en de voorbereidingen voor feesten en bruiloften. Steffanie: “Ik vind het heel leuk om hier te
werken. We hebben een gezellig team en er is een goede samenwerking. Ik vind het fijn om afwisseling in het
werk te hebben waarbĳ ik veel mag doen en aanpakken!” Steffanie wordt vanuit NLW ondersteund door
jobcoach Boris Pĳpers. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

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

VRACHTWAGENCHAUFFEUR/
HEFTRUCKCHAUFFEUR
(zowel internationaal als nationaal koeltransport)

M/V

en een

LANDBOUWMECHANISATIE
MONTEUR
M/V

(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)

Voor informatie kun je bellen met Martijn Vergoossen, 06 50 47 73 93
Je sollicitatie kun je richten aan:

Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: martijn@vissers.com
www.vissers.com

In het samenwerkingsakkoord van
zeven partijen (alle fracties behalve
CDA) is afgesproken dat in deze
raadsperiode geen besluit meer
wordt genomen. De VVD wil voorkomen dat de zoektocht naar een
bedrijventerrein in een impasse
raakt. De nieuwe locatie is vooral
bestemd voor mkb-bedrijven uit
Venray die willen doorgroeien.
Het college had samen met
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
een plek van 30 hectare aan de
Spurkt op het oog. Het voorstel
werd in de raadsvergadering van

30 maart afgewezen. De VVD wil
desondanks de vaart erin houden
en sluit ook de locatie aan de Spurkt
niet uit. Uit het marktonderzoek
moet blijken hoe groot de vraag
is en om welk type bedrijven van
welke omvang het gaat.
De planning is dat de nieuwe
gemeenteraad, die na de verkiezingen van 16 maart aantreedt, in
het tweede kwartaal van 2022 een
besluit neemt. ‘Het streven is om
voor de zomer van 2022 duidelijkheid te verschaffen aan de Venrayse
ondernemers’, aldus het college.

Nieuwe ploflocatie bommen
in Merselo
Aan Hansenberg in Merselo is een nieuwe plek gevonden waar niet
gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing kunnen worden gebracht. De gemeente Venray moest op zoek
naar een nieuwe locatie omdat de zandwinning bij De Diepeling in
Castenray niet meer gebruikt kan worden.
Meerdere keren per jaar komt
het voor dat bij graafwerkzaamheden bommen of nadere
explosieven worden gevonden.
Ontgrondingbedrijf Teunesen ontvangt 250 euro voor iedere keer
dat voor de ontploffing van de
zandwinninglocatie gebruik wordt
gemaakt. Omdat Teunesen het terrein niet meer beschikbaar wil stellen, moest de gemeente op zoek
naar een andere plek om explosieven onschadelijk te maken.
Die werd in overleg met de
Explosieve Opruimingsdienst

Defensie (EODD) gevonden in
het buitengebied van Merselo.
Het inrichten van de ploflocatie,
die ligt op gemeentelijke grond,
kost 6.000 euro. Een professioneel
bedrijf zorgt ervoor dat aan alle
veiligheideisen wordt voldaan en
dat de risico’s voor de omgeving
zo klein mogelijk zijn. De gegraven
plofput wordt omringd door hoge
wallen en er komt een schuilplek
voor de medewerkers. In de nabijheid liggen vier woningen die door
de gemeente op de hoogte worden
gesteld.
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Venray Lokaal waarschuwt voor lawaai
warmtepompen

Nieuwe cijfers

Begroting valt veel
gunstiger uit
De begroting van gemeente Venray ziet er ineens veel rooskleuriger uit. Vlak na de presentatie van de begroting op 23 september
stuurde het Rijk nieuwe cijfers naar de gemeenten. Die blijken
positief uit te pakken voor Venray.
De begroting van 2022 sluit nu
met een overschot van 2,1 miljoen euro. Dat was een kleine plus
van 72.000 euro. De jaren erna
blijven in de rode cijfers maar de
verliezen zijn veel kleiner geworden. In de meerjarenbegroting
lieten 2023, 2024 en 2025 jaarlijks
een tekort zien van 2,3 miljoen
euro. Dat is nu teruggebracht naar
631.000 euro in 2023, 693.000 euro
in 2024 en 522.000 euro in 2025.
Het College van B&W meldt in de
raadsinformatiebrief dat er nog
veel onzekerheden zijn. Een nieuw
kabinet moet nog worden gefor-

meerd en veel Rijksuitgaven staan
nog niet vast, zoals geld voor de
jeugdzorg. Gemeenten zijn ook
bezorgd over de herverdeling van
uitkeringen van het Rijk uit het
Gemeentefonds. De vrees bestaat
dat dit voor sommige gemeenten
negatief kan uitvallen. Voor Venray
lijken de gevolgen mee te vallen. Volgens de eerste berekeningen zou de gemeente er jaarlijks
circa drie ton op vooruit gaan. De
gemeenteraad bespreekt de begroting in een extra vergadering op
dinsdag 9 november om 18.00 uur.

Snelheid omlaag naar
30 kilometer in bebouwde
kom?
Gemeente Venray overweegt om de maximumsnelheid in de bebouwde
kom van Venray te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur.
Dat antwoordt het College van B&W op vragen van Venray Lokaal.
De lokale partij is bezorgd over de
verkeersveiligheid op de binnenring (Raadhuisstraat, Julianasingel,
Paterslaan en Langeweg) van
Venray. “In toenemende mate klagen de bewoners over veel te hard
rijden. Dat leidt tot onveiligheid op
de belangrijke verkeersring rondom
het centrum”, meldt Venray Lokaal.
Naast het verlagen van de snelheid vraagt de partij ook om snelheidremmende maatregelen.
Het college geeft aan dat in 2020
een motie door de Tweede Kamer is
aangenomen om 30 kilometer per
uur als uitgangspunt te nemen in de
bebouwde kom. Dit voorstel wordt
nu verder uitgewerkt. “Ook binnen de gemeente Venray spelen er

ideeën om de snelheid op wegen
binnen de bebouwde kom omlaag
te brengen naar 30 kilometer per
uur. Om zo de verkeersveiligheid
van kwetsbare verkeersdeelnemers,
zoals schoolgaande jeugd, te verbeteren”, aldus het college.
Er is een onderzoeksrapport van
twee verkeerskundige adviesbureaus. Aan de hand hiervan wordt
bekeken welke wegen in aanmerking komen voor snelheidsverlaging. Het college wijst erop dat het
niet alleen gaat om het plaatsen
van 30 kilometerborden. Ook de
weginrichting moet worden aangepast aan de lagere snelheid.
Tekst: Henk Willemssen

Nu gemeente Venray vooral inzet op warmtepompen voor huizen zonder gasaansluiting, wijst Venray Lokaal
op de keerzijde. Warmtepompen zouden te veel lawaai maken. Vooral als meerdere woningen in een straat
een apparaat gaan installeren.
Venray Lokaal wijst erop dat in de APV
van gemeente Venray niets geregeld is over deze geluidshinder. In het
Bouwbesluit staat dat overdag de
grens van 45 dB niet overschreden
mag worden. ‘s Nachts geldt 40 dB.
Nederlandse Stichting Geluidshinder
(NSG) constateert dat bewoners
steeds vaker hinder en overlast van
warmtepompen ervaren, meldt Venray
Lokaal. Er is vooral sprake van overlast
van warmtepompen wanneer deze op
de erfgrens of tegen schuttingen worden geplaatst.
Om geluidsoverlast tegen te gaan,

pleit NSG bij buitenunits van warmtepompen voor een grenswaarde van
30 dB op 5 meter afstand. Daarnaast
is extra geluiddemping nodig om
het laagfrequent geluid, een monotone bromtoon, tegen te gaan. Ook
moet met een cumulatie van geluid
bij meerdere woningen met warmtepompen rekening worden gehouden. Venray Lokaal wil dat gemeente
Venray de bovengrens stelt op maximaal 30 dB. Enkele andere gemeenten zouden dit al in hun APV hebben
opgenomen.
Het College van B&W reageert dat

lokaal maatwerk niet mogelijk is,
omdat er landelijke normen zijn
opgenomen in het Bouwbesluit.
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) verzet zich hiertegen. ‘Omdat de landelijke norm nog
steeds hinder kan veroorzaken, met
name in situaties waarbij woningen
dicht bij elkaar liggen. Het ontbreekt
echter aan juridische middelen om
hier als gemeente iets tegen te kunnen doen’, aldus het college.

Tekst: Henk Willemssen

VVD wil opheldering over
Oostrumsche Heide
De VVD wil weten hoe het verder gaat met de aanleg van natuurgebied Oostrumsche Heide in Oostrum.
John Willems vroeg zich in de commissie Wonen van dinsdag 19 oktober af waarom het plan in een impasse is
geraakt, terwijl er zo veel enthousiasme voor was.
Het VVD-commissielid haalde aan dat
omwonenden, verenigd in Werkgroep
Behoud de Oostrumsche Heide, flink
op de trom hebben geslagen. “Het zijn
een paar mensen uit de omgeving
die veel reuring hebben veroorzaakt.
De vraag is of de tegenstand wel zo
breed wordt gedragen”, vroeg John
Willems zich af. Hij herinnerde eraan
dat raads- en commissieleden anderhalf jaar geleden een bezoek brachten
aan het gebied tussen de visvijvers
aan de Wanssumseweg en recreatiepark De Witte Vennen. “Iedereen was
er enthousiast over en de gemeente

heeft toen een bos aangekocht. Is die
300.000 euro uitgegeven voor iets
waar we niets aan hebben?”
Wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) reageerde dat een pas op de
plaats is gemaakt. “In ieder geval voor
deze collegeperiode, want er was
nogal wat commotie ontstaan over het
oorspronkelijke plan. Daarop heeft het
college een heroverweging gemaakt.”
De natuurontwikkeling zou deels
betaald worden uit zand- en grindwinning waardoor twee grote waterplassen van totaal 7,5 hectare zouden
ontstaan. De protesten richtten

zich vooral tegen de afgravingen.
De gemeente liet eerder weten dat
het plan doorgaat maar zonder ontgronding. Nu deze inkomstenbron
wegvalt, is er te weinig geld voor de
uitvoering. Vervoort meldde dat binnen het parapluplan Maasgaard, waar
Oostrumsche Heide onder valt, wordt
gezocht naar een oplossing. “Er wordt
gekeken of er elders budget over is
om het tekort terug te dringen.”

