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Gezondheidsprikkel
Merel, Noa en Yaël van de Montessorischool in Venray zetten zich het afgelopen jaar in als leefstijlambassadeurs van de gemeente. In die rol informeerden en inspireerden ze leeftijdsgenootjes over een gezonde leefstijl. Hun inzet bleef niet onopgemerkt: het drietal won ‘de gezondheidsprikkel’ en mocht de bijbehorende cheque ter waarde van 1.000 euro in
ontvangst nemen. Lees verder op pagina 03

Dorpsbewoners maken zich zorgen om veiligheid

Dorpsraad Ysselsteyn bezorgd om overlast arbeidsmigranten
De dorpsraad van Ysselsteyn maakt zich grote zorgen over de rondhangende arbeidsmigranten van
camping De Zwaluw. Ze zorgen voor overlast in het dorpscentrum, waar ze overnachten op en rond het
Lovinckplein. De dorpsraad is bezorgd over de veiligheid en heeft een brief geschreven aan het gemeentebestuur van Venray.
D66-raadslid Emmelie Claessens
uit Ysselsteyn kaartte de kwestie in mei al aan. Ze stelde vragen over de illegale situatie op de
voormalige camping De Zwaluw
aan de Deurneseweg in Ysselsteyn.
Het College van B&W antwoordde dat
de eigenaar een verzoek tot legalisering en een vergunningaanvraag
heeft ingediend. Het college zei
handhavend op te zullen treden als
de vergunning niet rond komt.

Situatie verergerd
De dorpsraad meldt dat de situatie
vanaf eind 2021 is verslechterd toen
de nieuwe exploitant, uitzendbureau Reyhan, het beheer overnam.
De meeste overlast zou ontstaan door
werknemers die uit het wooncomplex zijn gezet. Ze verblijven meerdere nachten op de bankjes aan het
Lovinckplein of voor de supermarkt
en ze zouden blikjes en ander afval
om zich heen verzamelen. “Het voelt

voor veel dorpsbewoners niet prettig om in de avonduren langs deze
personen te moeten lopen”, aldus de
dorpsraad die spreekt van onmenselijke situaties. “Er heeft bij de camping
een incident plaatsgevonden waarbij
een werknemer zou zijn geslagen,
omdat hij een huurachterstand had.
Een dorpsbewoner heeft zich over het
slachtoffer ontfermd.”
De politie kan alleen reageren op
meldingen en kan achteraf wei-

nig meer doen, stelt de dorpsraad.
Die vindt dat alleen de gemeente de
kern van het probleem, de woonsituatie op De Zwaluw, kan aanpakken
door in de vergunning eisen te stellen aan toezicht en beheer en door
handhavend op te treden.
Gemeente Venray heeft met de eigenaar twee jaar geleden de eerste
stappen gezet tot legalisering en ook
om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Dat was ook op advies
van de Commissie Roemer, die aanbevelingen deed over huisvesting
van arbeidsmigranten. Het college
heeft de illegale situatie lange tijd
gedoogd, omdat de omgeving nau-

welijks overlast ondervond van de
voornamelijk Poolse bewoners van
de chalets. Volgens de dorpsraad zijn
deze Poolse werknemers vervangen
door een nieuwe populatie die werkzaam is in slachterijen tot in de verre
omgeving.

Het voelt voor veel
dorpsbewoners niet
prettig om in de
avonduren langs deze
personen te moeten
lopen
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Buurtkastje Landweert voorziet in behoefte
In de Venrayse wijk Landweert staat sinds enkele maanden een buurtkastje. Het kastje staat vol met lang
houdbaar voedsel en een diversiteit aan verzorgingsartikelen. Allemaal vrijwillig en vaak anoniem gedoneerd.
Mensen die er behoefte aan hebben kunnen de producten gratis meenemen. Onder het motto ‘Geef wat je over
hebt, neem wat je nodig hebt’, wordt het buurtkastje gefaciliteerd door initiatiefneemster Suzanne Rutten.
Tampons, tandpasta, deodorant en
cup-a-soup: zomaar een greep uit het
assortiment in het buurtkastje op het
Kleefkruid in Landweert. “Het zijn allemaal spullen die anderen over hadden of bewust hebben gekocht om in
het kastje te leggen”, vertelt Suzanne
Rutten. Het meubel is in haar eigendom en staat op eigen initiatief in het
portiekje bij haar woning. Het prijkt
naast een tweede kastje, waarin
boeken staan. Ook deze zijn gratis
mee te nemen en worden regelmatig
door haarzelf of derden aangevuld.
“Toen we allemaal thuiszaten in verband met corona, ben ik gestart met
de boeken. Op televisie kwam er een
soortgelijk initiatief voorbij, maar dan
met etenswaren en verzorgingsproducten. Gratis mee te nemen, voor
mensen die het om welke reden dan
ook heel goed kunnen gebruiken.
Dat wil ik ook, dacht ik toen.”

Houdbaarheidsdata
Suzanne vond, na een tijdje speuren,
een passend kastje in een kringloop-

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

winkel in Venhorst. “Het viel nog niet
mee om een geschikt meubelstuk te
vinden. Ik zocht specifiek een kastje
met een glazen deur, zodat je het niet
open hoeft te maken om de inhoud
te zien. Een lieve meneer uit de buurt
heeft uit eigen beweging de kosten op
zich genomen, omdat hij het zo’n mooi
idee vond.” Het buurtkastje staat nu
bijna een half jaar in haar portiek op
Kleefkruid 10. “Soms bellen mensen
bij me aan. Als ze teveel spullen bij
zich hebben, omdat ze het huis opgeruimd hebben bijvoorbeeld. Verder
heb ik er eigenlijk niet echt zicht op
wie er zorgen voor aanvulling van
het assortiment en wie er vervolgens
dankbaar gebruik van maken. Het kost
me dus maar weinig werk. Ik houd de
houdbaarheidsdata in de gaten en kijk
of er geen zaken in staan die er niet in
horen te staan”, vertelt ze.

“Je schreeuwt het niet van de daken
wanneer je te weinig geld hebt om
de artikelen uit een buurtkastje zelf te
kopen, maar dat er behoefte is, staat
niet ter discussie.” Diverse onderzoeken onderstrepen die uitspraak.
Zo blijkt uit het Bloedserieus onderzoek van ontwikkelingsorganisatie Plan International onder duizend
meisjes tussen de 12 en 25 jaar dat
1 op de 10 vrouwen soms geen geld
heeft voor maandverband. Suzanne
merkt het in de praktijk. “Onlangs liep
ik toevallig een vrouw tegen het lijf bij
mijn kastje. Ze had twee dochters en
vond het onbeschoft om alle tampons
en maandverbanden uit het kastje
mee te nemen. ‘Ik moet ook iets laten
staan voor anderen’, zei ze. Maar morgen komt er wel weer wat anders, dus
neem het vooral mee als je het goed
kunt gebruiken, heb ik haar gezegd.”

Taboe

Soortgelijke initiatieven

Er heerst nog altijd een taboe bij
mensen die gebruik maken van dit
soort initiatieven, weet Suzanne.

Voor zover Suzanne weet, is haar
buurtkastje het enige in Venray. En dat
is jammer, zegt ze. “In Oostrum staat

er ook ergens eentje, maar voor zover
ik weet in Venray zelf verder nergens.
Ik hoop dat er dankzij wat extra aandacht nog meer gebruik gemaakt gaat
worden van mijn buurtkastje op het
Kleefkruid. Misschien komen er zelfs

wel meer soortgelijke initiatieven van
de grond. Dat zou mooi zijn, want er is
genoeg behoefte aan.”

Tekst: Jelle van Hees

Adver torial

Kempen Communicatie en MarketingMakkers
bundelen krachten en gaan verder onder één directie
Niek Geurts, Berton van Rens en Wouter Hermans vormen per 1 augustus de nieuwe directie van Kempen
Communicatie en MarketingMakkers. Waar Niek en Berton op dit moment eigenaar zijn van
MarketingMakkers, is Wouter commercieel directeur bij Kempen Communicatie. Door intensief samen te
werken breiden beide marketingcommunicatiebedrijven hun positie in de markt uit.

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

van Eric en Ingrid van Kempen.
Eric en Ingrid zijn en blijven eigenaar en directie van Kempen Media,
uitgever van onder andere de HALLO
nieuwsbladen. “We zien in Wouter
iemand met de potentie om de activiteiten van Kempen Communicatie
voort te zetten.”, zegt Ingrid.
“We zijn ervan overtuigd dat we
Kempen Communicatie in goeden
handen achterlaten en we hebben er
alle vertrouwen in dat Wouter, Niek
en Berton de ingezette groei kunnen
voortzetten.”

Bezorgklachten www.garcon.nl

Samen ondernemen

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs

De beslissing om samen verder te
gaan ging niet over één nacht ijs.
“Ik wist altijd dat ik niet alleen wilde
ondernemen, maar samen. Ik kende
Niek en Berton al en heb bewondering voor wat zij hebben bereikt met
MarketingMakkers”, aldus Wouter.
Berton vult aan: “Het klikte meteen met Wouter en dat vinden we
heel belangrijk. Ik kijk er naar uit
om samen met Wouter en Niek deze
twee bedrijven te leiden.”

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

Grootste marketingcommunicatiebureau
Beide organisaties maakten de afgelopen jaren een forse groei door. “We
zagen de vraagstukken vanuit klanten groter worden”, zegt Niek. “Door
samen te werken zetten we niet
alleen de volgende stap in kwaliteit,
maar ook in de slagkracht en capaciteit die we onze klanten kunnen bieden. We vullen elkaar goed aan én we
versterken onze positie in de markt.”
De activiteiten van MarketingMakkers
en Kempen Communicatie lijken

veel op elkaar, het zijn beide fullservice marketingcommunicatiebureaus, maar de focus ligt net iets
anders: ongeveer 70 procent van
de werkzaamheden van Kempen
Communicatie omvat design en grafische productie, 30 procent bestaat
uit marketingcommunicatie en
strategie. Bij MarketingMakkers is
dat precies andersom, waardoor de
bedrijven synergievoordelen voor
ogen zien.