Tekst: Henk Willemssen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bekendmaking
Meerjarenprogramma geluidsanering Spoorwegen
Ontwerpbesluit
Vaststelling ‘Saneringsplan zonder saneringsobjecten, diverse gemeenten’

Opslag quads
in varkenstallen Ysselsteyn
De varkenshouderij aan Ysselsteynseweg 39 in Ysselsteyn is al
gestopt en de stallen met een oppervlakte van 1.650 vierkante
meter staan leeg. De eigenaar wil de varkensstallen behouden
zodat ze dienst kunnen doen als opslag voor Ton Maessen Quads.
Dit bedrijf huist aan de Gezellenbaan in Ysselsteyn en heeft
behoefte aan meer opslag- en stallingruimte voor onder meer
quads, trikes en minigravers. De werkplaats en de showroom
blijven aan de Gezellenbaan.
De opslag van gemotoriseerde
vervoermiddelen en machines past
niet in de agrarische bestemming
van de locatie aan Ysselsteynseweg
39. Het College van B&W wil
meewerken aan een wijziging van
het bestemmingsplan zodat een
nieuwe functie mogelijk is, want
de bestaande stallen voldoen
niet meer aan de eisen van een
eigentijdse varkenshouderij. Ook
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is een intensieve veehouderij
niet goed passend meer in de
omgeving.
De gemeente vraagt wel aandacht
voor een goede landschappelijke
inpassing. De stallen liggen achter
een woning met een tuin. Door de
aanplant van bomen en een struweel van struiken liggen de stallen
straks minder in het zicht.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt
bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 26 oktober 2021,
met kenmerk IenW/BSK-2021/275653, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van
artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het ‘Saneringsplan zonder saneringsobjecten, diverse gemeenten’
vast te stellen.
Aanleiding
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is
ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van
deze wettelijke verplichting heeft ProRail het ‘Saneringsplan
zonder saneringsobjecten, diverse gemeenten’ aan mij
voorgelegd.
Het saneringsplan heeft betrekking op gedeelten van spoorwegen waarlangs zich geen saneringsobjecten bevinden.
Het saneringsplan bevat daarom ook geen maatregelen.
De spoorgedeelten bevinden zich in de gemeenten Aalten,
Alphen aan den Rijn, Borsele, Brummen, Capelle aan den
IJssel, Cuijk, De Ronde Venen, Den Helder, Diemen,
Doetinchem, Elburg, Goes, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Hellendoorn, Leidschendam-Voorburg,
Middelburg, Montferland, Mook en Middelaar, NederBetuwe, Raalte, Súdwest-Fryslân, Venray en Vlissingen.
Terinzagelegging
De ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt
vanaf de eerste werkdag na bekendmaking in de Staatscourant (op 29 oktober 2021) zes weken ter inzage bij het
Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d
te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken,
dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met
het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 - 487 450.
Tot het besluit behoort een overzicht van de voorgenomen
maatregelen, een woninglijst, een lijst van de betrokken
referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.
Alle stukken kunnen ook digitaal worden ingezien:
www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen. Hier kunt u ook meer
informatie terugvinden met betrekking tot de achtergronden van het besluit.
Zienswijzen
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan
eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage
liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit
ontwerpbesluit naar voren brengen:
- Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan
de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB
Woerden.
- Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u
ook contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348 - 487 450.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage
gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden
tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.
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Weer geen ijsbaan in het centrum van Venray
De organisator van de ijsbaan, Stichting Winterpret, heeft zorgvuldig alle mogelijkheden bekeken om dit jaar
alsnog een ijsbaan te kunnen realiseren in Venray. Er intensief overleg geweest met de partners van
Winterpret, waaronder de gemeente Venray en de stichting Venray Centraal, maar uiteindelijk is toch besloten om de ijsbaan niet neer te leggen vanwege de onzekerheden rondom corona.
De onzekerheden over het verloop
van corona en daaraan gekoppeld
de eventuele coronamaatregelen en
de huidige coronabesmettingen die
nog steeds geen reden zijn tot optimisme, zijn een van de redenen dat
het besluit is genomen. Omdat de ijs-

baan geen doorstroomlocatie is. moet
iedereen boven 12 jaar gecheckt worden met de corona-app.

Risico’s
Ook is de financiële uitdaging en daarmee de risico’s groter dan voorheen.

“Stel, als we de ijsbaan wel neerleggen en we na een paar dagen vanwege coronamaatregelen alsnog de
baan moeten sluiten, dan is de financiële strop niet te overzien. Op deze
manier zorgen we ervoor dat we volgend jaar opnieuw een verantwoorde

afweging kunnen maken waarbij we
weer inzetten om een ijsbaan te realiseren”, aldus de woordvoerder van
Winterpret.

Alternatief
Momenteel wordt er volop gewerkt
aan een alternatief evenement.
Daartoe hebben de Stichting
Winterpret, Kerststal Venray, Stichting
Venray Centraal, de horeca en enkele
plaatselijke ondernemers de handen

ineengeslagen om het weekend voor
Kerstmis een sfeervol winters Venray
Centrum met tal van activiteiten neer
te zetten. Om het verblijf en shoppen
in Venray te veraangenamen, worden er activiteiten in Venray centrum
georganiseerd, waaronder mogelijk
een Kerstmarkt door het hele centrum. In ieder geval staat de kerststal,
die een doorstroomlocatie is, zoals elk
jaar op de Grote Markt van zaterdag 11
december tot en met 2 januari.

Bezwaren tegen zonnepark Castenray afgewezen
Vier omwonenden hebben een bezwaarschrift ingediend tegen zonnepark Wüsterveld in Castenray.
Buurtbewoners vinden dat er geen goede omgevingsdialoog is gevoerd. Ook vrezen ze dat de geluidsoverlast
van de A73 toeneemt als landbouwgrond wordt ingeruild voor een verhard oppervlak met zonnepanelen. Het
College van B&W van Venray heeft de vier zienswijzen afgewezen.
De omgevingsdialoog is een heikel punt. Na de raadsvergadering
van 6 juli is LC Energy opnieuw met
omwonenden in gesprek gegaan.
Het college zegt dat een goede omgevingsdialoog niet hoeft te betekenen
dat iedereen het eens is met het plan.
‘Bij een gevoelig project zoals een
zonnepark zal niet snel sprake zijn van
volledig draagvlak’, meldt het college
als reactie op de zienswijzen. ‘Er is
door de initiatiefnemer op meerdere
momenten contact gezocht met de
omgeving ten einde vragen te beant-

woorden en zorgen weg te nemen.
Wij concluderen dat niet dat alle
omwonenden akkoord zijn, maar ook
dat de initiatiefnemer het overleg met
de omgeving heeft gevoerd en bereid
is dat te blijven voeren.’
Zonnepark Wüsterveld van 9,1 hectare werd begin dit jaar gekozen uit
de tender die de gemeente uitschreef,
ondanks dat het plan niet geheel voldoet aan beleidskader KODE. In KODE
staat dat de afstand minimaal 500
meter moet zijn tot de dorpsgrens.
Bij het zonnepark in Castenray gaat

het om zo’n 250 meter. Dit hoeft geen
belemmering te zijn als de buurtbewoners hiermee akkoord gaan.
Dit blijkt niet het geval. In hun zienswijzen halen omwonenden een landelijk onderzoek van TNO aan. Hierin
wordt onderzocht of bij zonneparken
langs autowegen het verkeersgeluid
door de panelen wordt verspreid en
versterkt. De bewoners vragen de uitkomsten van het onderzoek af te wachten voordat een definitief besluit valt.
Het college reageert dat uit het akoestisch rapport blijkt dat de geluids-

Sylvan is wereldwijd aanbieder van producten en diensten voor de
champignonindustrie. Het bedrijf is in vele landen marktleider in
de verkoop van champignonbroed.

Bij onze vestiging in Horst produceren wij, in een moderne en
hygiënische omgeving, eersteklas champignonbroed.
Ter versterking van ons huidige Operations team zijn wij op zoek naar

Operations Medewerkers
(fulltime en parttime)

Jij bent de ideale kandidaat als je:
• Het geen probleem vindt om overdag, in de avond en in het weekend te werken
(conform roulatieschema);
• Goed de Nederlandse taal beheerst (in woord en geschrift);
• In het bezit bent van de certificaten Interne Transportmiddelen of deze wilt behalen;
• Een teamplayer, zorgvuldig, vlugleers én handig bent;
• Op zoek bent naar een afwisselende baan met toekomstperspectief.
Enthousiast geworden over deze baan?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar yvonne.grubben@sylvan.nl
Wil je eerst meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met Sjaak Ottenheim of Yvonne Grubben via 077 397 84 11.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sylvan Horst B.V. | Venrayseweg 132a | 5961 NT Horst | www.sylvaninc.com

toename door de verharding van de
bodem maximaal 1,2 decibel bedraagt.
Dit zou nauwelijks waarneembaar zijn.
Ook gezien de onderzoeksresultaten
op andere locaties verwacht het college niet dat het TNO-onderzoek tot
andere conclusies leidt.
Lizzy Bruno (ProVenray) was het in de
commissie Wonen van dinsdag 19 oktober niet eens met het weerleggen van
de zienswijzen. “Dit klopt niet want de
omwonenden moeten akkoord zijn.
Het is een gemiste kans want de bewoners zijn bereidwillig, maar ze voelen
zich niet gehoord.” Jan Hendriks (SP)
vroeg zich of het zonnepark misschien
toch aan het afstandcriterium van
500 meter kan voldoen. “De afspraken in KODE zijn er niet voor niets.”
Volgens Ellen Smids van de gemeente
is een verplaatsing niet haalbaar.
De meningen van de commissieleden liepen uiteen. Daan Janssen (D66)
sprak van een goed plan op een prima
locatie. Theo Mulders (Samenwerking
Venray) beweerde het tegendeel. “Het
voldoet niet aan de basisvoorwaarden
en er zijn andere en betere plekken

voor een zonnepark.” John Willems
(VVD) vond dat de burgers niet serieus
zijn genomen. “Want het zonnepark
voldoet niet aan de regels.” Ook vindt
de VVD dat geen sprake is van een
goede ruimtelijke ordening. “Er komen
straks langs de A73 vier zonneparken
binnen een afstand van drie kilometer”, zei John Willems. Daan Janssen
stelde voor LC Energy te verplichten tot de aanleg van een geluidswal. “Mogelijk is dat een oplossing.
Daar wil ik nog naar kijken”, reageerde
wethouder Jan Jenneskens (D66).
In de raadsvergadering van 6 juli
stemden CDA, D66 en Venray Lokaal
voor een verklaring van geen bedenkingen. De andere vijf partijen stemden tegen vanwege het ontbreken van
draagvlak, de afstand van 250 meter
en geluidsoverlast. LC Energy heeft
haast omdat het plan voor 11 november moet worden ingediend om dit
jaar nog in aanmerking te komen voor
SDE-subsidie die in 2022 lager zal uitvallen.
Tekst: Henk Willemssen

Nieuwe acties voor
energiebesparing
Bewoners kunnen binnenkort weer 90 euro krijgen om energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning. Als de gemeenteraad in de raadsvergadering van 2 november instemt, kan de
regeling half november ingaan.
De nieuwe regeling Reductie
Energieverbruik Woningen is
een vervolg op de vorige actie.
Gemeente Venray ontvangt een
subsidie van 140.000 van het Rijk.
De helft van dit bedrag is bestemd
voor het verlagen van het energieverbruik bij huishoudens.
De gemeente wil aan 750 bewoners
(375 huiseigenaren en 375 huurders)
een subsidie van 90 euro geven.
Dit bedrag kunnen ze niet alleen
besteden aan kleine energiebesparende maatregelen zoals deurdrangers, waterbesparende douchekop,
radiatorfolie, tochtstrips of slimme
stekkers. Ook kan het geld worden
besteed aan advies over energiebesparing of het energiezuinig laten
inregelen van de verwarming en het
ventilatiesysteem. De nieuwe regeling geldt voor alle winkels en ook
is digitale aankoop mogelijk. De uitvoering besteedt de gemeente
uit aan Duurzaam Bouwloket. De
kosten voor de administratieve
verwerking bedraagt 7500 euro.
Duurzaam Bouwloket beoordeelt

de digitale aanvragen en betaalt de
subsidie uit. Dit gebeurt op volgorde
van binnenkomst. “Een druppel op
een gloeiende plaat”, reageerde
Cees de Vocht (Venray Lokaal) in de
commissie Wonen van dinsdag 19
oktober. “Voor 90 euro kun je haast
niks kopen. Bijvoorbeeld isolatiemateriaal is heel duur. De regeling
is sympathiek maar de registratie en uitvoering is wel heel ingewikkeld.” Energieconsulent Geert
Geujen zei dat het een aanjaagfunctie heeft. “Het is bedoeld om
mensen in de richting van klimaatmaatregelen te helpen door zinvolle
spullen aan te schaffen. Het kost
de gemeente niets. De gemeente
is alleen doorgeefluik.” “Het is een
bescheiden bedrag, maar beter iets
van niets”, vond Emmelie Claessens
(D66). “Een stap in de goede richting. Alle beetjes baten”, zei Jens
van Oers (Samenwerking Venray).
Leo Philipsen juichte het toe dat nu
ook huurders in aanmerking komen
voor subsidie. “Want daar wringt
vaak de schoen.”
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Waken aan het sterfbed