De omgekeerde weg
De twee organisaties kwamen elkaar
in het werkveld steeds vaker tegen.
“In plaats van die ‘strijd’ met elkaar
aan te gaan, kiezen we ervoor onze
krachten te bundelen en elkaar te
versterken. Daar ben ik trots op”,
aldus Wouter. Voor hem kriebelde
het ondernemen al jaren. Sinds 2015
vervulde hij verschillende rollen
binnen Kempen Communicatie en
neemt daarom nu het stokje over

Samen vormen de bedrijven het
grootste marketingcommunicatiebureau in de regio. Opdrachtgevers
van de marketingbedrijven kunnen
gaan profiteren van gebundelde
expertises, co-creaties en meer
slagkracht. Beide bedrijven blijven
afzonderlijk opereren vanuit HUB73
(MarketingMakkers) en vanuit het
pand aan de Handelstraat (Kempen
Communicatie), zij het onder een
gezamenlijke directie.
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Vier aanhoudingen

Agent lichtgewond na
opstootjes in centrum van
Venray
Bij verschillende opstootjes in het centrum van Venray zijn in
de nacht van zaterdag op zondag vier aanhoudingen verricht.
Er werden meerdere politiepatrouilles ingezet om de rust te laten
wederkeren. Eén agent raakte lichtgewond.
Bij de schermutselingen werden een
26-jarige inwoner van Blitterswijck
en een 25-jarige inwoner van het
Duitse Kleve aangehouden. Ook
twee vrouwen van 22 en 24 jaar
oud, met onbekende woonplaats,
werden in de boeien geslagen.
Alle vier de personen wordt openlijke geweldpleging ten laste gelegd.
Justitie zal uiteindelijk beslissen over
de straf die de vier krijgen. Ze hebben minimaal één nacht in de cel

doorgebracht. Bij het opstootje
raakte bovendien één agent van de
nachtdienst lichtgewond.
Het blijft voor de vier niet bij een
straf van justitie. Ook de uitbater
van de horecagelegenheid waar ze
zich ophielden heeft hen een verbod
opgelegd. Bovendien kregen ze een
centrumverbod in Venray voor de
duur van 14 dagen. Recherche doet
verder onderzoek naar de gebeurtenissen.
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Nodig om doelen opwekking duurzame energie te halen

College zet plan voor zonnepark op
stortplaats door

Het College van B&W zet het plan door voor een zonnepark van 7 hectare op de oude vuilstortplaats in
Venrays Broek. De SP verzoekt het plan in te trekken en het natuurgebied aan de noordkant van Venray te
laten zoals het nu is.
Het college zegt dat de aanleg van
12.000 zonnepanelen nodig is om de
doelen voor opwekking van duurzame energie te halen. Bij de overdracht van de voormalige stortplaats
aan Bodemzorg Limburg, de huidige
eigenaar van het terrein, zou de verplichting zijn opgelegd voor een zonnepark.
Het college vindt de locatie geschikt,
omdat geen landbouwgrond of andere
waardevolle bouwgrond verloren gaat.
“Het intrekken van het plan betekent
dat het nog moeilijker wordt de doelstellingen te halen”, antwoordt het
college op de SP-vragen. “Daarnaast

heeft Bodemzorg kosten gemaakt
voor diverse onderzoeken en procedures in de verwachting van inkomsten uit het zonnepark. Hieruit zijn dus
consequenties te verwachten voor de
gemeente.”

Niet begaanbaar
Ook GroenLinks is bezorgd over het
natuurgebied dat op de vuilnisbelt is
ontstaan. Na de sluiting, veertig jaren
geleden, kon de natuur er ongehinderd zijn gang gaan. Het college
wijst erop dat het gebied is afgesloten met hekken en niet toegankelijk is voor het publiek. “De locatie is

geen natuurgebied”, stelt het college.
“Uiteraard is er struweel ontstaan in
de loop der jaren, maar het gebied is
niet begaanbaar voor mensen.”
Bovendien is de stortplaats vervuild
met chemisch afval. Door de verontreiniging is een recreatieve functie
ook niet mogelijk. De bodem mag
zo min mogelijk worden beroerd om
verstoring en verspreiding van de
verontreiniging tegen te gaan. Het
plaatsen van de zonnepanelen moet
gebeuren door zo min mogelijk te
graven. De panelen worden op stellages geplaatst die een fundering hebben op de bodem.

Proefvluchten F-35 in
Vredepeel

Nieuw plan agrarische bedrijven in
Wanssum

In september worden proefvluchten gehouden met F35-straaljagers
op en rond vliegbasis De Peel in Vredepeel. “Deze vluchten leveren
voor ons de eerste geluidsmetingen op”, zei wethouder Jan
Jenneskens (D66) tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

Twee agrarische bedrijven aan Kamillepad 15 en 17 in Wanssum stoppen met het houden van dieren. De omvang
van de bedrijven is te klein waardoor ze te weinig toekomstperspectief hebben. Bovendien passen ze niet meer
goed in de veranderde omgeving aan de oostkant van Wanssum.

De wethouder nodigde alle
raadsleden uit om in september
de proefvluchten bij te wonen.
Hij kondigde ook aan dat de
gemeente een enquête gaat
houden onder ondernemers,
inwoners en scholen. “We willen
erachter komen wat de impact
van de heropening van het
vliegveld zal zijn op ons leven.”
Om de gevolgen goed te kun-

nen inschatten en onderbouwen, gaat de gemeente ook een
aantal onderzoeken opstarten.
“Die zullen gaan over geluid,
stikstof, gezondheid en de locatiekeuze door Defensie”, zei Jan
Jenneskens. “We willen een helder beeld hebben waar we mee
te maken krijgen en tot welke
overlast het zal leiden.”

Door de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum hebben gronden in de
buurt een andere bestemming
gekregen vlak bij de Maas en de
nieuwe rondweg. Beide bedrijven
zouden ook flink moeten investeren om toekomstbestendig te zijn,
terwijl een doorontwikkeling op
deze plek lastig is. Het College van
B&W wil daarom meewerken aan
een nieuw bestemmingsplan waar-

door in de stallen en loodsen andere
bedrijvigheid, zoals een bedrijfsverzamelgebouw, mogelijk wordt.
De oppervlakte aan gebouwen blijft
gelijk en er is geen nieuwe bebouwing mogelijk. De bedrijfswoningen
worden omgezet in een gewone burgerwoning.
Op Kamillepad 15 is een melkveebedrijf gevestigd. De eigenaar wil de
loods gaan gebruiken voor opslag.

In de voormalige rundveestal en
voertuigstalling komt ruimte voor
kleinschalige bedrijven. Van de paardenhouderij op Kamillepad 17 krijgt
één van de twee stallen een woonbestemming met opslagruimte. De
andere stal/loods gaat dienst doen
als bedrijfsverzamelgebouw. Ook
mag in een deel van de loods detailhandel plaatsvinden met de verkoop
van zelf geproduceerde goederen.

Vervolg voorpagina

Zilveren bijtje voor Gerrit van
Hoof
Gerrit van Hoof (80) uit Merselo heeft uit handen van wethouder
Martin Leenders het zilveren bijtje van de gemeente Venray ontvangen. Hij werd verrast tijdens de viering van het 60-jarig
bestaan van KBO Merselo.

Als coördinator van de groenploeg
in Merselo, is Van Hoof al acht jaar
verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en aansturing
van een groep van ongeveer dertig
vrijwilligers. Zij dragen samen zorg
voor het onderhoud van de groenvoorzieningen in Merselo. Daarnaast

is Gerrit van 2013 tot en met 2021
bestuurslid en vicevoorzitter van
KBO Merselo geweest. Het College
van B&W heeft Gerrit van Hoof met
het uitreiken van een zilveren bijtje
op passende wijze bedankt voor
zijn rol binnen de gemeenschap van
Merselo.

Gezondheidsprikkel
De drie meiden uit groep 4 en 5 waren
er het afgelopen jaar best wel druk
mee, zo vertellen ze in koor. “We hebben van alles georganiseerd om
gezonder te kunnen werken op school.
Zo kwam er een bal om op te zitten,
in plaats van een stoel en we schaften samen met school verschillende
beweegspullen aan, zodat je niet
stil hoeft te zitten wanneer je aan je
bureau zit te werken.” Ook tijdens de
coronacrisis, toen de klassen leeg bleven, zaten de drie ambassadeurs niet
stil. “Toen iedereen thuis moest blijven,
hebben we gezorgd voor uitdagende
beweegopdrachten voor onze schoolgenootjes. We maakten filmpjes met
opdrachten, die ouders thuis met de
kinderen konden uitvoeren. Zo bleef
iedereen ook tijdens de verplichte quarantaine in beweging.” Nadat de school
haar leerlingen weer mocht verwelkomen, organiseerde het drietal ook nog
een ‘smoothie-dag’. “We huurden de

smoothie-fiets van de gemeente. Dat is
een fiets met een blender, die pas gaat
werken als je gaat trappen. De hele
school deed mee en was op die manier
in beweging. Het leverde ze heerlijke
smoothies op.”

Gezondheidsprikkel
De inzet voor een gezondere leefstijl door de ambassadeurs van de
Montessorischool, bleef ook bij de buitenwacht niet onopgemerkt. Stichting
‘wat kies jij?’ wil alle inwoners van
Noord-Limburg inspireren, informeren en activeren tot het maken van
gezonde keuzes. In dat kader bieden
ze jaarlijks acht gezonde initiatieven
een podium en stimuleren ze deze
met een financiële bijdrage. Onder de
noemer ‘gezondheidsprikkels’ worden
cheques ter waarde van 1.000 euro
uitgereikt. De jury kon in gemeente
Venray niet om de door Merel, Noa en
Yaël ontplooide initiatieven heen en

koos de leefstijlambassadeurs van de
Montessorischool als winnaar.

Feestje
Wie nu denkt dat de prijs voor Merel,
Yaël en Noa een mooie afsluiter vormt
waarmee ze een punt zetten achter
hun periode als aanjagers van een
gezonde leefstijl onder jongeren,
heeft het mis. “We blijven leefstijlambassadeurs voor gemeente Venray
zolang we nog op de basisschool zitten en het leuk vinden”, zeggen ze
alle drie enthousiast. Nagedacht over
een bestemming voor het gewonnen prijzengeld hebben ze ook al.
Dat gaat, hoe kan het ook anders, naar
een sportdag voor alle leerlingen.
“En we gaan een feestje bouwen met
de hele school natuurlijk”, voegen ze
er aan toe.

Tekst: Jelle van Hees

Fietsers met elkaar in botsing
Bij een aanrijding tussen twee fietsers op de Smakterweg in Venray, is maandag iemand gewond geraakt.
Eén van de fietsers moest per ambulance naar het ziekenhuis.
Het mannelijke slachtoffer werd in
het ziekenhuis behandeld aan schaaf-

wonden en een pijnlijke arm. De toedracht van het ongeluk is niet bekend.

De andere fietser die betrokken was bij
de botsing, kwam met de schrik vrij.
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Van Osch was al gestart met de illegale verbouwing
Dankbetuiging

Uw hartverwarmende blijken van medeleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Jans Kessels - Rieter
waren overweldigend.
De vele kaarten, troostende woorden, warme berichten,
prachtige bloemen en uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst
hebben wij als een grote steun ervaren.
Wij danken u hiervoor hartelijk.
Paul Kessels, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op 14 augustus om
9.00 uur in de H. Lambertuskerk te Swolgen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

Is uw stoel of bank doorgezakt, deze
kunnen wij opnieuw voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer kunnen
wij herstellen alsof het weer nieuw is.
Het reinigen van uw stoffen en
leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93

Te koop diverse soorten groenten
en fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52

Afvallen mbv hypnose: emotie-eten,
Hypnotische maagband, snoepen
Suikerverslaving. Leon 06 10 93 02 35
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurne

Groentebedrijf krijgt vergunning voor
arbeidsmigranten
Van Osch Groenteproducties krijgt van gemeente Venray toch een omgevingsvergunning voor de huisvesting
van 46 arbeidsmigranten aan de Overbroekseweg in Leunen. Het tuinbouwbedrijf was al illegaal begonnen
met het verbouwen van een veldschuur tot logiesgebouw. De werkzaamheden werden eind mei door de
gemeente stilgelegd omdat een vergunning ontbrak.
De SP kaartte de kwestie aan tijdens
de raadsvergadering van 31 mei. “Het
is onacceptabel om zonder vergunning aan de slag te gaan. Hier moet
met voorrang tegen worden opgetreden”, riep raadslid Elianne Sweelssen
het College van B&W op. Toenmalig
wethouder Cor Vervoort meldde op
de avond van zijn afscheid dat hij de
gang van zaken betreurde en dat de
bouw inderdaad is stopgezet. “Maar
we staan niet onwelwillend tegenover
dit initiatief”, voegde hij daaraan toe.