‘De allerlaatste momenten
van iemands leven zijn de
belangrijkste momenten’
Dankbaarder werk is er bijna niet dan
het vrijwilligerswerk van Maria Janssen
uit Meijel. Zij zit aan het sterfbed bij
mensen en zorgt voor de allerlaatste
momenten van iemands leven.
“Het heeft iets moois”, zegt Maria. “Je bent deel van
iemands laatste moment en dat je daar bij mag zijn is
speciaal.” Al acht jaar is ze vrijwilliger bij Stichting
Leven Rond de Dood. Het begon allemaal bij een letterlijke zwarte bladzijde in Maria’s leven. “Ons huis
in Meijel brandde af. Dat was heel heftig om mee te
maken. Al snel kwamen we in Panningen terecht en
toen ik er even doorheen zat, kwam ik per toeval een

vacature tegen bij Stichting Leven Rond de Dood.
Ik besloot erop te reageren.”
Laat het los
Waarom Maria dit vrijwilligerswerk besloot te
doen, weet ze ook niet precies. “Ik heb altijd in de zorg
gewerkt, misschien komt daar mijn roeping vanaf. Maar
het kan ook zijn dat het een trigger is geweest vanuit
een persoonlijke hoek. Mijn vader, moeder en broer zijn
gestorven en van alle drie de keren was ik er niet bij
toen ze stierven. Ik heb hun laatste momenten niet meegemaakt. Wellicht doe ik dit vrijwilligerswerk omdat
ik vind dat niemand alleen mag sterven.” Als er iemand
op sterven ligt, kan de familie palliatieve zorg inschakelen voor de laatste momenten van de persoon die komt
te overlijden. “Vaak kom ik dan ‘s nachts langs en zit ik
naast het bed van deze persoon. Ik houd een hand vast,
praat tegen hen en help hen naar het einde.” Omgaan met
dit soort emoties is voor Maria normaal. “Het voelt als

Niemand hoort
alleen te sterven
een rust als ze hun leven verlaten. Ik zeg ook altijd tegen
hen: ‘het is goed zo, ga maar en laat het los’.” Maar het is
niet altijd makkelijk, zegt Maria. “Vooral bij jonge mensen is het lastig. Mensen op een hogere leeftijd hebben
heel wat jaren gehad en dan is het ook goed zo.” Maria
treft veel situaties aan. “Soms dan valt diegene al snel in
slaap en praat ik tegen deze persoon. Als ik in dezelfde
ruimte ben, is het al vaak genoeg. Dan ben ik rustig aan
het haken of lees ik een boek. Soms dan is diegene nog
redelijk helder van persoon en praten we samen over het
leven, de kinderen en andere dagelijkse zaken.”
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Speciaal
In die acht jaar dat Maria vrijwilliger is bij Stichting
Leven Rond de Dood, heeft ze één speciale situatie
meegemaakt die haar voor altijd bijblijft. “Er lag een
wat stevigere vrouw op bed. Ze lag op haar zij en om
de zoveel tijd moest ik met een verzorger haar op de
andere zij draaien, dat kon ze niet zelf, bewegen ging
niet. Op een gegeven moment zat ik naast haar bed en
ging de vrouw uit het niets rechtop zitten. Ze riep de
naam van haar man, die al 25 jaar overleden was, en
zei: “ik kom eraan.”. Daarna ging ze in een foetushouding liggen en heeft zich daarna niet verroerd. Een
paar uur later was ze overleden. Je schrikt wel even,
maar daarna is het ontzettend mooi. Gek is dat, dat je
het laatste moment van iemand zo meemaakt. Dat is
voor mij heel dankbaar. Ik krijg nog steeds kippenvel
als ik dit vertel.”
Maria raadt iedereen palliatieve zorg aan.
“Niemand hoort alleen te sterven”, zegt ze. “De laatste
momenten zijn de belangrijkste.”

Een luisterend oor voor mensen
met of zonder kanker
Psychologische hulp voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en nabestaanden. Dat is wat
de medewerkers ambulante ondersteuning van het
Toon Hermans Huis bieden. Binnenkort gaat de dependance in Venray van start. Leonie Siebers-Verkoeijen
en Bart van Oers zijn twee van deze vrijwilligers.
In Nederland krijgt één op de drie mensen voor
haar 75e levensjaar kanker. Kanker hebben betekent
niet per se dat je zal overlijden, maar ‘ik ga dood’ is
een gedachte die vaak toch door iemands hoofd schiet
bij het horen van dit nieuws. Voor zowel patiënten als
hun partners, familieleden of nabestaanden is kanker
iets heftigs. De medewerkers ambulante ondersteuning van het Toon Hermans Huis bieden hulp in dit
moeilijke proces. In Venlo staat sinds 2000 een fysiek
Toon Hermans Huis waar geïnteresseerden heen kunnen voor hulp. In Venray komt er geen fysiek huis,
maar wordt gestart met ambulante zorg. Dit betekent
dat de medewerkers naar de mensen thuis gaan voor
ondersteuning. “Mensen gaan nu eenmaal niet graag
met hun problemen op stap”, zegt Bart. Hij is één van
deze medewerkers ambulante ondersteuning en werkt
als leidinggevende bij een industrieel producent op
kantoor, waar hij een nevenfunctie als vertrouwenspersoon heeft. Dus hij heeft ervaring met het voeren
van vertrouwelijke gesprekken en het geruststellen
en begeleiden van mensen. “Voor veel mensen uit de
dorpen is het Toon Hermans Huis in Venlo ook te

ver weg”, voegt Bart eraan toe. “Dat ervaren ze als
onprettig. Dat wij naar hen toekomen, past beter in de
privésituatie. Zo voelen zij zich meer op hun gemak.”
Naast de medewerkers ambulante ondersteuning kent
het Toon Hermans Huis Venray ook nog gastheren
en gastvrouwen. In het Venrayse VieCuri ziekenhuis,
(schuin)tegenover de oncoloog, krijgen zij een kamertje toegewezen. “Als een oncoloog een slechtnieuwsgesprek heeft gevoerd, wordt de patiënt aangeboden
om naar de gastheer-/of vrouw te gaan voor een kopje
koffie en een gesprek. Want bij het nieuws dat iemand
ziek is, komt niet alleen de gedachte dat iemand bang
is om dood te gaan, maar er ontstaan ontzettend
veel vragen. Vooral in de periode nadat de diagnose
bekend is, hebben mensen behoefte aan hulp”, zegt
Bart. Waar de gesprekken met de oncoloog stoppen en
de patiënten het behandeltraject ingaan, springen wij
bij voor ondersteunende hulp. We gaan in dat kamertje niet inhoudelijk in op de ziekte, maar attenderen
ze erop dat de medewerkers ambulante ondersteuning
bij hen thuis kunnen komen voor hulp.” Voor nu komt
er alleen een kamertje bij de oncoloog. “Later worden
dit er waarschijnlijk meer, bij andere specialisten zoals
bijvoorbeeld de longarts”, aldus Leonie.

vaak: en ik dan? Ik heb ook veel verdriet”, zegt Leonie.
“Ook zij hebben handvaten nodig, kunnen steun
gebruiken of willen gewoon dat er iemand naar hun
luistert. Daarvoor zijn wij er ook.” Leonie is coördinator van het Venrayse Toon Hermans team. Zij
stuurt de medewerkers ambulante ondersteuning en
gastheren en -vrouwen aan. In de afgelopen maanden hebben alle vrijwilligers trainingen gekregen
en rollenspellen gespeeld om zich voor te bereiden
op de gesprekken en situaties die zich voor kunnen
gaan doen. Het vrijwilligersteam bestaat zowel uit
mannen als vrouwen, van jong tot oud en zij hebben
achtergronden als fysiotherapeuten, maatschappelijk
werkers en oncologisch deskundigen. Volgens Bart is
er door het brede aanbod altijd wel een match tussen
een medewerker ambulante ondersteuning en hulpbehoevende. “Als patiënten, naasten of nabestaanden
met een medewerker ambulante ondersteuning willen spreken, dan kijken we naar de best mogelijke
match. Wie van de medewerkers voldoet het beste
aan de wensen?”, zegt Bart. Zelf wil hij met het Toon
Hermans Huis vooral een luisterend oor bieden voor
de mensen en hen zelf antwoorden op eigen vragen te
laten vinden.

Begeleiding
Hulp is niet alleen van toepassing op mensen die
kanker hebben, maar het is net zo belangrijk voor
partners, familieleden en/of kinderen. “Zij denken

“Door in gesprek te gaan en het stellen van de
juiste vragen, wil ik ze helpen om hun weg te kunnen
vervolgen”, zegt Bart. “Maar voor vragen van patienten zoals ‘ga ik pijn hebben?’, stuur ik ze door naar
professionals of ervaringsdeskundigen.” Verder gaat
hij ook graag activiteiten ondernemen met hen die dat
willen. “We kunnen gaan wandelen, een stukje fietsen, of we kunnen lekker gaan vissen.”
Contact
Bart en Leonie kijken uit naar de start van Toon
Hermans Huis Venray. “Het voelt goed om te doen en
we kijken ernaar uit om een luisterend oor te bieden”,
zegt Bart. Het inloopkamertje in het VieCuri ziekenhuis wordt binnenkort geopend. “De precieze datum
weten we nog niet, maar het komt er zeker”, zo zegt
Leonie. “We wachten nog op goedkeuring van het ziekenhuis. Hierna kunnen we starten met deze ambulante ondersteuning.”
Wilt u meer informatie over het Toon Hermans
Huis of wilt u de mogelijkheden voor (ambulante) hulp
opvragen? Bel dan Martin Leenders, regiocoördinator
Toon Hermans Huis Limburg. Hij is te bereiken via
het Inloop Huis Venlo 077 32 11 433.

Uitvaart
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Ritueelbegeleider
Lucie Geurts
over uitvaarten in
de coronaperiode
Afscheid nemen van een geliefde is moeilijk en een
uitvaart is belangrijk voor het rouwproces van mensen. Traditionele rouwrituelen, zoals het bezoeken van
een uitvaart, het condoleren van nabestaanden en het
geven of ontvangen van fysieke steun, werd moeilijker
tijdens de lockdown. Tegelijkertijd boden uitvaarten
in de coronatijd een nieuw perspectief. Lucie Geurts
uit Horst is Ritueelbegeleider. Zij helpt mensen het
leven van een dierbare waardig te herdenken, met het
vormgeven van mooie herinneringen. Lucie vertelt
hoe zij de uitvaartdiensten in de coronaperiode heeft
beleefd.
Hoewel ze zich anderhalf jaar geleden zorgen
maakte, vindt Lucie Geurts achteraf gezien dat de uitvaarten tijdens de coronaperiode voor haar niet heel
anders dan normaal waren. Lucie verzorgt de inhoud
van de uitvaartdienst. “Inhoudelijk maakt het niet zo
veel uit of je op een uitvaart spreekt voor tien of voor
vijfhonderd mensen”, legt ze uit. “In het begin van
corona zorgde ik ervoor dat ik de diensten die ik had
geregeld, zo snel mogelijk uitwerkte. Dit deed ik voor
het geval dat ik corona zou krijgen of in quarantaine
zou moeten. Als ik thuis zou moeten blijven, zou er
een pakketje klaarliggen met informatie die iemand
over zou kunnen nemen.” Lucie is zelf niet ziek geworden, maar heeft wel één keer de gevolgen van de
coronamaatregelen aan den lijve ondervonden. “Ik zou
een uitvaart gaan begeleiden toen mijn dochter corona
bleek te hebben. Ik heb toen de hele dienst voorbereid
en iemand van de familie heeft het verhaal voorgedragen. Zo hebben we er toch samen een waardige, persoonlijke dienst van gemaakt.”