Veldschuur
Het college heeft nu besloten alsnog
de vergunning te verlenen. De aanvraag van Van Osch voldoet vrijwel op
alle punten aan de voorwaarden. Bij
het tuinbouwbedrijf in Leunen worden op twee plekken al 54 arbeidsmigranten gehuisvest. In de veldschuur
aan de Overbroekseweg 4 komen
nog eens 48 slaapplekken waardoor

het totaal op 102 uitkomt. Daarmee
overstijgt het bedrijf het maximaal
toegestane aantal van 100 arbeidsmigranten op één locatie.
Totdat de gemeenteraad nieuw beleid
voor huisvesting van arbeidsmigranten heeft vastgesteld, mag Van Osch
in het nieuwe onderkomen ten hoogste 46 werknemers huisvesten. Dat
aantal is ook opgenomen in de vergunning.
Alle te huisvesten arbeidsmigranten
staan al op de loonlijst van Van Osch
Groenteproducties. Voor het werk in
de tuinbouwsector zijn vrijwel geen
Nederlandse werknemers te vinden.
Het bedrijf is daarom aangewezen op
buitenlandse krachten. Eigenaar Peter
van Osch is geen voorstander van de
scheiding tussen huisvesting en werkgeverschap. Hij vindt het juist voordelen hebben als de arbeidskrachten bij
het bedrijf wonen. De 46 werknemers
verblijven nu verspreid in de regio

in gewone huizen of stacaravans.
Door de spreiding is er geen goed
beheer mogelijk. De arbeidsmigranten
kunnen in de wijken voor overlast zorgen. Als de werknemers dicht bij het
bedrijf wonen, zijn er korte lijnen, is er
overzicht, is het beheer goed te regelen en wordt onnodig woon-werkverkeer voorkomen. Bovendien komen de
bestaande huur- en koophuizen van
de arbeidsmigranten weer vrij voor de
reguliere woningmarkt.

Logiesgebouw
In de veldschuur komt een logiesgebouw van twee bouwlagen. Elke verdieping telt zes logieseenheden voor
vier werknemers die ieder een eigen
slaapkamer krijgen. De schuur wordt
niet alleen inpandig verbouwd. Ook de
buitenkant wordt aangepakt met voldoende ramen voor zonlicht op beide
verdiepingen en met zonnepanelen
op het dak.

Gelijke contracten voor alle
sportparken lastig

Oproep LLTB voor afwijzing plannen
stikstof

Het nieuwe accommodatiebeleid heeft gevolgen voor de sportparken in gemeente Venray. Het doel is een gelijke behandeling maar
dat blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. De gemeente gaat de
bestaande contracten vernieuwen waarbij verschillen overbrugd
moeten worden.

LLTB Noord-Limburg doet een dringende oproep aan het gemeentebestuur om afstand te nemen van het
landelijk stikstofbeleid. Vooral in een veedichte gemeente als Venray zullen de aangekondigde maatregelen
verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen voor de veehouderijen maar ook voor de dorpen en het verenigingsleven, waarschuwt de landbouworganisatie.

Het ontbreken van een meerjarig onderhoudsplan voor de velden van voetbal en korfbal is een
gemis. Zo’n actueel onderhoudsplan is er alleen voor de gebouwen. De gemeente heeft het
bureau ‘Kennis van Sport’ ingeschakeld om een onderzoek uit te
voeren naar de velden. De eerste
evaluatie van het nieuwe accommodatiebeleid zal daarom pas later
dit jaar naar de gemeenteraad
worden gestuurd. Dat meldt het
College van B&W in een tussenverslag.
Er zitten verschillen tussen het
eigendom van de sportparken. Van
sommige parken is de lokale sportstichting de eigenaar, bij andere
ligt het eigendom bij de gemeente
of is er een mengvorm.

Gesprekken
De gemeente heeft met vijf van
de zeven sportparken gesproken:
’t Klaverblad in Leunen, De Spar in
Oostrum, De Heesakker in Oirlo,
De Meulebeek in Wanssum en
De Vlies in Ysselsteyn. De sportparken De Vloet in Merselo en
De Wieën in Venray zitten in de
wachtkamer omdat er geschillen moeten worden opgelost. Sportpark ’t Hoogveld in
Blitterswijck valt buiten het accommodatiebeleid. In Merselo speelt
een oude kwestie rond de vrijwilligersuren die SV Merselo heeft
gestoken in het clubgebouw.

De sportvereniging wil dit gehonoreerd zien nu er een nieuwe multifunctionele accommodatie komt
en heeft een juridische procedure
aangespannen tegen de gemeente.
In Venray lopen de onderhandelingen over een nieuw ziekenhuis dat
grond (honkbalveld) nodig heeft
van het sportpark. De gemeente
wil de gesprekken tussen VieCuri
en de sportstichting niet doorkruisen.
Uit de tussenbalans blijkt dat de
sportparken over voldoende velden
beschikken voor voetbal en korfbal. Er is geen overcapaciteit en de
parken voldoen aan de normen van
de sportbonden. Bij het jeugdvoetbal is er op zaterdag een knelpunt
met de kleedlokalen. Omdat de
meeste verenigingen spelen met
gemengde teams, is er een tekort.
De clubs vragen daarom aan de
gemeente om de normen van de
KNVB ruimer te hanteren.
Vier van de vijf sportstichtingen
geven aan dat ze met de vergoeding van de gemeente hun sportpark prima kunnen onderhouden.
Alleen De Meulebeek in Wanssum
zegt niet genoeg geld opzij te kunnen zetten voor het kunstgrasveld.
De sportparken van Oostrum en
Ysselsteyn vragen de gemeente
wel om een oplossing voor de
overlast van arbeidsmigranten,
drugsdealers en hangjongeren.
Tekst: Henk Willemssen

In Venray was op donderdag 30 juni
een boerenprotest voorafgaand aan
de raadsvergadering. Dat leidde vier
dagen later tot het eerste gesprek
in het gemeentehuis met de actievoerders. De LLTB, de belangenorganisatie van boeren en tuinders, stelt
dat Noord-Limburg heel zwaar wordt
getroffen door de kabinetsplannen
en spreekt van desastreuze gevolgen en een sociaaleconomische ramp.
‘Het menselijk leed dat wij ervaren, is
onbeschrijfelijk. Mensen die compleet
radeloos zijn en slapeloze nachten
hebben. Ze weten totaal niet meer
hoe het verder moet met hun agrarisch bedrijf dat vaak in vele generaties is opgebouwd’, zegt de LLTB.
‘Bovendien lost deze aanpak de pro-

blemen niet op en is het ook niet goed
voor de natuur.’
Het grootste knelpunt zijn de
beschermde Natura2000-gebieden
zoals in De Peel en Boschhuizen in
Venray. Rond deze natuurgebieden
zitten vooral rundveebedrijven. Dat is
volgens de LLTB ook gewenst vanwege het grasland. Dat kan hoge
grondwaterstanden verdragen en
heeft geen negatieve invloed op de
waterkwaliteit van beken en natuur.
Door de aangekondigde maatregelen zal meer dan 70 procent van de
veestapel moeten verdwijnen. ‘Dat is
onverantwoord’, vindt de LLTB. ‘Het
leidt tot faillissementen van rundveehouderijen en werkt averechts voor
het behalen van de doelen.’ De land-

bouworganisatie verwijt het kabinet
dat geen rekening is gehouden met de
lokale situatie. Op de kaartjes lopen
de bedreigde gebieden dwars door
dorpen en steden heen. Een ander
verwijt is dat de opgave om stikstof
te verminderen eenzijdig bij de landbouwsector is neergelegd. De LLTB
wijst erop dat in Limburg het buitenland op veel plekken de grootste bron
van uitstoot is. Zelfs in De Peel draagt
het buitenland nog voor 40 procent
bij. ‘Het kan niet om de Limburgse
bedrijven tot zware maatregelen en
extra krimp te verplichten, terwijl het
buitenland maar beperkt de uitstoot
terugdringt.’
Tekst: Henk Willemssen

Gemeente start proef met tiny houses
Gemeente Venray wil alternatieve woonvormen stimuleren. Daarom start een pilot voor tiny houses. Vijf initiatiefnemers kunnen een tijdelijke omgevingsvergunning krijgen om aan de proef, die tien jaar loopt, mee te doen.
Tiny houses zijn kleine huisjes, vaak
van hout, van maximaal 50 vierkante
meter. Het zijn geen recreatiewoningen want ze zijn bedoeld voor permanent verblijf. De bewoners kiezen vaak
bewust voor minder spullen en ze
willen zelfvoorzienend en duurzaam
wonen. Tiny houses zijn meestal ‘off
grid’, ze hebben geen aansluiting op
gas, elektriciteit of riolering. De vraag
naar tiny houses neemt toe. Dit komt
ook door een tekort aan beschikbare
en betaalbare woningen.
Bij gemeente Venray zijn in de afge-

lopen tijd diverse verzoeken binnengekomen voor tiny houses. De
initiatiefnemers kregen te horen dat
hun plan positief wordt ontvangen,
maar dat er nog geen beleid is vastgesteld. Het College van B&W heeft nu
regels opgesteld voor de proefperiode.
Landelijk beleid is er niet. Gemeenten
kunnen zelf bepalen onder welke
voorwaarden ze willen meewerken
aan nieuwe woonvormen.
In het omgevingsprogramma Wonen,
dat op 15 februari door de gemeen-

teraad is vastgesteld, staat dat
gemeente Venray streeft naar een
gevarieerd woonaanbod. Hierin past
een bijzondere woonvorm zoals tiny
houses. De huisjes kunnen zowel in
het buitengebied als in de bebouwde
kom worden neergezet op een perceel grond van een particulier of de
gemeente.
Er is één concreet en startklaar plan
ingediend bij de gemeente. Deze aanvrager krijgt binnenkort een uitnodiging voor een gesprek over het
verlenen van de vergunning.
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Knelpunten bij herinrichting
station Oostrum
De herinrichting van het treinstation in Oostrum heeft vertraging
opgelopen. Dat komt vooral doordat NS en ProRail zich niet konden vinden in enkele onderdelen uit het ontwerpplan. De inrichting van het parkeerterrein, de aanpak van de Oirloseweg, de
nieuwe luifels bij het stationsgebouw en de ligging van de fietsenstallingen vormen de knelpunten.
Dat meldt het College van B&W in
een brief aan de gemeenteraad. ‘De
besprekingen hierover hebben de
nodige tijd in beslag genomen en ze
hebben geleid tot een aanpassing
van het definitief ontwerp.’ Zo eiste
de NS dat er een scheiding moet
komen tussen de rijbaan en de parkeervoorziening aan de Oirloseweg.
Daardoor is er geen ruimte meer
voor extra parkeerplaatsen, zegt het
college. Het voordeel is dat het kansen biedt voor meer duurzame en
actieve mobiliteit zoals het gebruik
van de fiets, de bus en deelver-

Voor al uw schilder- en texwerk
(binnen-buiten). Bel Huub.
06 14 11 59 49. (Gratis advies
-prijsopgave)
Te koop blauwe bessen - tevens
zelfpluk - telefonische afspraak
06 17 82 84 19 - Niesweg 5
Hulp in huishouding gezocht
in Wanssum vanaf september,
wekelijks een dagdeel.
Wendy 06 18 74 52 59

voer. Tijdens de bewonersavond van
30 mei waren de meeste reacties
positief over het plan. De knelpunten worden nu verder uitgewerkt
in het definitief ontwerp. Als alle
betrokken partijen zich hierin kunnen vinden, kan het plan worden
vastgesteld en de uitvoering beginnen. Daarbij moet nog wel naar de
budgetten worden gekeken omdat
de bouwkosten in de tussentijd zijn
opgelopen. De gemeenteraad wordt
op 5 september bijgepraat over de
stationsomgeving tijdens het sprekersplein.

LONG OLIE - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl. Verkrijgbaar
in natuurwinkels Horst en Gennep.
HEALING CREME – huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
zonnebrand en pigmentvlekken.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar in natuurwinkels
Horst en Gennep.
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TenneT kondigt stop af voor grootverbruikers

Geen gevaar voor Energielandgoed op
stroomnet
De aansluiting van Energielandgoed Wells Meer in gemeente Bergen op het elektriciteitsnetwerk, loopt geen
gevaar. Door de krapte op het stroomnet heeft beheerder TenneT een stop afgekondigd voor grootverbruikers.
De SP stelde vragen aan het College van B&W van Venray.
Volgens het college geldt de beperking niet voor het energielandgoed
dat bij de opening in 2026 gewoon
op het stroomnet kan worden aangesloten. Gemeente Venray heeft
een belang in Energielandgoed Wells
Meer. Door het ondertekenen van een
intentieverklaring wordt de gemeente
mede-eigenaar van het grootste zonnepark van Nederland (265 hectare
zonnevelden en vier windmolens).

Het gaat voor Venray om een investering van 3 tot 4 miljoen euro. Het
vorige college wilde dit omdat grootschalige duurzame energieopwekking in gemeente Venray moeizaam
van de grond komt. TenneT is volop
bezig met de voorbereiding van de
ondergrondse aansluiting van het
energielandgoed op het elektriciteitsstation in Venray. De kabelverbinding
gaat bij de Koninginnebrug onder

de Maas door. Tussen Blitterswijck
en Wanssum loopt het tracé verder
langs de Venrayseweg, ten noorden
van Oostrum en de wijk Landweert
naar het hoogspanningsstation op
Keizersveld. TenneT maakt binnenkort
het definitieve tracé bekend. De afgelopen maanden werden benut voor
onderzoeken naar de bodem, milieu,
ecologie en archeologie.

TC Rodhe en TC Venray voldoen niet aan de afstandsnorm

Geen padelbanen buiten op
tennisparken

De tennisverenigingen TC Rodhe en TC Venray mogen buiten geen padelbanen aanleggen op hun accommodaties. Beide tennisparken in Venray voldoen niet aan de afstandsnorm van 200 meter tot de huizen.
Voor het buiten spelen van tennis geldt
de norm van 50 meter tot de dichtstbijzijnde woningen. Voor de nieuwe snelgroeiende sport padel, een combinatie
van tennis en squash die met vier personen wordt gespeeld, is een afstand

van 200 meter vereist om overlast voor
omwonenden te voorkomen. Aan dit
criterium kunnen de tennisparken van
TC Rodhe en TC Venray niet voldoen.
Dat meldt de gemeente in een tussenverslag over het accommodatiebeleid.

In de tennishal van TC Venray aan
de Kempweg wordt sinds kort padel
gespeeld op drie indoor tennisbanen.
Padelcentrum Noord-Limburg biedt dit
aan en wil graag uitbreiden naar zes
banen.
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Geplukt

Sidney Loonen Venray
Van het leven genieten en anderen helpen waar hij kan, dat is wat Sidney belangrijk vindt. Zijn vrienden
kunnen altijd op hem rekenen en zijn vrije tijd brengt hij het liefste door met een biertje op het terras.
Deze week wordt Sidney Loonen (27) uit Venray geplukt.

om mensen te helpen en ze iets te
leren en dit beroep paste daar perfect bij. Ik hou van het sociale contact met mensen.”

Blessure
Een blijvende blessure gooide helaas
roet in het eten. Na drie jaar met
veel plezier gewerkt te hebben als
tennistrainer, moest Sidney de handdoek in de ring gooien vanwege problemen aan zijn elleboog. “Toen ik
de opleiding begon, had ik al vaak
last van mijn armen. Deze klachten
had ik behoorlijk onderschat en uit
onderzoek bleek uiteindelijk dat er
slijtageplekken zaten rondom mijn
elleboog. Hierdoor zitten er regelmatig zenuwen bekneld, waardoor
het niet verantwoord was om les te
blijven geven.”

Het is soms lastig om
weer onderaan te
moeten beginnen, maar
dat hoort erbij
Op dit moment is Sidney zoekende
naar een nieuwe uitdaging die bij
hem past. “Volgende maand start ik
met een nieuwe baan als bijrijder bij
een leveringsbedrijf, waar ik veel zin
in heb. Het is soms lastig om weer
onderaan te moeten beginnen, maar
dat hoort erbij. Ik hoop dat deze
nieuwe uitdaging me bevalt en dat
ik hier mijn draai voor langere periode kan vinden.”
Sidney is een geboren en getogen Venraynaar. Hij groeide op
in de wijk Landweert, waar hij
27 jaar later nog altijd woont.
“Het was een fijne plek om op te
groeien”, blikt hij terug. “Als ik
vanuit de achtertuin de poort uitliep, stond ik al in de speeltuin.”
Sidney was dan ook een echt
buitenkind. Samen met zijn twee
oudere broers, waarmee hij een
hechte band heeft, was hij altijd
buiten te vinden. “Ik was echt

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

niet het type dat achter de computer
zat”, lacht hij. “Samen met de kinderen uit de buurt was ik altijd druk
buiten bezig.”

Tennis
Dat Sidney graag actief bezig is,
bleek ook uit het feit dat hij al op
jonge leeftijd een grote interesse
had in sport. “Van mijn 6e tot mijn
8e heb ik gevoetbald en vanaf mijn
8e ben ik gaan tennissen. Dat doe
ik nu inmiddels bijna twintig jaar

met veel plezier.” De passie voor
tennis groeide en Sidney begon na
het afronden van de middelbare
school aan de opleiding sport en
bewegen. “Daarna ben ik naar het
CIOS in Arnhem gegaan om daar de
sportopleiding op niveau 4 te doen.
Hiernaast volgde ik de opleiding
tot tennistrainer.” Toen Sidney zijn
opleiding afrondde op zijn 22e, ging
hij aan het werk als tennistrainer bij
tennisschool Maascourt in Venray.
“Ik heb het altijd al fijn gevonden

PRO expo bij Studio 11

Leerlingen praktijkonderwijs
Raayland exposeren eigen werk
De leerlingen van het Raayland College in Venray die praktijkonderwijs
volgen, exposeren sinds dinsdag 12 juli hun eigen werk op de PRO expo.
Bij studio 11 richtten ze hun eigen expositieruimte in.
Tijdens het afgelopen schooljaar zijn
er diverse werkstukken gemaakt
tijdens lessen van praktijkvakken.
Onder andere tijdens tekenles, handvaardigheid, techniek en plant & dier,
deden leerlingen hun uiterste best om
de mooiste creaties te maken. Ieder
jaar organiseert het Raayland College
een expositie in eigen huis, maar dit
jaar is er voor gekozen om het buiten
de deur te doen, zodat heel Venray
en omstreken een kijkje kan komen
nemen.

De zoektocht naar een geschikte
locatie eindigde bij Studio 11 in
Venray, een cultureel centrum voor
en door jongeren. De ruimte is door
de leerlingen zelf ‘expositieklaar’
gemaakt en ingericht. De expositie
herbergt werken van materialen als
karton, hout, gesmolten glas en schilderijen op doek. Ook voor graffiti en
potloodtekeningen is plek gemaakt.
PRO expo is nog te zien tot en met
31 augustus bij Studio 11. De entree
is gratis.

113 zelfmoordpreventie
Ondanks dat Sidney geen les meer
kan geven, blijft hij zich wel inzetten voor zijn tennisclub TC Rodhe
in Venray. Zo zat hij jarenlang in de
jeugdcommissie en draait hij regelmatig bardiensten. “Ook help ik al
meer dan tien jaar mee met het jaarlijkse tenniskamp dat de club organiseert. Het is superleuk om met jeugd
bezig te zijn. Overdag lekker lesgeven en ‘s avonds zijn we met z’n
allen aan het dollen.”

Het helpen van anderen vindt Sidney
erg belangrijk. Waar hij dat eerst
deed als tennistrainer, kwam hij een
paar maanden geleden in aanraking
met een andere manier waarop hij
dit kan blijven doen. “Ik vind het
belangrijk om vrijwilligerswerk te
doen”, legt hij uit. “Als iedereen van
onze generatie dit nou eens zou
doen, we hebben veel meer vrije
tijd dan we denken. Toen ik op zoek
ging naar een nieuwe uitdaging op
het gebied van vrijwilligerswerk,
kwam ik via Facebook uit bij 113
zelfmoordpreventie. Ik was meteen
enthousiast.” Sidney meldde zich
aan en volgde een aantal trainingen. Deze rondde hij succesvol af en
inmiddels gaat hij ongeveer één keer
per maand in gesprek met jeugd tot
en met 17 jaar die kampt met mentale problemen. “Als jeugd naar de
113 zelfmoordpreventielijn belt, ga ik
op bezoek bij deze jongeren om het
gesprek aan te gaan met ze. Het is
heel mooi werk om te doen en ik
blijf dit met veel liefde doen.” Het
moeilijkste vindt Sidney wel om een
bepaalde afstand te houden. “Het is
moeilijk om geen band te krijgen”,
legt hij uit. “Ik ben zelf snel geneigd
om vriendjes te willen worden, maar
dit is niet de bedoeling. In principe is het een eenmalig gesprek.
Als kinderen echt suïcidaal blijken
te zijn, worden er andere instanties
bij betrokken.” Toch haalt hij veel
voldoening uit zijn werk. “Het is fijn
om met jeugd het gesprek aan te
gaan over het feit dat ze niet alleen
zijn en altijd om hulp mogen vragen.
Kinderen zijn heilig voor mij”, geeft
Sidney aan.