Het wordt
langzaam weer
als vanouds
Kijken wat er wel kan
Lucie is vooral positief gebleven in deze moeilijke periode. “Ik keek vooral wat er wel kon, in plaats
van te focussen op wat er niet kon. Samen met nabestaanden heb ik vooral overlegd hoe zij op een goede
manier afscheid konden nemen. Afscheid nemen kun
je immers maar één keer en het is belangrijk dit op dat
moment goed te doen. Herdenken kun je blijven doen
en ook op een later tijdstip groter aanpakken.” Ze probeerde haar werkzaamheden hetzelfde uit te voeren
als voor corona, voor zover dat mogelijk was. “Ik ga in
principe altijd naar mensen toe wanneer we het gaan

hebben over hoe de dienst er uit gaat zien. Ik vind
het gewoon heel belangrijk om mensen in de ogen te
kunnen kijken en hun omgeving te zien. Daar kan ik
heel veel uit opmaken. Ook dit gesprek hoort bij hun
rouwverwerking. Dit ben ik daarom ook zoveel mogelijk blijven doen.” Wat Lucie wel lastig vond, was dat
wanneer de overledene een grote familie achterliet,
ze niet met de hele familie om de tafel kon. “Normaal
spreek je dan met iedereen, nu moesten er twee of drie
mensen uitgekozen worden zodat er afstand gehouden
kon worden. Tijdens de uitvaart zag ik dan ook een
heel aantal mensen dat ik nog niet eerder had gezien,
terwijl ik hen onder normale omstandigheden zou
hebben leren kennen in het gesprek.” De anderhalvemeterregel maakte het soms moeilijk. “Ik vond het erg
lastig dat ik mensen niet kon troosten als zij het moeilijk hadden wanneer ze spraken tijdens de uitvaart.
Een simpele, troostende hand op de rug kon gewoon
niet.”
Beperkingen
Voor nabestaanden was het volgens Lucie soms erg
moeilijk dat de uitvaart, toen er nog een maximumaantal bezoekers gold, in een kleine kring gehouden
werd. Er moest gekeken worden wie er wel en niet
werd uitgenodigd. “Toch zorgden de kleine uitvaarten
ervoor dat je nog dichter bij mensen komt. De uitvaarten waren veel intiemer, dat is iets wat veel nabestaanden ook weer als positief ervaarden. De directe
kring kon zo heel persoonlijk afscheid nemen en kon
heel puur zeggen wat zij wilde zeggen. Ze namen
afscheid voor zichzelf, zonder erbij stil te staan wat
andere mensen ervan vonden.” Lucie had regelmatig
te maken met uitvaarten die door mensen thuis via de
livestream werden gevolgd. “Dit was soms wel gek, ik
had geen idee voor hoeveel mensen ik stond te spreken. Ik was wel eens bij de supermarkt en dan kwam
iemand me vertellen hoe mooi een dienst was geweest.
Dan vond ik het lastig dat ik me niet kon herinneren
waar ik iemand had gezien, maar bleek diegene mij via
de livestream te hebben gezien.”
Dat er een periode aanbrak waarin er geen koffietafels waren, vond Lucie schrijnend. “Er mocht toen
wel een dienst gehouden worden voor dertig mensen, maar na de dienst mocht je niet meer samenzijn”,
vertelt ze. “Op deze manier is er geen ontlading voor
de nabestaanden, dat is heel lastig. Dat vonden mensen
vaak moeilijker dan het feit dat er maar dertig mensen
mochten komen.”
Ook in het ziekenhuis en in verzorgingstehuizen
was het afscheid nemen ontzettend moeilijk volgens
Lucie. “Niet iedereen kon erbij zijn als iemand in het
ziekenhuis stierf. Mensen hebben afscheid moeten
nemen van een familielid terwijl ze diegene soms
al twee weken niet hadden kunnen zien.” De laatste
weken voor een overlijden staan bij mensen het meest
vers in het geheugen. “Juist in het gesprek met mensen
kwamen schrijnende verhalen naar voren.

Met een waardige afscheidsdienst, die op een fijne
manier kon worden voorbereid, kon dit leed weer wat
verzacht worden.”
Ook is er een tijd geweest dat er wel een dienst
gehouden mocht worden met koffietafel, maar dat
deze koffietafel alleen op dezelfde plek mocht worden georganiseerd. “Op heel veel plekken kan dit wel,
maar in de kerk kan dit niet”, vertelt Lucie. “Er waren
mensen die normaal gesproken voor een kerkelijke
uitvaart hadden gekozen, maar dat nu niet deden,
omdat de familie dan erna niet samen konden komen.
Dit heb ik een aantal keren creatief opgelost door kerkelijke elementen in een dienst in een crematorium te
gebruiken. Er ontstond dan een kerkelijk dienst buiten
de kerk. Zo kon de familie recht doen aan de overledene en toch daarna samen een kop koffie drinken. Ik
vond dat heel bijzonder en mooi om te doen.”
Versoepelingen
Nu er versoepelingen plaats hebben gevonden,
geldt er geen maximumaantal bezoekers meer voor
een uitvaart. “Het wordt langzaam weer als vanouds”,
vertelt Lucie. “Er is nu weer de vrijheid om te kiezen
voor klein of groot. Dat is wel heel prettig voor families. Ik vind het persoonlijk niet heel verkeerd dat we
weer even terug naar af zijn gegaan en het nu weer
aan het opbouwen zijn. Mensen hebben nu ervaren dat niet altijd alles extreem groot moet zijn om
een mooi afscheid te ervaren. De kwaliteit van een
afscheid is zeker niet afhankelijk van het aantal mensen dat er is.” Er zijn in de coronaperiode meerdere
bijzondere initiatieven ontstaan, Lucie verwacht dat
deze, ondanks de versoepelingen, blijven bestaan. “Zo
werd de rouwkaart vaak gemaakt als mooie herinnering en werden er geen prentjes uitgedeeld of waren
mensen niet bij de uitvaart maar wel in de vorm van
een erehaag aanwezig. Dit zijn mogelijkheden die ook
buiten coronatijd gebruikt kunnen worden, wanneer
dit bij de familie past.”

04

magazine

‘Weej gaon allemaol mit de
neus umhoëg’
Rowwen Hèze zingt het en er is geen speld tussen te
krijgen: dood gaan we allemaal. Doodgaan hoort bij het
leven. We krijgen er allemaal mee te maken. Wanneer een
dierbare sterft volgt een week waarin veel keuzes
gemaakt moeten worden. Je hebt dan iemand nodig die
rust brengt. Iemand die ziet wat jij nodig hebt.
Bij het voorbereiden van een uitvaart is het belangrijk te
doen wat jij belangrijk vindt: bijvoorbeeld samen zijn met je
familie of juist met praktische zaken.
Je wilt die dagen gesteund worden door iemand, die
in staat is in woorden en gebaren te vangen wat jij wilt
zeggen, die uit handen kan nemen waar jij geen energie in
wilt steken.
In deze dagen worden door verdriet en vermoeidheid
overeenkomsten en verschillen tussen familieleden
versterkt; komt het beste en soms het slechtste naar
boven. Het is belangrijk dat de spreker waarvoor jij kiest,
ieder de ruimte geeft die nodig is.
Je zoekt een spreker die bij jou past, die het afscheid kan
leiden zoals jij dat wilt; groots en meeslepend of klein en
intiem, in het Nederlands of in het ‘plat’, enzovoorts.
Met mijn persoonlijkheid, achtergrond als psycholoog
en theoloog en ruime ervaring in uiteenlopende
afscheidsdiensten kan ik dit bieden. Bel me gerust wanneer

Wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact met mij op.
T 06 41 12 18 58
www.luciegeurts.nl

je het afscheid van een dierbare gaat vormgeven of

ucieR IGeurts
TUEELBEGELEIDING

wanneer je wilt praten over je eigen afscheid.
‘Weej gaon allemaol mit de neus umhoëg.’ Laat mij daarom
helpen voor een passend en waardig afscheid, zodat jouw
dierbare in mooie herinneringen zal blijven bestaan.

Schenken, overlijden en scheiden
www.sosadvies.nl

Weet jij:

• Wat er gebeurt met jouw nalatenschap?
• Wie jouw zaken regelt wanneer je dat zelf niet meer kunt?
• Hoe je je vermogen voordelig kunt schenken aan je
(klein)kinderen?
• Hoe jullie bezittingen worden verdeeld wanneer je
relatie wordt verbroken?
Een greep uit de vragen die je jezelf kunt stellen om te
beoordelen of je je zaken goed hebt geregeld.

Mieke Hendrix van SOS advies staat samen met
jou stil bij belangrijke momenten in je leven:
een schenking, een overlijden of een scheiding.
Momenten die aandacht verdienen.
Stap voor stap begeleiden we je bij
alle juridische, administratieve en
belasting-technische zaken. Dit doen
we met aandacht, kennis van zaken en
in begrijpelijke taal.
Neem vrijblijvend contact op door te bellen
met 077 464 09 89 of een mail te sturen naar
info@sos-advies.nl.

S.O.S. advies | De Voorde 12 | 5807 EZ Venray

Afscheid van
een dierbare vriend…

We denken er liever nog niet aan …
maar eens komt het moment dat we afscheid
moeten nemen van ons geliefde huisdier.

Laat een afscheid een mooie herinnering zijn!
Laat u op tijd informeren naar de mogelijkheden.
U kunt mij altijd telefonisch bereiken of bezoek de website:

www.dierenuitvaartcentrumvenray.nl

Voor een liefdevol afscheid van uw huisdier
in een sfeervolle en huiselijke omgeving.
24/7 bereikbaar

T 06 208 902 15

Vennendreef 14, 5807 EV Oostrum

2810 \ jongeren

09

15-vragen aan

Merel van der Meijde Oostrum
Heb je een verborgen talent?
Heel erg verborgen is het niet,
maar ik kan best goed taarten en
cupcakes bakken en vind dat ook
heel leuk om te doen. Mijn beroep
zou ik er niet van willen maken,
maar ik ga het zeker blijven doen!

Heb je een bijbaantje?
Ik werk op de zaterdagen van
08.00 tot 17.00 uur bij de keurslager
in Oostrum. Ik sta achter de toonbank lekker vlees te verkopen, moet
spulletjes inpakken en ik moet heel
veel poetsen op zaterdagmiddag.
Ik heb er al veel geleerd. Natuurlijk
dingen over vlees zelf, maar ik leer
ook sociale skills te ontwikkelen.
Ik vind wel dat ik vroeg moet beginnen, want ik moet al om 07.00 uur
opstaan, ook vind ik het poetsen
minder leuk. Met het geld dat ik verdien ben ik aan het sparen voor een
scooter, want die wil ik heel graag.

Column

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

Mensen in deze regio houden van
verkleden. We vieren niet voor
niets carnaval! Dus Halloween is
nog een extra kans om je beste
kostuum van zolder te halen, het
liefst met een griezelig tintje.
Verder kennen we het ritueel van
langs deuren gaan voor snoep al
van Sint-Maarten, dus het is niet
iets wat moeilijk te organiseren is.
In plaats van een liedje hoor je dan
wel alleen ‘Trick or Treat’, maar dit
wordt goedgemaakt door de leuke
kostuums. En denk eens aan de
ontzettend gave en creatieve decoratie die je kunt gebruiken; een
soort Kerst maar dan griezelig. Ten
slotte is Halloween ook iets moois
om mensen mee op te vrolijken.
Je ziet toch vaak dat mensen wat
somberder worden in de periode
van herfst. Dit kan door een feest
als Halloween misschien wat verholpen worden.
Oorspronkelijk was Halloween het
oudejaarsfeest van de vroegere
Kelten, want voor hen begon het
nieuwe jaar op 1 november. Zij
zagen Halloween als een moment
van vieren dat de oogst binnen was
voor het komende jaar, ze weerden
boze geesten af met maskers zodat
ze helemaal rustig en blij aan een
nieuw jaar konden beginnen. Daar
zit toch ook een mooie boodschap
in? De zomer is voorbij en we gaan
een nieuw seizoen in. Laten we, in
plaats van mopperen over het weer,
er het beste van maken. Ze zeggen
niet voor niets altijd dat herfst ons
laat zien hoe mooi het is om dingen
los te laten.
Nog steeds niet overtuigd?
Natuurlijk houdt niet iedereen van
enge dingen. Daar ben ik er zelf
ook eentje van hoor! Ik heb ooit
één horrorfilm gezien en dat was
ook meteen de laatste. Maar het
gaat om de sfeer en om het feest,
hoe eng je het wilt maken, is aan
jou. Ik ga in ieder geval dansen
op ‘Thriller’ van Michael Jackson
op 31 oktober. En wie weet in
de toekomst in een zaal vol met
Halloween-vierende mensen.