Vrije tijd
Zijn vrije tijd brengt Sidney graag
met zijn vrienden door, het liefst
met een biertje op het terras. “Dat is
voor mij echt wel belangrijk”, lacht
hij. “Ik vind het leuk om op stap te
gaan. Daarnaast is Ajax een grote
hobby van me. Ik ga niet meer zo
heel vaak richting Amsterdam, maar
sla geen minuut over als ze spelen.”
Tekst: Floor Velthuizen

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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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie
Binnenkort start ook in Venray de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg’. In die campagne worden de inwoners van de regio erop gewezen
dat er in de steden, de dorpen en in buitengebieden dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen en onze samenleving ondermijnen.
De bedoeling is dat inwoners een actieve rol spelen bij het tegengaan van crimineel gedrag. Niet wegkijken dus als men iets vreemds ziet,
maar verdachte situaties melden. Bij de politie, de wijkagent of anoniem.
Burgemeesters van de Noord-Limburgse
gemeenten bundelen hun krachten en strijden samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Daarbij verwachten ze de
hulp van de inwoners goed te kunnen gebrui-

ken. De Stichting Burgers van Venray wil bij de start
van deze campagne uw mening hierover peilen.
Iedereen wordt verzocht te reageren op de website
www.burgersvanvenray.nl op de uitdagende stelling: Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie.

Tot medio augustus kunt u aangeven het daarmee
eens of oneens te zijn en uw eigen mening hierover
op de site vermelden.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

In Venray stikt het van de stikstof
Vanaf 24 juni tot 20 juli 2022 hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de website van Burgers van Venray over het actuele stikstofprobleem. De enigszins prikkelende stelling was: In Venray stikt het van de stikstof.
bouw niet meer onder categorie ‘boeren’ valt, maar
onder ‘industriële bedrijvigheid’. Daar is Ab het mee
eens. “De varkens- en kippenbedrijven vallen volgens mij niet langer onder de categorie boerderijen.
Het zijn industriële fabrieken die veel strenger moeten worden gecontroleerd en beboet op uitstoot.
De politiek heeft de afgelopen jaren deze groei veel
te lichtzinnig goedgekeurd. Een grote beperking is dus
nodig.”
Sip is van mening dat we niet meer om het probleem heen kunnen. “Er moet wat gebeuren. Er is
gewoon teveel stikstof in de lucht, vooral rond
Venray. Iedereen moet dit beamen, maar er iets
aan doen wordt moeilijker: waarom ik, waarom wij?
Het probleem ligt vooral in het tempo en hoeveelheid
reductie per actiegebied. De grootte van de reductie
is te veel om in te plannen in korte tijd. Natuurlijk, in
het verleden hadden we al kleinere stappen kunnen
nemen, maar dat hebben we niet gedaan. Dus moet
het nu, maar het moet in kleinere stappen en beter/

eerlijker verdeeld kunnen worden.
Jaccies ziet het anders en stemde oneens. “Het gaat
niet om stikstof. Lucht bestaat uit 76 procent stikstof,
dus zonder stikstof zouden we niet kunnen leven, het
gaat om stikstofoxide NOx. De belangrijkste bronnen
van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales
en de industrie. Ammoniak NH3, is een verbinding
van stikstof (N2) en waterstof (H2). Het wordt onder
andere gebruikt voor het maken van kunstmest,
schoonmaakmiddelen en koelmiddel voor grote koelinstallaties. Het is ook aanwezig in mest. Het ontstaat
wanneer een dier eiwitten heeft gegeten. Dieren van
de boeren produceren meer NH3, dus ammoniak.
Denk aan mest uit de stallen, mest in de wei, en het
gebruik van (kunst)mest op het land.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

De inhoud van de ingezonden stukken van Stichting Burgers van Venray zijn 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.

Oh, zit dat zo!

Whiplash in letselschadezaken
Als letselschade advocaten behartigen wĳ de belangen van veel cliënten die na een ongeval last hebben van lichamelĳke en geestelĳke
klachten, als gevolg van een whiplash.
voorkomende klachten zijn hoofdpijn, nekklachten, tintelingen in
de armen of handen, duizeligheid,
concentratieproblemen, vermoeidheid en overgevoeligheid voor
licht of geluiden. Welke klachten
iemand heeft, verschilt van persoon tot persoon.

Een whiplash is een letsel aan de
nek of rug ten gevolge van een
ongeval of andere plotselinge
gebeurtenis, waarbij het hoofd
door de impact krachtig bewogen wordt. Door de heftige beweging van het hoofd kan er schade
ontstaan in de (weke delen van
de) nek van een slachtoffer. Veel

In de regel is de herstelprognose
voor personen met whiplashachtige klachten goed. In ongeveer
50% van de gevallen zijn de klachten na drie maanden verdwenen.
In ongeveer 15% van de gevallen
bestaan de klachten na 6 maanden
nog steeds. De klachten kunnen
dan helaas blijvend zijn.
U zult begrijpen dat dergelijke
klachten veel invloed kunnen hebben op het dagelijks functioneren
van een persoon. Een probleem
hierbij is dat het voor een buitenstaander niet waar te nemen is

Column

Wat een
weer weer

Bespreking stelling Burgers van Venray juni

Maar liefst 695 verschillende personen hebben de
website bezocht om daarna te stemmen en hun
mening over de stelling te geven. Daarvan was
54 procent het eens dat men in Venray last heeft
van stikstofuitstoot in de lucht die we inademen.
De 46 procent oneens stemmers waren van oordeel dat niet alleen de ammoniak in de mest,
maar ook de industrie en het autoverkeer stikstofproducenten zijn. Het is de lezer aan te raden om
alle reacties op de site na te lezen.
Timmie is het eens met de stelling. “Het product
moet weer de melk of het vlees worden met een
eerlijke prijs, waarbij iedere schakel in de keten
z’n verantwoordelijkheid neemt en in verhouding
geld verdient. Aandacht voor de natuur is goed en
daar kan de boer prima in meedenken. Hij/zij is
ervaringsdeskundige. Daarnaast zijn er boeren die
vrijwillig willen stoppen omdat er geen bedrijfsopvolging is. Samen voor een gezond leefklimaat.”
Peter vindt dat intensieve veehouderij en land-

Willy’s Wereld

dat iemand kampt met dergelijke
klachten. Ook een arts kan in de
meeste gevallen op scans of foto’s
geen afwijkingen ontdekken.
De bestaande klachten zijn niet
medisch objectiveerbaar.
Dit levert vaak discussie op met de
aansprakelijke verzekeringsmaatschappij die de schade van het
slachtoffer na een ongeval moet
vergoeden. Vaak wordt door de
verzekeraar aangegeven dat whiplashachtige klachten slechts een
aantal maanden kunnen bestaan.
Zodra de klachten langer aanhouden wordt vaak het argument
gebruikt dat er geen sprake kan
zijn van aanhoudende klachten,
omdat deze klachten niet medisch
objectiveerbaar zijn.
Het is daarom van groot belang
dat u de discussie met de verzekeringsmaatschappij laat voeren

door een ervaren letselschadeadvocaat. Van der Putt advocaten
kan u advies geven over de manier
waarop uw klachten onderbouwd
kunnen worden. Als uw klachten en beperkingen plausibel zijn,
en niet zijn toe te schrijven aan
andere oorzaken, dan zal de verzekeraar uw schade toch moeten
vergoeden.
Door: Stijn (C.P.) Vos,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 71 | www.putt.nl
vos@putt.nl

Dagelijks zijn we geobsedeerd
door wat de atmosfeer ons
brengt. Deze obsessie heeft zelfs
beroemdheden opgeleverd als
Pelleboer, Paulusma of de
onvolprezen Bert Vloet.
Beroemd omdat ze voor ons
voorspelden of het ging regenen, sneeuwen of dooien.
Zelf heb ik niet veel met die weersverwachtingen. Ik geloof in de theorie van ‘cirkel van invloed en cirkel
van betrokkenheid’ en voor mij is
het weer zo’n geval van iets waar
je geen invloed op hebt. Ik snap dat
het je kan helpen in het maken van
keuzes, maar als ze er uiteindelijk
met de voorspelling naast zitten dan
ben je er mooi klaar mee.
De hitte van de afgelopen dagen
brengt ook veel discussie over weer
en klimaat. Sommige mensen vinden het moeilijk om die twee uit
elkaar te houden. De meest bizarre
mensen vind ik hen die alles bagatelliseren. ‘Het valt allemaal wel
mee die hitte, er worden in ons land
niet eens records verbroken’. Nee, bij
ons (net) niet, maar in Engeland
is voor het eerst een temperatuur
gemeten boven de veertig graden.
Half zuid Europa staat in brand.
Helemaal gek is Raisa Blommestijn.
Zij hekelt het ‘alarmisme’ rondom
de huidige hittegolf. Ze ontketent
hiermee bijna een nieuwe complottheorie op Twitter en haar volgers
vinden het nodig om de weerswaarschuwingen te wijten aan ‘linkse
rakkers’. Raisa vindt dat door de
waarschuwingen niets meer spontaan kan zijn. Dat er misschien
levens door gered worden, zal haar
waarschijnlijk onbekend zijn.
De klimaatverandering is overal.
Kunnen we het stoppen? Ik denk
dat we te laat zijn. En hoewel we
op die verandering mogelijk geen
invloed meer kunnen uitoefenen,
laten we wel blij zijn dat we nu een
meteorologische dienst hebben die
met weeralarmcodes waarschuwt
voor wat er komen gaat. Het is zo
Hollands: als er niet gewaarschuwd
wordt en er gebeurt iets dan staan
we allemaal te janken. Is er wel
gewaarschuwd maar het valt allemaal wel mee, dan zeiken we weer
over de overheidsdiensten.
In het leven van mensen als
Blommestijn is niets meer spontaan,
zelfs het zeiken niet. Dat maakt die
mensen, in tegenstelling tot het
weer, gelukkig wel voorspelbaar.
Hou vol!
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Twee schutters nemen afscheid

Verre voetbalreizen voor
SV Venray
SV Venray is na het behaalde kampioenschap in de eerste klasse D,
ingedeeld in de nieuwe vierde divisie B. Voorheen stond deze
bekend als de hoofdklasse. De Venraynaren gaan in het nieuwe
seizoen enkele verre reizen maken. De ploeg mag onder meer naar
Utrecht, de Achterhoek en West-Brabant.
Venray treft twee Limburgse tegenstanders in de vierde divisie B,
die zestien clubs telt. EVV uit Echt,
degradant uit de derde divisie,
en Meerssen dat op zondag 28
augustus naar Venray komt voor
het openingsduel van de competitie. Venray en Meerssen zijn oude
bekenden van elkaar. De laatste
ontmoeting was in het seizoen
2016/17 toen de Zuid-Limburgers
kampioen werden in de eerste
klasse. Venray verloor thuis met 1-5
van Meerssen maar won de uitwedstrijd in Zuid-Limburg met 2-1.
Echte derby’s ontbreken in de
nieuwe indeling. Nuenen is voor
Venray de dichtstbijzijnde tegenstander. Er zijn nog vier andere
Brabantse opponenten, te weten

Tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest in Meijel heeft schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray een
vijfde prijs weten te behalen. Bij het jeugdwindbuksschieten werd het podium niet behaald.

HVCH uit Heesch en drie clubs uit
de omgeving van Breda: Halsteren,
Moerse Boys (Zundert) en Unitas
(Etten-Leur).
Uit de provincie Utrecht komen
Kampong, dat vooral bekend is om
de hockeyafdeling, en Hoogland
uit Amersfoort. Gelderland is
met zes clubs het best vertegenwoordigd. Drie Gelderse ploegen
komen uit de Achterhoek: Longa’30
(Lichtenvoorde), RKZVC (Zieuwert)
en Silvolde. Orion is afkomstig uit
Nijmegen, Juliana’31 uit Malden en
AWC uit Wijchen.
Na de ouverture tegen Meerssen
speelt Venray op 4 september de
uitwedstrijd tegen RKZVC en een
week later wacht een thuiswedstrijd tegen Silvolde.

Mensen samenbrengen

Venrayse singer-songwriters
treden op tijdens Schijt aan
de Grens
Schijt aan de Grens biedt op zaterdag 27 en zondag 28 augustus
een podium aan twee singer songwriters uit gemeente Venray.
Tijdens de komende editie treden Loes Swinkels uit Leunen en
Jesper Albers uit Venray op tijdens het festival.
Het festival, dat mensen uit de
regio van Venray samen probeert
te brengen met die uit Boxmeer,
vindt deze jaargang plaats in
Overloon. Voor het eerst is Schijt
aan de Grens verrijkt met theatraal tapas: een tapasplankje met
hapjes en een glaasje wijn of bier
uit de regio, terwijl je luistert en
kijkt naar het optreden van een
singer-songwriter. Dit jaar staan
er twee singer-songwriters uit de
gemeente Venray op de planken,
die hun liedjes beide drie keer
ten gehore zullen brengen.
Loes Swinkels uit Leunen brengt
haar repertoire op zaterdag
27 augustus ten gehore. De
Venrayse Jesper Albers doet dat
een dag later ook. Zowel Loes als

Venrayse schutterij vijfde op Oud
Limburgs Schuttersfeest

Jesper treden om 13.00, 14.15 en
15.30 uur op. Tijdens de optredens wordt tapas geserveerd.
De hapjes zijn gemaakt door de
vrouwen van het Kookpunt. Er is
daarbij aandacht geschonken aan
de thema’s duurzaamheid, natuur
en milieu. Om die reden zijn de
hapjes vegetarisch.
Het aantal stoelen in het theater is beperkt. Per optreden kan
Schijt aan de Grens dertig gasten
herbergen, die zich tegoed kunnen doen aan de muziek, tapas
en een glaasje regionaal wijn
of bier. De prijs bedraagt negen
euro (drie munten).
Wie verzekerd wil zijn van een
plekje kan zich aanmelden via
info@schijtaandegrens.nl

Op zaterdag begonnen 24 schutterijen
uit Limburg aan de eindstrijd van het
Oud Limburgs Schuttersfeest. Het zestal van Venray bestond uit Henk de
Klein, Patrick de Klein, Geert Hendriks,
Alex Lamers, Ron Linders en Hans
van Rhee en zij werd bijgestaan door
buksmeester Giel Krijnen en de parapluhouders Peter Henssen, Pascal de
klein en Quinten van Rhee. Het jeugddrietal bestond uit Merel van de Valk,
Yenthe Albers en Lisa van Lierop en
zij werd bijgestaan door buksmeester
Marco van de Valk en parapluhouder
Toon Jacobs.

Einde aan Venrayse droom
De eerste ronde op deze zaterdag ging
snel. Slechts 11 van de 24 deelnemers
overleefden de eerste ronde en toen
in de tweede ronde nog één schutterij
uitviel, was het zeker dat de Venrayse
schutterij weer het podium zou gaan
beklimmen, immers de eerste tien

HOOGZOMER

Sale!
S

Koningsvogelschieten
Nu gaat de Venrayse schutterij beginnen aan de vakantieperiode, waarna
er nog een tweetal grote evenementen op de planning voor 2022
staan. Op zondag 4 september is de
Venrayse schuttersweide het decor
van het persoonlijk bondskampioenschap van Schuttersbond Juliana en
komen de (top)schutters naar Venray
om te strijden om dit kampioenschap.
Op zondag 18 september staat vervolgens het koningsvogelschieten
gepland. Het belooft een bijzondere
editie te worden, aangezien Alex
Lamers voor de derde keer op rij de
koningsvogel eraf kan schieten en
daarmee in 2023 tot schutterskeizer
kan worden geïnstalleerd. Daarnaast
verleent de schutterij ook haar medewerking bij het inzegenen van de kermisattracties en de opening van de
Venrayse kermis.

Wandelevenement Herfst Challenge in
september
Friends of Walking en Meerdaags Wandelevenement Venray organiseren van zaterdag 1 tot en met vrijdag
30 september samen de Herfst Challenge. Daarbij wandelen deelnemers in totaal 150 of 300 kilometer.
Wie meedoet kan zelf bepalen waar hij of zij deze kilometers gaat lopen: dit kan in de eigen gemeente zijn,
maar bijvoorbeeld ook in het buitenland.
De stichting Friends of Walking heeft
als doelstelling het organiseren en
ondersteunen van wandelevenementen. Met ingang van dit jaar is hieraan
het Meerdaagse Wandelevenement
Venray toegevoegd. Aanmelden voor

Nu ook

schutterijen worden gehuldigd. Na nog
twee volledige ronden op blokjes
van 1,5 x 1,5 x 1,5 centimeter werd de
switch gemaakt naar de kleinere blokjes. De wind nam in kracht toe en het
deelnemersveld werd weer uitgedund.
Op het moment dat er nog vijf schutterijen in de strijd zaten, sloeg de pech
toe, een korte windvlaag volgde en
het blokje werd gemist en zo kwam
een vroegtijdig einde aan de Venrayse
droom. Toch kon worden afgesloten
met een podiumplek, de vijfde prijs
en uiteindelijk een resultaat waarmee
iedereen kan leven. Dit geldt zeker
voor de schutters Henk de Klein en
Hans van Rhee, die voor de laatste
keer in het A-zestal stonden, aangezien
zij hun plaats afstaan aan de jeugd.
Henk de Klein en Hans van Rhee schoten meer dan 25 jaar mee in het eerste
zestal en vinden na weer een podiumplek de tijd rijp om voortaan in een
lager acterend zestal te gaan schieten.

de Herfst Challenge kan tot en met
31 juli via de website. Het Meerdaags
Wandelevenement Venray verloot
drie gratis startbewijzen onder de
deelnemers die een passende herfstfoto plaatsen op de site van Friends

of Walking en/of het Meerdaags
Wandelevenement Venray. Zorg bij
het plaatsen voor een vermelding van
‘Herfst Challenge’. Deelnemers die de
Challenge voltooien ontvangen een
medaille.

Groepswandeling voor vijftigplussers in Merselo
W.S.V. De Natuurvrienden Merselo organiseert maandag 25 juli een groepswandeling van 10 kilometer voor
vijftigplussers.
De wandeling begint om 13.30 uur in
De Molen, Grootdorp 93 in Merselo, bij
de sportvelden. Aanmelden kan vanaf

13.00 uur en onderweg is een wagenrust met zitplaatsen waar koffie en
thee wordt geschonken. Voor meer

informatie kan er gebeld worden met
0478 546 496.
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Buiten de grenzen profileren

30, 45 of 60 kilometer

Derde Meselose fietsdag in
augustus
De derde Merselose fietsdag vindt plaats op zaterdag 20 augustus.
Café Den Tommes in Merselo gaat dienen als startplek.
Deelnemers hebben de keuze om deel te nemen aan de 30, 45 of 60
kilometer lange route door de Limburgse en Brabantse omgeving.
Vanuit Café Den Tommes, wordt
gestart vanaf 09.30 uur. Tussen
09.30 en 12.00 uur kunnen belangstellenden zich inschrijven.
Deelnemers achten inschrijfgeld

Roojse hofkapel gaat voor
Wiendkracht 11
Ergens in 1950 werd ‘de Rodse blaoskapel’ opgericht. Later wijzigde die
naam in ‘de Roojse Hofkapel’. De kapel gaat zich nu ook buiten de grenzen van Venray profileren. Dat doen ze als ‘Wiendkracht 11’.

te betalen, waar je een kop koffie of thee voor krijgt. Onderweg is
er geregeld de mogelijkheid om te
stoppen bij bezienswaardigheden
en terrasjes.

Exposeer je eigen foto in
Venray

Tekst: Cultura Venray

Decor van Helena en Carla

Expositie in Huisartsenpraktijk
Wieenhof
Huisartsenpraktijk de Wieenhof vormt tot en met september het
decor voor een expositie van Helena Schmetz en Carla Clevers.
Bezoekers zijn van maandag tot en met vrijdag welkom tussen
08.00 en 13.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur.
De schilderijen van Helena Schmetz
komen tot stand door veel te kijken
naar wat haar boeit. Ze schildert
dan ook vanuit beelden die in haar
opkomen en ze combineert kleuren zoals zij ze mooi vindt. Schmetz
fotografeert haar geliefde plekjes in
de Boshuizerbergen en geeft die op
doek weer zoals zij ze ziet.

Het werk van Carla Clevers weerspiegelt deze tijd van hergebruik en
‘upcyclen’. Zichzelf beperken stimuleert voor Clevers het bedenken
van oplossingen. Ze heeft een serie
unieke tassen gemaakt van verschillende materialen. Schilderijen
en tekeningen hebben ook een
tweede leven gekregen.

Vrienden en familie gaan strijd aan

Kermisschieten in Blitterswijck
De schietcommissie van het St. Antonius-Abt Gilde organiseert op
zaterdag 30 juli voor de 28e maal het kermisschieten op het gildeterrein aan de kasteellaan in Blitterswijck.
De teams bestaan uit twee- en viertallen. Ze zijn samengesteld uit vriendengroepen, kennissen, families, collega’s
en verenigingen. Zowel mannen als
vrouwen zijn daarbij welkom.

Activiteiten
De kermis en het Gilde horen van
oudsher bij elkaar. De activiteiten
rondom een kermis zorgen ervoor
dat mensen samenkomen en feest
vieren. Dat is één van de redenen
waarom de schietcommissie van

het St. Antonius-Abt Gilde het kermisschieten dertig jaar geleden in
het leven riep. Sindsdien wordt het
ieder jaar met veel succes en plezier
georganiseerd. Afgelopen twee jaar
ging er een streep door het evenement wegens corona. Nu het kermisschieten terug is in Blitterswijck,
kunnen dorpsgenoten elkaar
weer treffen op het Gildeterrein.
Om 15.00 uur wordt er gestart met
de wedstrijden.

Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 SixtiesPopGold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Back to the years
of Rock ‘n Roll
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Rooj laat

Laatste dinsdag v/d maand.
18.00 – 19.00 Rond de tafel

Cultura Venray organiseert onder de noemer ‘Door het oog van’
een expositie in Venray waar mensen eigen fotografie kunnen
tentoonstellen. Het thema van de tentoonstelling is ‘tijd’.
het thema ‘tijd’. De interpretatie en
invulling van dat thema is geheel
aan de fotograaf. Deelnemers kunnen vóór 1 oktober foto’s insturen
via mail naar foto@culturavenray.nl.
Van alle ingezonden foto’s wordt
een expositie georganiseerd.