Het liefst ga ik op de zaterdagavond dingen doen met vriendinnen. Gewoon met een groep hangen
of naar een feestje. Logeren vind ik
ook leuk, of samen met mijn zus een
filmavondje houden. Gewoon even
lekker ontspannen.

Wie is je grote voorbeeld?
Eén groot voorbeeld heb ik niet, ik
kijk op naar verschillende mensen.
Tegen mijn zus kijk ik erg op. Ze is
namelijk superzelfverzekerd en heeft
schijt aan wat andere van haar vinden en dat vind ik heel knap! Ik vind
het ook heel mooi dat mijn vriendinnen lekker zichzelf zijn.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Merel van der Meijde
15 jaar
Raayland College
Oostrum

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag nog een keer op
vakantie willen met mijn vriendinnengroep, lekker naar Ibiza of een
ander feesteiland. Heel luxe hoeft
het niet, maar een zwembad is wel
een ‘must have’ op vakantie voor
mij, want ik ben dol op zwemmen.
Ook zou ik nog een keer heel graag
naar Dubai gaan en dan verblijven in
een superluxe hotel. Natuurlijk lijkt
het me ook heel gaaf om een tussenjaar te nemen en door Europa te
reizen, andere culturen te leren kennen en nieuwe mensen te ontmoeten. Dit zou ik dan graag samen met
een goeie vriendin willen doen.

gen, van een vliegtuig tot een camper, ik verzon de leukste verhalen.
Ik hield vroeger ook heel erg van
bakken. Cupcakes, taarten en koekjes, ik kon uren in de keuken staan
om de mooiste creaties te maken.
Ook speelde ik vaak buiten met mijn
vrienden op het Fort, een speeltuin
in Oostrum. Lekker ravotten en al
mijn energie eruit gooien.

Ik moest laatst beslissen of ik
mezelf wilde laten vaccineren of
niet. Eén van mijn ouders is namelijk tegen het vaccineren en daardoor vond ik het heel moeilijk om
er wel of juist niet voor te kiezen.
Met de keuze die ik uiteindelijk heb
gemaakt, ben ik blij.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

De laatste foto die ik heb gemaakt
met mijn normale telefooncamera,
was een foto van mijn tekening
die ik moest maken voor tekenen.
Het was een oefening om te oefenen
met twee verdwijnpunten. De laatste foto die ik met Snapchat heb
gemaakt, is een foto van mijn tosti
waarbij de kaas er behoorlijk was
uitgevallen.

Een dansshow kan ik me nog goed
herinneren. Twee salsa dansjes, dat
was een groot feest en daar genoot
ik echt van. En mijn eerste dansje in
de Academy; The Cave. Het was een
emotioneel dansje en het voelde
echt als een overwinning, omdat
ik zo hard had gewerkt om in de
Academy te komen. Hier was ik echt
supertrots op!

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Ik zou heel graag nog Spaans willen leren spreken omdat ik het
een ontzettend mooie taal vind.
Kunstschaatsen vind ik altijd supermooi om naar te kijken dus dat zou
ik ook wel willen leren.

Mijn opa zei laatst nog tegen mij:
“Laat je niet kisten voordat je dood
bent”. Daar bedoelde hij mee dat je
niet zomaar moet opgeven en niet
met je moet laten sollen. Deze zal
ik zeker onthouden en ik zal nooit
zomaar opgeven!

Wat deed je als kind het liefst?
Ik kon vroeger urenlang met mijn
barbies spelen. Ik had zo veel din-

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin is Anne Weijers,
zij is ontzettend belangrijk voor
mij! Ik heb haar leren kennen op
het Raayland College. Ik vind Anne
een hele goeie vriendin, omdat ik
altijd bij haar terecht kan. Ze kan
heel goed luisteren en veroordeelt
me niet, ik kan alles bij haar kwijt.
We logeren vaak en spreken regelmatig af. Als ik met haar ben is het
altijd gezellig en kunnen we lachen
om de domste dingen.

Hoi

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten?
Wat veel mensen niet van mij
weten, is dat ik een broer heb met
het Prader-willi Syndroom. Dit is een
best uitgebreid en ingewikkeld syndroom en daarom is het ook lastig
om het aan mensen uit te leggen.
Het is best moeilijk om daarmee om
te gaan en het is vooral moeilijk om
anderen te zien die wel een ‘normale’ broer hebben.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik heb gelezen heet ‘Lieve Mama’ van Esther
Verhoef en is een thriller. Ik ben het
gaan lezen op aanraden van mijn
moeder. Ik vond het een spannend
boek een vooral de laatste zin is me
erg bijgebleven.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Mij lijkt het heel leuk om een keer
van leven te ruilen met Ariane
Grande. Ik ben een keer naar haar
concert geweest en het zou me heel
gaaf lijken om zelf een keer een concert te geven. Ik zou ook heel graag
in haar kledingkast willen kijken.

Halloween
Halloween staat weer bijna
voor de deur. 31 oktober is het
zover en bij deze wil ik een
voorstel doen om dat toch maar
eens te gaan vieren. Want
waarom niet eigenlijk?
Tegenwoordig nemen we al zo
veel dingen van Amerika over,
dan kan een feestdag daar ook
nog wel bij.

Tekst: Fenne Voesten
Iris
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VVD Venray

Belofte maakt schuld
Het lijkt alweer even geleden, maar in januari zijn we in Venray door
het oog van de naald gekropen. De invoering van de avondklok leidde
her en der in het land tot ongeregeldheden en op social media werd
door onruststokers opgeroepen tot rellen in Venray.
Door adequaat optreden van onze
politie, burgemeester, boa’s en alerte
inwoners is dat allemaal in de kiem
gesmoord. Oproerkraaiers uit het
hele land werden rondom Venray
opgevangen en teruggestuurd. De
verschrikkelijke taferelen die we kennen uit bijvoorbeeld Eindhoven, zijn

Venray Lokaal

Venray bespaard gebleven.
Destijds heeft VVD Venray hier al
haar waardering voor uitgesproken
en taart beloofd, dus gingen Wim De
Schryver en Bas Künen vorige week
met taart naar het politiebureau.
Teamleiding Jan de Rooij en Jan
Hagens namen deze in ontvangst en

hebben ons nog even mee teruggenomen naar die hectische periode.
Niet zonder trots vertelden ze over
de teamspirit van alle politiemensen
om mee te helpen, maar ook over de
uitdagingen waarvoor ze organisatorisch stonden vanwege de krappe
bezetting. Gelukkig is van heinde en
ver ondersteuning gekomen.
Beide Jannen hebben ook tekst en
uitleg gegeven over het nieuwe
‘agile’ werken bij het basisteam
Venray-Gennep. Ze zijn hierin lan-

delijk voorloper. Een beetje uit nood
geboren, we kennen hier immers al
jaren een te krappe bezetting.
Ook hamert de teamleiding op het
belang van de wijkagenten. Juist
deze toppers, die in de haarvaten
van de samenleving werken, zijn in
staat om latere problemen te voorkomen. Wij zijn trots op onze lokale
politiemensen en gaan samen voor
een veilig Venray.
Wim De Schryver, lijsttrekker

Wat Venray doet voor zeven gemeenten
Onlangs waren we te gast bij dierenopvang en -ambulance
Smakterheide. We zagen er hoe gedreven Coen en Trudy de zorg
dragen voor dieren die dit zó nodig hebben, omdat niemand anders ze
kan/wil helpen of verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Dit is geen
eenvoudige klus, maar voor hen een passie, die in principe
24/7 doorgaat.
Zij doen dit voor Venray, Bergen,
Venlo, Beesel, Peel en Maas, Horst
en Deurne, een dekkingsgebied van
280.000 inwoners. De dieren worden
opgehaald, verzorgd en herplaatst,
maar zij doen écht meer dan dat. Ze

hebben contacten met bijvoorbeeld
inwoners, organisaties en dierenartsen. Daarnaast is de registratie
een belangrijke taak. Tijdens ons
bezoek werden er katten en honden
gebracht en gehaald, ontfermden ze

zich over een dode das, werd een
roofvogel bevrijd en actie ondernomen in verband met een verdwaald
damhert. De telefoons bleven maar
gaan. Veel draait om regels vanuit
de overheid en gemeentes. En vanzelfsprekend ook om het financiële plaatje. Regels zijn nodig om
het voor Smakterheide haalbaar te
maken haar taak uit te voeren en
vooral ook waar ze wel en niet over
gaat. Net als wij, weten de meeste
mensen ook niet precies hoe het

allemaal in elkaar steekt. Wat is de
rol van de gemeente en kunnen wij
nog wat verbeteren? Hoe kunnen we
het werk van de opvang en ambulance werkbaar houden en het welzijn van de dieren waarborgen? In de
informatievoorziening vanuit de
gemeente kunnen wellicht nog stappen gezet worden.

Richard de la Roy, raadslid

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.

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?
wij zijn op zoek naar:
D-Style Zitmeubelen is een
familiebedrijf uit Horst dat al
haar meubelen met de grootste
zorg in Nederland produceert.
Kwaliteit en afwerking hebben
wij hoog in het vaandel staan,
evenals korte levertijden en
correcte service.
Tevens zijn wij erg sterk in het
maken van maatwerk op alle
mogelijke vlakken.
Ook in projectstoffering bieden
wij ruime keuzes.

Open dagen
vmbo en mbo
→ vmbo zaterdag 13 november
→ mbo zondag 14 november
11.00 - 14.00 uur
Meld je aan via
vmbo → yuverta.nl/vmbohorst
mbo → yuverta.nl/mbohorstspoorweg

Yuverta is de nieuwe naam van CITAVERDE College

Wij leveren uitsluitend aan de
vakhandel.
D-Style Zitmeubelen
Expeditiestraat 3e
5961 PX Horst
077 - 398 0713

STIKSTER / NAAISTER
m/v 16-24 u/wk

Heb jij stikervaring met
industriële
naaimachines,
werk je nauwkeurig en heb je
ervaring met het verwerken
van diverse stoffen en leer?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden je een een marktconform
salaris,
goede
arbeidsvoorwaarden volgens
CAO en een afwisselende
baan in een klein familiebedrijf.
Werktijden zijn in overleg.

info@d-stylezitmeubelen.nl
www.d-stylezitmeubelen.nl

Stuur je CV en motivatie per
post of mail naar:
info@d-stylezitmeubelen.nl
of bel met Menno van Dijk:
077 - 398 0713.

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

Uw huis weer opgefrist?
Voor schilder- en texwerk bel Huub
06 14 11 59 49. (Ook voor andere
klussen in en rondom huis.)

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

Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks.
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48

Is uw stoel of bank doorgezakt?
Deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of bescha- digd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
Oudvit seniorenbanen is opzoek naar nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
o.a. schoonmakers en postbezorgers en leren meubels. Of alle andere
in uw regio! Ervaring werkt! bel: 0512
meubelwerkzaamheden.
54 80 77 of kijk op www.oudvit.nl We
www.demeubelgeneratie.nl
zien uw sollicitatie graag tegemoet!
(06 82 21 30 72)
Voor het schuren en lakken van
tafels of een andere kleur. J.Derikx,
06 10 95 42 20 Meijel
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Sint Maarten moet tijdens corona
andere vorm krijgen
Rondgaan langs de deuren tijdens Sint Maarten ligt momenteel gevoelig. Nu de cijfers explosief stijgen, is het voor de rondgangers een risico om
bij elke deur langs te gaan voor een snoepje. Moet deze editie niet anders worden vormgegeven nu het coronavirus door het land gaat?
Is het überhaupt wel verstandig om langs de
deuren te gaan? Of kunnen we met z’n allen
gewoon afstand houden en is er niets aan de
hand? Sint Maarten moet een andere vorm krijgen. Het risico tot meer besmettingen is aanwezig en elk risico moeten we als Nederlanders
niet willen nemen. We willen toch ook niet dat
mensen door dit feest in het ziekenhuis belan-

den of erger? Laten we dan, net zoals vorig jaar,
Sint Maarten afgelasten.
Aan de andere kant kun je dit feest ook niet van
de kinderen ontnemen. De jeugd heeft het al niet
makkelijk tijdens deze pandemie. Ze hebben al
zoveel plezier ingeleverd, moeten ze dit nu ook
overslaan? Daarnaast kan Sint Maarten toch goed
op 1,5 meter? Dan zetten de huishoudens een bakje

met snoep voor de deur of stoppen ze het snoepgoed op 1,5 meter afstand in de tasjes. Heel veel
mensen zijn al gevaccineerd en kinderen onder de
12 jaar hebben minder kans om besmet te worden.
Waarom doen we eigenlijk zo moeilijk?
Sint Maarten moet tijdens corona andere vorm
krijgen. Wat vindt u?