Programmering
Omroep
Venray

Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
19.00 Rooj laat

Thema ‘tijd’

Bij de ingezonden foto’s mag een
toelichting worden gegeven, maar
dat is geen must. Daarnaast mag
het met vermelding van naam en
leeftijd, of anoniem. Ook bewerken van de foto is geen probleem
en meedoen is helemaal gratis.
Het enige vereiste is dat de foto
door de inzender zelf gemaakt is
en dat het raakvlakken heeft met
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Raadsvergaderingen van Gemeente
Venray zullen op wisselende tijden
live worden uitgezonden

Binnen de Venrayse carnaval zorgt
de ‘kapel’ al decennialang voor de
vrolijke noot en heeft ze al menig
artiest uit Venray en omstreken
mogen begeleiden op het podium.
Al langer speelde de muzikanten
met het plan om zich ook buiten
Venray te profilieren. Om dat idee
kracht bij te zetten is besloten om
een tweede naam aan te nemen.
Binnen Venray zal men tijdens carnaval bekend blijven als Roojse
Hofkapel, waarmee prinselijke trio’s
en artiesten op de ondersteuning
mogen rekenen zoals ze die gewend
zijn. Buiten Venray gaat de kapel
zich profileren als ‘Wiendkracht 11’.
Een andere reden om tot een

tweede naam voor het gezelschap te komen, hangt samen
met het boekingsbureau waarmee een samenwerking is aangegaan: limburgseartiesten.com.
Buiten Venray is de hofkapel minder
bekend, en het woord ‘kapel’ doet
denken aan een blaaskapel volgens
oude tradities. De Roojse Hofkapel,
en dus ook Wiendkracht 11, is echter
een groep blazers die wordt aangevuld met gitaren, toetsen en zang.
Met deze bezetting zijn zij volledig in staat om vele Limburgse
(LVK)artiesten live te begeleiden.
Wiendkracht 11 zal spoedig een
frisse wind door het Limburgs landschap blazen.

Feestband SjanTé houdt open
bare repetitie in café Moas
Feestband SjanTé uit Ysselsteyn en omstreken gaat ‘op vakantie’
en daarom houden ze traditiegetrouw een openbare repetitie.
Deze wordt op donderdag 21 juli gehouden. Dit jaar vindt de repetitie plaats in café Moas in Swolgen.
De openbare repetitie begint donderdag 21 juli om 20.00 uur. De
feestband, bestaand uit zestien
personen, speelt deze avond verzoeknummers.
De setlist is voor iedereen inzich-

telijk en bezoekers kunnen hun
favoriete nummers aanvragen, die
vervolgens door de band gespeeld
zal worden. Iedereen is welkom om
deze repetitie bij te wonen.

Seizoen Jointoo afgesloten in
Odapark
Vocalgroup Jointoo heeft zijn seizoen zondag 10 juli afgesloten met
een optreden in het theehuis van het Odapark in Venray. Thema
van de middag was ‘tijd’.
Het optreden van Jointoo werd
afgewisseld met muziek op dwarsfluit door Isa Rongen uit Sevenum.
Paaldansstudio Denzz uit Venlo
zorgde voor klassieke dansuitvoeringen. Karin Kohrman wist met
gedichten en korte inleidingen alles

op een luchtige manier met elkaar te
verbinden.
Jointoo heeft nu vakantie. Op woensdag 7 september beginnen de repetities weer. Interesse om volgend
seizoen aan te sluiten bij de repetities? Mail dan naar Jointoo@live.nl

Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
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
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Weekendkalender
Vrijlaat!
Rooj Laat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Venradio met Freek & Marc
10.00 Venradio met Maik & Sanne
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
16.00 Weekenddienst
18.00 De Avondformule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Moments to Remember
09.00 Even Stilstaan
09.30 Heilige mis
11.00 Wette nog?
12.00 Lunchbox
13.00 ‘t Roojs Café
14.00 Zondagmiddag Live
17.00 Zondagse Soep
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalig lied
20.00 Gouden Akkoorden
21.00 Love Night

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

Zomercarnaval op Coninxhof
Ondanks dat het geplande feest eerder dit jaar geen doorgang kon
vinden, werd er tijdens de eerste week van juli alsnog volop carnaval gevierd bij basisschool Coninxhof.

In de Venrayse wijk Veltum vierden leerlingen van Coninxhof
een feestje dat normaliter bij iets
lagere temperaturen wordt gehouden: carnaval. Ook bij carnaval
in de zomer horen natuurlijk een
prins, prinses én adjudanten. Bij
Coninxhof kwamen na een spannend schouwspel prins Colin, prinses Lisa-Marie en adjudanten Teis

en Noa tevoorschijn uit een nagebootste jungle. Zij zwaaiden tot aan
de welverdiende vakantie met de
scepter door de school en beoordeelden wie het allermooiste zandkasteel bouwde. Die jurering was
het slotstuk van een heuse optocht,
die de klassen naar de zandvlakte
op het oude zwembadterrein in
Vlakwater voerde.

Muzikanten met een hulpvraag

Eerste editie Herrie op de Hei
geslaagd
In Heide werd zondag 17 juli met volle teugen genoten tijdens de
eerste editie van Herrie op de Hei. Bij dit nieuwe festival traden
diverse muzikanten met een hulpvraag op.

Reisleider voor beginnende lezers

Zomerprogramma vol activiteiten bij
bibliotheek Venray
Bij bibliotheek Venray vinden deze zomer tal van activiteiten plaats. Kinderen leren er aan de hand van
experimenten meer over de wetenschap, er is een filosofielezing, beginnende lezers uit groep 3 en 4 gaan op
schattenjacht en na de zomervakantie wordt er gestart met Peuterpop.

Tijdens elke schoolvakantie kunnen
kinderen op woensdag of vrijdag meedoen aan een workshop. Samen met
de MadScience professor gaan ze aan
de slag met experimenten.
Experimenteren geeft kinderen voldoening. Bovendien werken ze aan
hun ontwikkeling. Elke MadScience
workshop heeft een ander thema.
In de zomer staan de workshops
‘Wetenschap voor detectives’,
‘Recherche werk’, ‘Wervelend weer’
en ‘Optische illusies’ op het programma. De MadScience workshops
zijn geschikt voor wisselende leeftijden van 6 tot en met 12 jaar.

PeuterPop
Na de zomervakantie wordt er gestart
met PeuterPop. Marjolein CuijpersKuenen van Marjolein-music verzorgt
deze activiteit. PeuterPop is bedoeld
voor kinderen van 1 tot 4 jaar en hun
(groot)ouders of verzorgers.
Genieten van muziek, beweging en
spel staan centraal. Spelenderwijs
wordt gewerkt aan gevoel voor
muziek, expressie en bewegen.
Samen dansen, zingen en spelen
met kinderen is niet alleen leuk, het
bevordert ook allerlei ontwikkelingsgebieden zoals de taal- en motori-

sche ontwikkeling. PeuterPop vindt
elke tweede woensdag van de maand
plaats en duurt van 09.30 tot 10.15 uur.

Filosofielezing
HOVO Limburg verzorgt in samenwerking met BiblioNu op dinsdag 26 juli
de lezing ‘Over de zin van het leven’.
Wim Fiévez, docent filosofie aan een
middelbare school in Zuid-Limburg,
gaat in deze lezing in op de filosofische vraag naar de zin van het leven.
HOVO organiseert cursussen en lezingen op academisch niveau, voor
iedereen die zich wil verdiepen in
kunst, cultuur, filosofie, geschiedenis, psychologie, exacte vakken en
meer. Een aantal Limburgse bibliotheken, waaronder Bibliotheek Venray en
HOVO, zijn vorig jaar een samenwerking aangegaan. Daarbij wordt een
educatief programma aangeboden
met actuele, verrassende onderwerpen waaraan iedereen kan deelnemen. De lezing vindt van 14.00 tot
16.00 uur plaats in de ontvangstruimte
van Bibliotheek Venray.

Schattenjacht
De Bibliotheek fungeert deze zomer
als reisleider voor beginnende lezers
uit groep 3 en 4. Met ‘Vakantielezen’

wil de Bibliotheek gezinnen stimuleren
om in de zomervakantie aandacht te
besteden aan taal en lezen.
Door in de vakantie te lezen ontdekken kinderen verhalen en beleven ze
avonturen. Maak een bordspel op de
Sprookjeseilanden of lees het verhaal Monsterkrant van Paul van Loon.
De gezinnen reizen langs zes landen:
van de Griezelkust naar Sportmanië
en van het Dierenrijk naar Lachland.
In ieder land doen ze spellen en proberen ze een schat te vinden. Paul
van Loon, Manon Sikkel, Harmen van
Straaten, Milouska Meulens, Annemarie
Bon en Tosca Menten schreven speciaal
voor ‘Vakantielezen’ een verhaal.
‘Vakantielezen’ is een ontdekkingsreis
voor beginnende lezers. BiblioNu wil
hierdoor het leesniveau van kinderen
in de schoolvakantie op peil houden.
Wie alle schatten verzamelt, maakt
kans op een tablet. Meld je gratis aan
op www.vakantie-lezen.nl

Deelnemen
Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van
de Bibliotheek om deel te nemen aan
één van deze activiteiten. Aanmelden
voor Madscience, de filosofielezing
of Peuterpop kan via de website van
www.biblionu.nl

Limburgse kampioenschappen dressuur
en sprong in Merselo
Het publiek bij De Schól in Heide
werd tussen 14.00 en 18.00 vermaakt met optredens van tien
verschillende muzikanten, allen
met een hulpvraag. Zij werden in
sommige gevallen begeleid door
ervaren vakbroeders. De muzikanten die optraden tijdens Herrie
op de Hei kwamen van Atelier
Jerusalem uit Venray, Theater
Kleinkunst van Gewoon Doen uit
Horst aan de Maas, Zorgboerderij
Boer Hans, Zorgboerderij De Haam
en Dichterbij.

Het terrein was aangekleed met
bloemstukken, tafelversieringen en de nodige ballonnen.
Het zorgde voor een mooi geheel
voor De Schól, die overdekt werd
met een grote parachute. Herrie
op de Hei werd georganiseerd
door Activiteitenfonds Heide,
De Schól, Cor Nodigt Uit, Gemeente
Venray, Zorgboerderij De Lorr en
Zorgboerderij Boer Hans. Een vijftigtal vrijwilligers uit Heide zette
zich in om het evenement te laten
slagen.

Op het buitenterrein van Hermkushof in Merselo, vindt op zaterdag 23 en zondag 24 juli het Limburgs
Kampioenschap dressuur plaats. Een week later, op zaterdag 30 en zondag 31 juli, is Merselo ook plaats van
handeling voor het Limburgs springkampioenschap.
De wedstrijden in Merselo vormen niet alleen de strijd om de
Limburgse titel. De winnaars zullen
ook afvaardingen naar het Nederlands
Kampioenschap dat later dit jaar wordt
georganiseerd in Ermelo. De kampioenschappen op hippisch centrum
Hermkushof worden georganiseerd
door Ruitersportvereniging Venray.
Alle wedstrijden worden gereden op
zand en zowel op pony’s als paarden.

Diverse klassen komen daarbij aan
bod. Er wordt op 23 juli begonnen met
C-pony wedstrijden, waarbij wordt
gereden op tijd. Het volle programma
wordt die dag afgesloten met een barrage, waarbij de winnaar een geldprijs
van 250 euro bij mag schrijven.
Ook bij de dressuurkampioenschappen een week later, strijden de rijders
niet enkel om de eer. In vrijwel iedere
categorie ligt er ook een geldprijs op

de winnaars te wachten.
Publiek is van harte welkom tijdens beide weekenden, waar jonge
Limburgse ruiters en amazones strijden om de hoogste eer. Bij diverse
stands zijn er activiteiten voor de
jongste bezoekers. Zij kunnen zich vermaken bij een ingerichte speelhoek of
met het maken van een kleurplaats.
De entree in Merselo is gratis.
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Deelname gildefeest Geijsteren

Ereprijs voor St. Antonius-Abt
Gilde
Het St. Antonius-Abt Gilde uit Blitterwijck beleefde op zaterdag 9
en zondag 10 juli een druk weekeinde met een receptie en deelname
aan het gildefeest in Geijsteren.

Zaterdag 9 juli vond de receptie
plaats. Velen maakten gebruik van
de gelegenheid het koningspaar
Joost Peeters en Denise Evers, de
winnares bij de gildezusters Marta
van den Bosch en jeugdkoning
Jannick Fransen te feliciteren.
Een dag later behoorde het
koningspaar tot de genodigden
op het historisch gildefeest ter
gelegenheid van het 550-jarig

bestaan van het Koninklijk Sint
Willibrordusgilde Geijsteren. Aan
de optocht ’s middags namen
21 schuttersgilden deel. Het St.
Antonius-Abt Gilde liep een mooie
optocht en was deze middag het
grootste en mooiste aanwezige
gilde volgens een jury. Het werd
hiervoor beloond met de door het
koningspaar in ontvangst genomen
ereprijs.

Venray op de kaart in Nijmegen

Shirts voor Venrayse deelnemers
Vierdaagse
De wethouders Martin Leenders en Jan Jenneskens deelden dinsdagavond 12 juli gratis shirts uit aan deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse uit de gemeente Venray. Het uitdelen van de shirts is een gezamenlijke
actie van Venray Bloeit en Venray Beweegt. De Vierdaagse duurde dit jaar vanwege de extreme hitte een dag
korter.

Liefst 110 deelnemers droegen tijdens het evenement in Nijmegen het
shirt met het opschrift ‘Groeten uit
Venray!’. “We zijn er trots op dat we
er samen met Venray Beweegt voor
zorgen dat we de gemeente Venray
op de kaart zetten in Nijmegen”,
aldus Wim Peeters, voorzitter van
Venray Bloeit.

Yvonne Willems, programmacoördinator Venray Beweegt, vult Peeters
aan. “Zo’n lange afstand wandelen
is een prestatie om trots op te zijn.
Wandelen is een goede manier om
te werken aan een gezonde leefstijl.
Ik zou het mooi vinden als onze deelnemers ook weer nieuwe deelnemers
inspireren om te gaan wandelen.”

Vanwege de hitte startte de
Vierdaagse dit jaar een dag later.
Woensdag 20 juli begonnen de
wandelaars aan hun tocht, die drie
in plaats van vier dagen in beslag
zal nemen. Donderdag 21 juli volgden de laatste kilometers over
de Via Gladiola en de finish op de
Wedren.

Geslaagde elfde editie
Kunstfladder
De Kunstfladder beleefde zondag 10 juli haar elfde editie.
Ditmaal stonden 71 kramen met kunstenaars op het Schouwburgen Henseniusplein. De kunstmarkt en de omliggende terrassen
mochten zich verheugen in een grote publieke belangstelling.

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
Voor de muzikale omlijsting zorgden muzikale duizendpoot Luuk
Lenders en het duo Joves (Vera en
Joshua van Ewijk), dat een mix van
‘folk meets classic’ ten gehore gaf.
Er liepen ook weer vele kleurige
snoetjes rond die zich bij schmink
artieste Sandra Kleuskens van Pip
en Saartje hadden laten omtoveren
tot creaties.
Tijdens de vorige editie was het
logo van de Kunstfladder omgezet in een mozaïekkunstwerk. Dit
gebeurde dankzij de bijdragen
van drie kunstenaars en de hulp

van het publiek: iedereen mocht
letterlijk een steentje bijdragen.
Het kunstwerk was dit jaar te zien
bij de infokraam van de organisatie.
’s Middags werden de aanwezigen verrast door het bezoek
van een groep kleurig geklede
samoerai en een geisha.
Deze groep was ingehuurd door
Fotoclub Venray voor het maken
van foto’s ter gelegenheid van
haar 60e+2 jubileum. Een sfeerimpressie van de kunstmarkt is te
vinden op www.kunstfladder.nl
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De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

Gratis voorlichting

28 juli
18.30 - 20.00 uur

30 augustus
18.30 - 20.00 uur
Scan de
QR code

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

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

Elke Hendrix Geijsteren
Jasmijn is één van mijn beste vriendinnen, we zaten samen op zwemles
en op school. Nu op de middelbare
zitten we we nog steeds bij elkaar in
de klas.

Wat is je leukste en stomste vak
op school?
Gym vind ik het allerleukste. Ik hou
heel erg van sporten, dus dat zal de
reden wel zijn. Geschiedenis vind ik
niet zo leuk. Het is erg saai.

Heb je een bijbaantje?
Op zaterdagen werk ik bij de bakker
in Wanssum. Soms doe ik dat ook op
vrijdag. In de zomervakantie heb ik
een bijbaantje tussen de rozen. Wat
ik met het verdiende geld ga doen,
weet ik nog niet.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Chillen vind ik het allerleukste om te
doen. Het liefst samen met vriendinnen. Een avondje samen films kijken
en gewoon lekker kletsen.

Welke superkracht zou je graag
willen en hoe zou je hem gebruiken?
Als ik één superkracht moet kiezen,
dan is het dat ik onzichtbaar zou willen zijn. Want als niemand je ziet,
kun je overal gratis naar binnen. Dat
lijkt me wel wat.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Elke Hendrix
14 jaar
Metameer Boxmeer
Geijsteren

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Het liefst maak ik een lange reis,
naar veel verschillende landen.
Een paar maanden aan een stuk
naar het buitenland lijkt me wel
wat. Waar precies, maakt me niet
zoveel uit.

Wat is je droombaan?
Het liefste zou ik later iets in de
Formule 1 willen doen. Dat lijkt me
heel gaaf. Als dat niet lukt, wil ik
interieurdesigner worden.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik gek op dansen en

speelde ik veel met mijn barbies en
poppen. Ik liep ook heel veel met de
kinderwagen rond.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik ben met school naar Engeland
geweest en daar was een hele grote
schommel en die ging heel hoog.
Dat vond ik eerlijk gezegd best wel
spannend.

Bij wie zou je graag eens in de
schoenen willen staan?
Als eerste komen Kendall en Kylie
Jenner in me op. Dat zijn zusjes
uit Amerika, die beroemd zijn van
televisie. Omdat ik hun heel cool
vind en ik zou willen weten hoe
het is om een luxe leven te hebben, zou ik graag eens een dag
met ze ruilen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dit jaar ga ik één week niet mee met
mijn ouders op vakantie. Die week
ga ik samen met mijn vriendinnen
kamperen. Daar heb ik heel veel zin
in.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
maakte ik met mijn telefoon. Ik sta
er samen met een vriendin van me
op. Het is een hele blije foto geworden.

Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb meerder goede vrienden en
vriendinnen. Een paar ken ik nog van
de lagere school, de anderen heb
ik op de middelbare leren kennen.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik een hele grote fan ben van
de Formule 1, verwachten mensen
meestal niet. Vooral Max Verstappen
en Lando Norris vind ik te gek.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Vroeger vond ik lezen heel leuk.
Vooral de boeken waarin Geronimo
Stilton de hoofdrol speelt, las ik ontzettend graag. Tegenwoordig lees ik
eigenlijk niet meer zo veel. Ik vind
het niet meer leuk op het moment.

Wat zou je nooit weg gooien?
Dat is simpel: mijn telefoon. Die zou
ik echt nooit weggooien. Daar staat
alles op en daar doe ik alles mee.
Het zou ook zonde zijn van alle leuke
foto’s met vriendinnen die op de
telefoon staan.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Hoi

Column

Relatiestress
Relaties, het is me wat. Ik heb het
idee dat iedereen tegenwoordig
een relatie heeft; mijn vriendengroep, mijn moeder, mijn vader,
mijn nichtjes, zelfs mijn mentor
is bezig met iemand. Het zweet
breekt me zowat uit, want ik ben
nog niet eens aan het praten met
een jongen, laat staan dat ik in de
buurt komt van een échte relatie.
Die druk, is dat normaal? Moet ik nu
ook met iemand bezig zijn? Hoor ik
er anders niet bij?
Deze vragen komen de laatste tijd
regelmatig in mijn hoofd op en ik
heb om eerlijk te zijn geen enkel
antwoord. Ik weet zeker dat ik niet
de enige ben die worstelt met dit
probleem. Wat als ik als enige in
de vriendengroep of familie overblijf zonder vriend of vriendin? Wat
doe je dan? Alsnog snel iemand
vinden? Om er maar bij te horen?
Nee. Liefde moet spontaan komen.
Of ben ik nog in de middeleeuwen
met mijn hoofd?
Waarom moeten we altijd een relatie hebben? Of bezig zijn met het
proces dat daaraan vooraf gaat?
Misschien is het omdat ik een
18-jarig meisje ben, maar de eerste vragen die ik altijd krijg, zijn:
en Maud, heb je nou een relatie of
hoe zit het? Nee. Nee, tante Riet,
ik ben nog steeds gelukkig single. Wel moet ik zeggen dat ook
ik, logischerwijs, liever een ander
antwoord zou geven. Maar kijk,
me ervoor schamen hoeft nu ook
weer niet.
Een relatie hebben is ook niet alles.
Je moet aan zo veel dingen denken wanneer je ‘echt’ vastzit aan
iemand. Denk bijvoorbeeld aan
cadeautjes kopen, tijd vrij maken,
de familie leren kennen of er altijd
goed uit moeten zien. Mij niet bellen.
Ik ben natuurlijk blij voor iedereen
die wel in een relatie zit. Ik bedoel,
er zijn ook zoveel positieve dingen
aan een relatie. Een maatje hebben
voor het leven, je liefde en lust kunnen delen en nooit alleen te hoeven
staan. Het is superfijn. Je gunt iedereen die liefde!
Maar wanneer je dat niet hebt,
is het ook echt geen ramp, lieve
lezers. Strong and powerful people.
Dat zijn we. We hoeven echt geen
relatie te forceren, puur omdat de
rest van ons allemaal wel iemand
heeft.
Stay strong en leef je eigen leven.
Voor nu duik ik weer ondergronds.
Maud Rötjes