Stichting Burgers van Venray uw mening telt
Bespreking stelling Burgers van Venray oktober

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening
van vliegbasis De Peel
In de maand oktober hebben inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op de stelling over vliegtuiglawaai. De stelling was: De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode van heropening van vliegbasis De Peel. Uit het overzicht van die uitgebrachte stemmen blijkt dat 66 procent
het eens is met de stelling. De reacties van de groep personen, die aangeven geen probleem te hebben met heropening van vliegbasis De Peel (34
procent), zijn qua argumentatie nogal verschillend met die van de tegenstanders.
Die tegenstanders van de heropening gebruiken
onder meer argumenten van stress, onnodige
oefenvluchten, uitstoot van fijnstof, meer herrie
door de F35 (JSF) dan de F16 tot zelfs de impact
op de leefbaarheid van mens en dier. De mensen
die geen probleem hebben met de heropening
van de vliegbasis beargumenteren hun standpunt onder meer met onze veiligheid, de noodzaak voor defensieve taken en geven aan geen
overlast van de herrie te zullen ondervinden.
Reacties kunnen onder de button ‘vorige stellingen’ gelezen worden op de website. Enkele van
zowel de eens- als de oneensstemmers worden
hierna vermeld.
Hugo zet vraagtekens bij een aantal door voor-

standers gehanteerde argumenten. “Defensie,
verdediging? Wat wordt er verdedigd? Ons land
niet. Alle acties gebeuren in het buitenland, als er
ons eens iets wordt aangedaan dan laten we dat
gewoon toe. Defensie kan hulp bieden bij overstromingen en dergelijke, maar meer zit er toch niet in.
Te klein, te weinig en dan zoveel overlast, zo´n kapitalen kostende herriebak, niet meer van deze tijd.
Weg ermee.”
Nelleke Verberkt-Sondervan is het oneens met de
stelling en schrijft: “Het zal best geluidsoverlast
bezorgen, maar het is een noodzakelijk kwaad. De
basis op de Peel is er en het is niet fair om op een
andere plaats een vliegveld te moeten aanleggen
en andere mensen met de geluidshinder op te zade-

len. Wij moeten als Nederland ook ons steentje bijdragen. Het zijn een paar weken in het jaar.”
Joerie is het eens met de stelling. “Als je een
nieuwe auto koopt dan controleer je toch eerst of
het ding wel in je garage past? Nu koop je een leger
aan vliegtuigen en lijkt het eigenlijk nergens te passen. Dan maar op een oude vliegbasis? Dat daar
fysiek ruimte lijkt te zijn, betekent niet dat er ook
ruimte is in de leefbaarheid! Nog daargelaten dat er
geen ruimte is in de uitstoot van CO2.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Oh, zit dat zo!

Aansprakelĳkheid

Waterschade. En wie gaat dat betalen?
Limburg is deze zomer zwaar getroffen door wateroverlast. De beelden van overstromingen en
waterschade staan nog op het netvlies. Het waterschap heeft maatregelen genomen om de waterschade
te beperken. Ontstond er toch schade aan jouw eigendom? Dan is het wellicht mogelĳk om de schade te
verhalen op de overheid. De meeste burgers en bedrĳven kĳken daarbĳ naar het waterschap. Heeft het
waterschap een fout gemaakt in het beheer, dan kan dat onrechtmatig zĳn jegens de schade lĳdende
partĳ en kan schadevergoeding gevorderd worden. We spreken dan veelal over een onrechtmatige
overheidsdaad. Het kan ook zĳn dat het waterschap geen fouten heeft gemaakt, maar dat desondanks
schade is ontstaan aan jouw eigendom. We noemen dat een rechtsmatige overheidsdaad. In dat geval is
het wellicht mogelĳk om door middel van een verzoek om nadeelcompensatie de schade op het
waterschap te verhalen.
Echter, niet alleen het waterschap
kan aansprakelijk worden gesteld.
Het waterschap is verantwoordelijk
voor het waterbeheer, maar er moet
bijvoorbeeld ook gekeken worden
naar de rol van de gemeentelijke
overheid. Immers, ook op de
gemeente rust een zorgplicht bij het
waterbeheer.
In recente rechtspraak is weliswaar
geoordeeld dat de betreffende
gemeente niet aansprakelijk
was voor een verstopte duiker
(waterdoorgang), waardoor water

niet weg kon, maar dat er op een
gemeente wel een algemene
zorgplicht rust ten behoeve van het
waterbeheer. Zo moet de gemeente
adequaat reageren op klachten en
waar nodig onderzoek verrichten.
Er zijn dus meerdere spelers ten
behoeve van het waterbeheer.
Als je schade hebt geleden, is het
derhalve van groot belang om vast
te stellen waardoor die schade
is ontstaan en welke overheid
(waterschap, gemeente, provincie,
Rijk) daarvoor aansprakelijk is.

Ook kan het zijn dat niet de
overheid maar een particulier
of bedrijf de schade heeft
veroorzaakt.
Heb jij schade geleden en wil
jij proberen om deze schade te
verhalen, dan kijk ik graag met jou
mee naar de mogelijkheden!

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

Willy’s Wereld

Column

Pure domheid
De afgelopen tijd is het geweld
door voetbalsupporters enorm
toegenomen. Rondom de wedstrijden die onlangs zijn gepasseerd is er weer veel vernield en
vielen er weer vele gewonden.
Hoe lang moet onze maatschappij
het hufterige gedrag van de
hooligans nog accepteren?
Ik heb er al vaker over geschreven,
over mijn sterker wordende afkeer
van de voetbalsport. Er is veel mis
in de voetbalwereld: de exorbitante
salarissen van de prinsjes op het
groene gras, de vermoedens van
matchfixing, het voldouwen van de
agenda om zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen uitzenden, het
oeverloos gezwets op tv door zeiksnorren als Gijp en Derksen en de
last die we als samenleving ervaren
van het ronduit crimineel gedrag van
bepaalde groepen “fans”.
In Nijmegen hing het inmiddels wel
bekende spandoek met de tekst
‘Pure Haat’, in Amsterdam prijkte een
doek met een komische bedoelde
‘Brainfart Aidshoven’. Achteraf betuigen de clubs allemaal spijt en wordt
er gezegd dat men het niet toe had
moeten staan. Zware straffen worden beloofd. Maar waarom grijpt
niemand voor of tijdens de wedstrijd
in? Je bent als bestuur van de club of
eigenaar van het stadion toch zeker
baas in eigen huis? Of schijten die
bestuurders allemaal zeven kleuren
stront voor het handjevol randdebielen dat dit soort doeken verzinnen?
Als je als Feyenoord fan alleen nog
maar ‘020’ kunt zeggen, omdat je
Amsterdam niet over je lippen kunt
krijgen, of als je als NEC supporter met verheerlijking van dodelijk
geweld moet laten zien hoe erg je
de buren in Arnhem haat, dan ben je
toch echt gemankeerd. Dan klopt er
iets in je IQ boekhouding niet.
Op tv riep een analist dat het ook
te wijten is aan opgekropte ‘coronawoede’. ‘Ze hebben al zo lang niets
meer gehad.’ Want ook dat past in
Nederland: alles moet een reden
en zelfs bijna vergoelijking krijgen.
Terwijl de oorzaken voor mij veel
dichter bij hun eigen wereld liggen:
de sport wordt door het geld en de
aandacht te belangrijk gemaakt,
de ‘kleedlokaal-praat’ bij Voetbal
International draagt bij aan verhuftering en de clubbesturen durven veel
te weinig in te grijpen. Tijd dat alle
schade die ontstaat direct verhaald
wordt op de clubs.
Hou vol!
Willy
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NAJAARSAANBIEDINGEN

ZUTPHEN
NEDERLAND

NIEUW

FÜRSTENBERG
DUITSLAND

NIEUW

NIEUW

VIANDEN
LUXEMBURG

Vertrekdata:
26 nov. en 10 dec.
2 dagen halfpension

Vertrekdata: 26 en 27
nov. en 10 en 11 dec.
2 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 november
3 dagen halfpension

€ 180,-

€ 165,-

€ 250,-

KERSTREIZEN
NIEUW

!
VOLPENSION

SLAG! BAD STEBEN
GEEN 1PK TOE

MAISHOFEN
OOSTENRIJK

RATTENBERG
DUITSLAND

Vertrekdatum:
20 december
8 dagen halfpension

Vertrekdatum:
22 december
6 dagen halfpension

Vertrekdatum:
22 december
6 dagen halfpension

€ 775,-

€ 595,-

€ 595,-

NUNSPEET
NEDERLAND

VOLENDAM
NEDERLAND

NIEUW

DUITSLAND

NIEUW

STADSKANAAL
NEDERLAND

Vertrekdatum:
24 december
4 dagen volpension

Vertrekdatum:
24 december
4 dagen volpension

Vertrekdatum:
23 december
5 dagen volpension

€ 565,-

€ 525,-

€ 575,-

ONZE NIEUWE WINTERGIDS IS UIT ! GA NAAR WWW.GHIELEN.NL
CARNAVALSREIZEN
DELEN TARRENZ
WINTERS WAN

!
VOLPENSION

OOSTENRIJK

BOURNEMOUTH
ENGELAND

WEIBERSBRUNN
DUITSLAND

Vertrekdatum:
26 februari
8 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 februari
6 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 februari
6 dagen halfpension

€ 695,-

€ 550,-

€ 575,-

RIJS
NEDERLAND

HULSHORST
NEDERLAND

NIEUW

!
VOLPENSION

ODOORN
NEDERLAND

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

€ 525,-

€ 625,-

€ 550,-

WINTERSE DAGTOCHTEN
OCHT
2E KERSTDAGT

EIFEL

Incl. lunch, rondrit o.l.v.
gids, koffie/ gebak,
prosecco, kerstdiner
2x consumptie
€ 100,-

N OV E M B E R / D

ECEMBER

WWW.GHIELEN.NL
TEL (077) 307 19 88

KERSTWINKELDAGTOCHTEN

OCHT
2E KERSTDAGT

Foto: Visit Flevoland

POLDERTOCHT

Incl. koffie/ gebak,
rondrit o.l.v. gids,
koffietafel, kerstdiner,
2x consumptie
€ 100,-

ALADDIN

OCHT
2E KERSTDAGT

KLOMPENMAKERIJ

Incl. koffie/ gebak,
demonstratie klompen
maken, lunch, workshop, kerstdiner, 2x
consumptie
€ 100,-

HOLIDAY ON ICE

O.a. Aken, Düsseldorf,
CentrO, Keulen, Brugge,
Antwerpen, etc.!

Incl. entreeticket 1e rang
Vertrekdata:
29 december en
23 januari

Incl. entreeticket 1e rang
Vertrekdata:
18 en 21 november

Vanaf € 24,-

€ 140,-

Vanaf € 70,-
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Venray wint maar blessurespook slaat toe
Venray won de thuiswedstrijd tegen Wilhelmina’08 uit Weert met 4-2 op zondag 24 oktober. Daardoor blijft
het Venrayse team aan kop van de eerste klasse D. De vele blessuregevallen baren trainer Frans Koenen wel
de nodige zorgen voor de komende duels.
Vooral in de aanval zal het zondag,
uit tegen Geldrop, puzzelen worden.
Niek Versteegen (hamstrings) zat al
in de lappenmand. Daar kwamen
Bram Vievermans (enkel) en Stan
Kersten (bovenbeen) bij. Ook Rick
Egelmeers en Bram Kersten moesten
tegen Wilhelmina’08 voortijdig naar
de kant. “Het zijn vooral spierblessu-

res. Dat kan iedere club overkomen”,
verklaarde Frans Koenen. “We hadden een heel brede selectie maar nu
komen we al bijna spelers tekort”,
keek hij zorgelijk.
Op het zonnige sportpark De Wieën
leek er voor rust geen vuiltje aan de
lucht voor de oppermachtige thuisclub tegen de laagvlieger uit Weert.

De opgekomen Timo van de Voort
rondde na een kwartier een aanval af
en Venray leidde met 1-0.
Stan Kersten brak vlak daarna door
over de linkerkant. Zijn voorzet
werd door Bram Vievermans binnen
gegleden: 2-0. De doelpuntenmaker
viel even later uit na een stevige
overtreding en hij werd vervangen

Huldiging acht jubilarissen
VrouwenKrachtYsselsteyn stond vrijdag 22 oktober feestelijk stil bij het lidmaatschap van acht trouwe
leden. Dit jaar is Fien van Trommelen- Remeijsen 75 jaar lid en An Claessens-Vollenberg 70 jaar lid.
Jo Deters-Maas, Grada Teunissen- Fleurkens en Bets Wismans- Philipsen zijn al zestig jaar lid.
Maria Gevers- Vogels, Hannie Keijzers- van den Woldenberg en Gerry Smeets- Stevens vijftig jaar lid.
Onder het genot van een drankje bij Roelanzia kregen de jubilarissen, uit handen van de voorzitter van
VrouwenKrachtYsselsteyn, een bloemboeket en een blijvend aandenken in de vorm van een gegraveerde
bloemvaas of taartplateau aangeboden.

door Jeroen Vullings. Nog voor de
pauze leidde Venray riant met 3-0.
Na een voorzet van Jesse Rommen
en een misser in de Weerter defensie
schoot Stijn Brinkman raak.
Met Danny Pelzer voor Rick Egelmeers
begon Venray aan de tweede helft.
Nadat Jeroen Vullings op de lat schoot
moest Venray de eerste tegentreffer
in deze competitie incasseren. Placide
Avouzia Njoh glipte door de defensie
en passeerde keeper Sam Stiphout:
3-1. Zo raakte Venray na 410 minuten
achterin de nul kwijt. De broers
Stan en Bram Kersten vielen direct
na elkaar uit. Aron Franssen en Joy
Koenen waren de vervangers. Toen de
thuisploeg even met tien spelers op
het veld stond, sloeg Wilhelminaaanvoerder Niels Roijakkers toe.
Met een daverende afstandschot
bracht hij de stand op 3-2.
De spanning was weer helemaal
terug. Venray leek ontregeld door alle
blessures en wisselingen in het elftal.
De bezoekers uit Weert putten moed
uit hun twee treffers en bestookten

het thuisclubdoel. Er ontstonden
kansen over en weer maar treffers
bleven heel lang uit. Diep in de
blessuretijd sloeg Venray toe.
Jeroen Vullings liet een goede actie
zien op de linkerflank. Zijn voorzet
werd afgerond door Danny Pelzer: 4-2.
Frans Koenen was opgelucht. “Ik ben
heel blij met de drie punten. Maar we
hadden niet zo in de problemen
mogen komen”, oordeelde hij. “Je zag
het op het einde van de eerste helft al
aankomen. Er sloop gemakzucht in het
spel. Daar waarschuw je voor maar
toch gebeurt het.”

We hadden een heel
brede selectie maar
nu komen we al bijna
spelers tekort”, keek hij
zorgelijk
Tekst: Henk Willemssen

SVOC’01/United wint
defensieve strijd
Onder het genot van een zonnetje trad SVOC’01/United zondag
24 oktober aan tegen Oxalis. De tegenpartij wist de stand tot twee
keer toe in evenwicht te brengen, maar uiteindelijk was het
SVOC’01/United de die strijd definitief won.

Ars Musica huldigt jubilarissen
De leden van vocaal ensemble Ars Musica uit Venray hebben onlangs drie zangers gehuldigd.
Frans Hurkmans en Sander Vermeeren waren medio 2020 al 25 jaar lid van dit koor, maar wegens de
coronapandemie konden toen geen bijeenkomsten plaatsvinden. Daarom vond er nu een inhaalslag plaats
en intussen is in 2021 ook Harrie Francken zilveren jubilaris. Voorafgaand aan de jaarvergadering ontvingen zij uit handen van voorzitter Jo van Lieshout de jubileumspeld als waardering voor hun jarenlange
inzet voor en in het koor. Niet alleen als zangers maar ook op andere manieren leveren zij een flinke bijdrage aan het wel en wee van Ars Musica.

Door blessures startte het team
in een sterk gewijzigde opstelling met onder andere een basisdebuut voor A-speelster Maud
Arts. SVOC’01/United schoot uit de
startblokken en kwam na enkele
minuten met een mooi afstandsschot van mede-invalster Marloes
op voorsprong. Door goed uitgespeelde aanvallen en een stabiele
verdediging werd de stand uitgebouwd naar 4-2, wat meteen de
ruststand vormde. Aangesterkt
door de ranja werd direct na rust
een gat van drie doelpunten gesla-

gen. Hierna belandde SVOC’01/
United echter in een moeilijke fase,
waarin het aanvallend zoekende
was. Tegenstander Oxalis maakte
hier gretig gebruik van en wist de
stand tot twee keer toe in evenwicht te brengen. Een ver afstandsschot bracht hier verandering in en
bracht SVOC’01/United na enkele
minuten weer op een voorsprong
van 7-6. Een doelpuntloze slotfase
van meer dan tien minuten volgde,
waarmee de nipte overwinning
veiliggesteld werd.
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Kleurplaten inleveren

Halloween in het centrum
van Venray
Venray Centraal is druk bezig met de laatste voorbereidingen van
Halloween koopzondag in Venray. Het evenement wordt op zondag
31 oktober vanaf 12.00 uur gehouden in het centrum van Venray.
Terwijl de ‘ouderen’ in de
Oktoberfesttent op het
Schouwburgplein een kijkje nemen,
kunnen de kinderen zich in de straten
vermaken en hun kleurplaten inleveren. Van 17.30 uur tot 20.00 uur is

het nog alleen maar voor de kinderen
met stalen zenuwen. Zo zijn inmiddels 3.000 kleurplaten via de scholen
verspreid en zijn veel acteurs, dansgroepen en percussiegroepen gecontracteerd.

100-jarig bestaan

Jubileumboek harmonie
St. Catharina Leunen-VeulenHeide
In het kader van het 100-jarig bestaan van harmonie St. Catharina
Leunen-Veulen-Heide is er een jubileumboek uitgegeven. Op zaterdag
23 oktober werd het boek ‘Biografie van een honderdjarige’ gepresenteerd tijdens het jubileumconcert van harmonie St. Catharina LeunenVeulen-Heide in de schouwburg van Venray.
In dit boek wordt het levensverhaal van de ‘honderdjarige’ harmonie beschreven door de samensteller
Piet Smits. Het boek is uitgevoerd in
A4-formaat met een hardcover omslag
en bevat zo’n 200 pagina’s met

behalve tekst ook talrijke foto’s, krantenartikelen en anekdotes. Het boek
zal, ná uitlevering, ook verkrijgbaar
zijn in ‘De Smaaksmederij’ aan de
Albionstraat in Leunen.

Begeleiding tijdens mis

Muziek in de grote kerk
In de Grote Kerk in Venray staan de komende weken enkele muzikale
hoogtepunten op het programma. Op zondag 7 november zingt het
vocaal ensemble Canto Rinato onder leiding van Ton Kropivsek de mis
van 09.30 uur. Op zondag 21 november zingen de Zangers van Sint Frans
de mis tijdens de heropening en inzegening van de gerestaureerde toren
en ramen. En op zaterdag 13 november vindt ’s avonds om 20.30 uur een
concert plaats van Studium Choral.
Studium Chorale brengt in een kleine
bezetting van tien zangers een programma rond het bekende Requiem
van Gabriel Fauré met begeleiding
van het Belgische ensemble The Party
met eveneens vier strijkers en harmonium. Op het programma staat
Fauré: Cantique de Jean Racine Saint-

Saëns: O salutaris hostia, Ave Maria
en Ave verum Fauré: Requiem (op.48,
versie 1893). Uitvoerenden zijn het
koor Studium Chorale onder leiding
van Hans Leenders, ensemble The
Party onder leiding van Bart Rodyns,
sopraan Valérie Stammet en bariton
Vincent Kusters.

Hoeve Blues met drie bands
In de Witte Hoeve in Venray vindt zaterdag 30 oktober Hoeve Blues weer
plaats. De bands Hillbilly Hayride, The Southern Blues-Rock Band en
Belgian Quo Band geven dan een optreden.
De zaal gaat open om 19.30 uur en
aanvang 19.45 uur. Tickets zijn te

bestellen via telefoon 06 20 95 06 36.
Er is een QR-code nodig.

Bands op Zondag Middag
van start
In ‘t Stekske in Venray wordt zondag 31 oktober weer Bands op Zondag
Middag georganiseerd. Zenzation zal van 15.00 tot 18.00 uur live muziek
ten gehore brengen.
De activiteit is bedoeld om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen.
“Ook dat gaat steeds beter. Waar mensen elkaar ontmoetten, ontstaan

mooie dingen. Vrijwilligers melden
zich aan en ook bands”, aldus organisator Wim Vievermanns.

Zilveren bijtje voor de heer Rinus Swinkels
Rinus Swinkels (88) uit Venray heeft zondag 24 oktober een zilveren bijtje van de gemeente Venray
ontvangen. Deze blijk van waardering wordt hem uitgereikt door wethouder Cor Vervoort voorafgaand
aan de voetbalwedstrijd van SV Venray.
Rinus Swinkels is al ruim 33 jaar
actief als vrijwilliger bij SV Venray.
In deze jaren heeft hij de velden belijnd, kleedkamers gereed
gemaakt, op zondag meegeholpen
in de businessclub en verdere hand-

en spandiensten verricht. Gezien zijn
leeftijd zijn de activiteiten verminderd, maar bij elke thuiswedstrijd is
Rinus aanwezig om toegangspasjes
te controleren. Naast liefde voor zijn
club SV Venray, bezoekt hij al jaren-

lang trouw het Vincentiushuis om
met de mensen daar een gezellig
praatje te maken.

XpeditieBieb bij BiblioNu
Kinderen uit groep 3 en 4 kunnen op dinsdag 2 november in de bibliotheek in Venray Dash & Dot robots
programmeren. Met de robots leren ze spelenderwijs op een uitdagende en educatieve manier de vaardigheden van het programmeren.
In de XpeditieBieb ontdekken kinderen de wereld en mogelijkheden
van de toekomst en maken kennis
met wetenschap en techniek: programmeren, robots, VR-brillen, timmeren, experimenten en proefjes,

stop-motion of een green screen.
Er is van alles te leren, doen en ontdekken.
Ervaring is niet nodig; de workshops zijn zo vormgegeven dat
alle kinderen na een klein beetje

uitleg direct zelf aan de slag kunnen. De Xpeditiebieb is op 2, 9 en
16 november van 15.45 tot 16.45
uur in de bibliotheek Venray.
Aanmelden kan via de activiteitenbutton op www.biblionu.nl

Bijeenkomst om vragen over Jezus te
beantwoorden
De Bijbelgemeente Venray houdt op dinsdagavond 2 november een eerste gespreksavond met als thema
de historische betrouwbaarheid van Jezus. De bijeenkomst is in de Blokhut aan de Kempweg in Venray.
Tijdens deze gespreksavond worden er vragen gesteld zoals wat
weten we over de historische
Jezus? Hoe zit het met de historische betrouwbaarheid van de bronnen die over Jezus spreken, zoals
Romeinse geschiedschrijvers en de

Bijbel zelf? Heeft Jezus van Nazareth
bestaan? De spreker deze avond
is Ruben Jorritsma, die evolutiebiologie heeft gestudeerd aan de
Universiteit Wageningen. De geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur
welkom in de Blokhut en rond 20.00

uur wordt er gestart. De avond duurt
tot 22.00 uur. Op dinsdag 30 november is er een tweede gespreksavond
met als thema de betrouwbaarheid
van de Bijbel.

Venrayse mantelzorgers in het zonnetje
met brunch
Rotary Venray wil de mantelzorgers uit de gemeente Venray graag in het zonnetje zetten door ze uit te
nodigen voor een feestelijke brunch. Vorig jaar was dit evenement ook al gepland, maar kon het niet
doorgaan door corona. Het wordt op zaterdag 6 november gehouden bij Dans & Partycentrum ANNO 54
in Venray.
In de gemeente Venray zijn er ongeveer 4.300 mantelzorgers, zij doen
hun werk vaak gedurende langere
tijd in stilte. Daarom is het volgens
Rotary Venray goed dat er in de
Week van de Mantelzorger aandacht
wordt besteed aan deze groep vrijwilligers. Dit jaar is de dag van de
mantelzorg op woensdag 10 november. Op en rond die dag worden er in

heel Nederland activiteiten georganiseerd waarbij de mantelzorger
in het zonnetje wordt gezet. Zo ook
in Venray op zaterdag 6 november
wordt door Rotary Venray aan de
mantelzorgers van de gemeente
Venray een brunch aangeboden.
Tijdens deze brunch, met muzikale
omlijsting, is er gelegenheid om
‘op adem te komen’, te genieten

van het programma en om ervaringen uit te wisselen. De brunch
begint om 12.30 uur en eindigt om
14.30 uur. Geïnteresseerden kunnen
zich opgeven tot vrijdag 29 oktober
bij Steunpunt Mantelzorg Venray via
mantelzorg@venray.nl of via het
Zorgloket van de gemeente Venray
via 04 78 52 33 33.

Concert St. Oda met twee examenkandidaten
Bijna twee jaar heeft fanfare St. Oda uit Merselo, vanwege de coronamaatregelen, niet kunnen
optreden. De draad wordt weer opgepakt met een concert op zondag 7 november in de Bolzaal van de
Schouwburg in Venray.
Deze locatie is een ruimte om te
musiceren, maar is mede gekozen
omdat tijdens het concert twee
leden van de fanfare, Anne Janssen
op trompet en Dion Nellen op
bugel, hun D-examen hopen af
te sluiten. Het D-examen van de
muziekopleiding bestaat uit twee
gedeeltes, een openbaar en een
besloten gedeelte. Het besloten
gedeelte hebben beiden al met

goed gevolg afgelegd en het
openbare gedeelte is al tweemaal,
vanwege corona, uitgesteld.
Tijdens het openbare gedeelte
moeten de kandidaten een solo
voordragen met begeleiding van
een orkest. Beiden hebben als
orkest fanfare St. Oda gekozen.
Anne gaat het stuk ‘El Cid’ van
Bert Appermont uitvoeren en Dion
heeft als examenstuk gekozen voor

‘Rhapsody’ van André Waignein.
Een drietal examinatoren onder
leiding van Geert Jacobs zullen de
optredens beoordelen en zullen nog
tijdens het concert hun bevindingen
toelichten en bekendmaken. Het
concert, onder leiding van dirigent
Maarten Rijs, is gratis toegankelijk
en begint om 11.00 uur.
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Geplukt

Edward Linskens Venray
Hij heeft tien jaar lang bij PSV gevoetbald en heeft ontzettend genoten van deze tijd. Toch haalt deze
oud-profvoetballer ook veel voldoening uit zijn huidige baan binnen de uitvaartbranche. Deze week wordt
Edward Linskens (52) uit Venray geplukt.

Toen trainer Dick Advocaat in 1996 zijn
twijfels uitsprak over Edward en aangaf dat er geen echte toekomst meer
voor hem was bij de club, besloot hij
te vertrekken. Edward begon toen bij
NAC. “Door een conflict met de trainer heb ik daar mijn contract ingeleverd. Ik heb toen nog een jaar voor het
Belgische Lokeren gespeeld en daarna
voor VVV.” Hierna werd het contract
van Edward niet verlengd en besloot
hij verder te voetballen bij SV Venray.
In 1998 raakte hij tijdens een wedstrijd
zwaar geblesseerd aan zijn kruisband
en dit betekende dan ook het einde
van zijn carrière. “Ik heb er nu gelukkig
geen last meer van”, vertelt hij. “Ik kan
gewoon fitnessen en mountainbiken
en wordt er niet door belemmerd.
Ik hoef ook niet te gek meer te doen.”

Jeugdliefde

Edward is geboren en getogen
in Venray. Hier voetbalde hij van
zijn 7e tot zijn 17e bij SV Venray.
“Hierna ben ik naar PSV gegaan”,
vertelt Edward. “Daar heb ik één
jaar bij de jeugd gespeeld en toen
ik 18 was kwam ik terecht bij het
tweede team van PSV. Daar heb ik
ongeveer één jaar gevoetbald en
van 1987 tot 1996 heb ik voor het
eerste team van PSV gevoetbald.”

Profvoetbal
Op zijn 19e speelde Edward met
PSV de Europacup 1 (nu Champions
League). Hij scoorde in de halve
finale tegen Real Madrid en PSV

wist de finale te bereiken. Hier wist
het team de Europacup 1 te winnen.
“Ik heb een hele mooie tijd gehad
bij PSV. Het was mijn jongensdroom
om profvoetballer te worden. Als je
van je hobby je beroep kan maken,
dan doe je dat. Ik heb wel de middelbare school afgemaakt, maar mijn
vervolgopleiding, CIOS, niet. Het was
niet meer te combineren, ik moest
vijf keer per week trainen en dan op
CIOS ook nog 20 uur sporten. Na een
half jaar was ik op, dan moet je keuzes maken.” Edwards ouders hebben
hem altijd gesteund, ondanks dat ze
het in eerste instantie niet prettig
vonden dat hij niet meer naar school

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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ging. “Ze deden altijd alles voor mij
en mijn broer. Hij kon ook aardig
voetballen en speelde bij het C-team
van VVV. We werden altijd overal
naartoe gebracht en ze stonden voor
ons klaar.” Edward vond het prettig
dat zijn ouders hem steunden, maar
nooit te veel druk op hebben gelegd.
“Ze hebben me nooit verplicht om
te blijven spelen, tegenwoordig zie
je het te vaak dat er onnodig veel
druk op kinderen wordt gelegd op
dit gebied. Ze hebben altijd gezegd:
‘als je het niet leuk vindt, dan stop
je gewoon na dit seizoen’. Mensen
zien vaak alleen de mooie kanten van
het professionele voetbal, er moet
ook heel veel voor gedaan worden.”
Edward zelf heeft het nooit als een
verplichting ervaren. “Ik heb er veel
voor moeten laten, maar zo voelde
het nooit voor mij. Volgens anderen
heb ik misschien veel gemist, maar
ik vond voetbal het mooiste wat er
was en maakte graag opofferingen
hiervoor.”

Oplossing vorige week:
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Van het profvoetbal heeft Edward
veel geleerd. “Je ontwikkelt je en je
hebt met zo veel verschillende mensen te maken, van sponsoren tot
grote bedrijven. Ik kwam van een
beschermde omgeving in een dorp af
en kwam in een wereld terecht die
best hard was. Je moet je dan wel
staande zien te houden. Als topsporter ben je best wel een einzelgänger
en daar moeten sporters een weg in
zien te vinden. Je moet hard zijn voor
jezelf, maar ook voor de concurrentie. Je wilt zondags toch spelen dus je
moet voor jezelf kiezen.”

Edward leerde zijn vrouw Anja kennen op zijn 14e. “Dit was al voor het
profvoetbal, ze is overal bij geweest.
Ze heeft zelf ook altijd gevoetbald.
We hebben alles samen meegemaakt,
maar hebben ook allebei ons eigen
leven. Dat is wel heel fijn en belangrijk denk ik.” Edward en Anja hebben
tot hun 25e thuis gewoond en zijn in
1993 getrouwd, waarna ze samen zijn
gaan wonen in de wijk Landweert. In
2000 verhuisden ze naar hun huidige
woning. “We zijn ook altijd in Venray
blijven wonen, alleen in de periode
dat ik in België voetbalde, hadden we
daar een appartementje. Toch hebben
we ons huis wel altijd aangehouden in
die tijd. We hadden het hier gewoon
naar onze zin.”
Samen hebben Edward en Anja twee
dochters, die allebei fanatiek supporter van PSV zijn. “Ze zijn erger dan ik”,

lacht hij. “Ze noemen mij ook altijd
geen ‘echte’ supporter, maar ik relativeer anders dan zij. Als PSV verliest,
bekijk ik realistisch wie de betere
ploeg was.”

Uitvaartbranche
Inmiddels is Edward al bijna zeven jaar
werkzaam voor uitvaartverzekeraar
DELA. Hij neemt telefoontjes aan van
nabestaanden en helpt ze door de eerste momenten heen waarbij ze aangewezen zijn op de uitvaartverzekeraar.
“Dit werk geeft me voldoening, ik
spreek mensen die veel verdriet hebben nadat hun dierbare is overleden,
je kunt deze mensen ondersteunen
en belangrijke zaken voor ze regelen. Het is totaal wat anders dan ik
gewend was”, vertelt hij. “Terug naar
het sociale leven vanuit de voetbalwereld was wel een omschakeling.
Ik werkte eerste voor een bedrijf
waar ik al nachtdiensten draaide.
Toen DELA me vervolgens vroeg daar
in de nachtdienst te komen werken,
heb ik dat gedaan.” Edward werkt
dus alleen maar nachtdiensten en dit
bevalt hem goed. “Ik werk ongeveer
24 uur per week en ik heb in mijn
ogen veel meer vrije tijd. Ik heb ook
echt weinig slaap nodig. Als ik na mijn
dienst om 07.15 uur ga slapen, dan sta
ik alsnog om 11.00 uur op. Dan heb ik
de hele dag nog voor me en slaap ik
even een uurtje voor ik ‘s avonds weer
begin. Ik zou nooit meer anders willen.” Zijn vrije tijd vult Edward dan ook
graag op met sporten en leuke dingen doen met zijn familie en vrienden. “Ook ben ik sinds een tijd gek op
koken, dat doe ik echt graag.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

VENRAY

HEIDE

MERSELO

GEIJSTEREN

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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SONY OLED TV
XR55A84JAEP

1499,€100 CASHBACK

• OLED • 4K Ultra HD • 120Hz • Acoustic Surface Audio+ • Google TV * Prijs na cashback, cashbackactie geldig t/m 14-11-2021 • Nu met €100,- PlayStation Store-tegoed
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PANASONIC OLED TV
TX-49HXF977

• 4K Ultra HD • 49 Inch • HCX Pro Intelligent Processor
• HDR Cinema Display Pro
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SAMSUNG NEO QLED TV
QE65QN93AATXXN

1399,€300 CASHBACK

• NEO QLED • 4K Ultra HD • 120Hz • Neo Quantum Processor 4K • Anti-Reflection
• Object Tracking Sound + * Prijs na €300,- cashback, cashbackactie geldig t/m
14-11-2021

1299,-

SAMSUNG QLED TV
QE55Q77AATXXN

799,-

• QLED • 4K Ultra HD • 120Hz • 55 Inch • Quantum Processor 4K
• Motion Xcelerator Turbo+ • Dual LED
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ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
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