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Hoogwater in
Blitterswijck
De aanhoudende regen heeft ertoe geleid dat Waterschap Limburg maatregelen moet nemen. Door de grote hoeveelheid regenwater, stijgt het water in de Maas en groeit de afvoer
van de rivier. Om het water af te kunnen voeren, heeft het waterschap pompen neergezet in Blitterswijck, Well, Afferden en Blerick. Door de extreem natte februarimaand is wel het
grondwaterpeil op veel plaatsen weer op niveau. Maar als het aan het waterschap ligt mag het peil tussen Venray en Horst nog een stuk stijgen. / Beeld: Rob Beckers

‘Zonnepark Smakt voldoet niet aan kader KODE’
Tijdens het Sprekersplein van dinsdag 3 maart maakten vier insprekers duidelijk dat het plan van Kronos
Solar voor een zonnepark in Smakt niet voldoet aan beleidskader KODE. Daarmee staan ze lijnrecht
tegenover het College van B&W dat juist vindt dat Kronos Solar wel aan de regels voldoet. Het college
keurde het aangepaste plan van Kronos Solar op 17 februari goed en stuurde het door naar de gemeenteraad. In de vergadering van 31 maart kan de raad wensen en bedenkingen kenbaar maken.
Veel raadsleden waren dinsdag
toehoorder bij het Sprekersplein
in de raadzaal dat 75 bezoekers
trok. Jan Koopmans van werkgroep
zonnepark Smakt beet het spits
af. Hij haalde aan dat Kronos Solar
pas op 12 februari het complete
plan bij de gemeente indiende.
Terwijl het college zes dagen later
al een besluit nam. Koopmans
sprak van haast en onzorgvuldigheid. De door Kronos Solar georganiseerde inloopbijeenkomst

op woensdag 5 februari in Hotel
Asteria in Venray werd slechts
door drie omwonenden bezocht.
De werkgroep wilde van de
gemeente en Kronos Solar weten
wie er allemaal waren uitgenodigd. “Die lijst moet er volgens
KODE zijn. We hebben er twee
keer naar moeten vragen en pas
gisteren kregen we bericht van de
gemeente. Over klantvriendelijkheid en medewerking gesproken”,
zei Jan Koopmans.

is. De noordelijke hoek valt binnen
de cirkel van 500 meter. Hij stelde
dat een andere voorwaarde uit KODE,
de participatie van omwonenden,
onduidelijk is en ook niet voldoet.

Minimale afstand

‘Slechte communicatie’

Volgens de werkgroep voldoet het
plan op belangrijke onderdelen
niet aan beleidskader KODE dat de
gemeenteraad op 29 oktober vaststelde. Zo moet de minimale afstand
tussen het zonnepark en de komgrens van Smakt 500 meter bedragen.
Kronos Solar heeft de omvang van het
zonnepark daarom teruggebracht van
25 naar 20 hectare. Danny Bosma van
de werkgroep toonde op een kaart
aan dat het zonnepark nog te groot

Dat het college vindt dat sprake is
van een zorgvuldige omgevingsdialoog, valt helemaal verkeerd bij de
werkgroep. “De omgevingsdialoog
telt zwaar in KODE. Maar de communicatie is niet goed verlopen. Met de
komst van KODE hoopten we op
een inhaalslag, maar dat gebeurde
niet”, stelde Danny Bosma. Hij verweet Kronos Solar dat omwonenden
ondanks verzoeken geen plan kregen toegestuurd. “Op 5 februari tij-

dens de inloopavond waren er alleen
twee schetsen te zien. Op inhoudelijke punten kon niet worden ingegaan”, zei Bosma. “Deze bijeenkomst
was na november 2018 het eerste
moment dat Kronos iets ondernam.
De omgevingsdialoog is een farce.”

Bezwaren omwonenden
Danny Bosma zei het onbegrijpelijk
te vinden dat niets is gedaan met de
alternatieve locatie aan de overzijde
van de A73. Mocht het zonnepark
van Kronos Solar tussen spoorlijn
en A73 doorgaan, dan vervalt de
beoogde locatie aan de westkant van
de snelweg.
Lees verder op pagina 05
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Torenhoge kosten

Beeldenschat Grote Kerk is toe aan restauratie
De negentig beelden uit de Grote Kerk van Venray krijgen een grote
opknapbeurt. Het betekent een enorme klus die veel geld kost. “Om de
twintig of dertig jaar is zo’n restauratieronde nodig. De meeste
urgente beelden krijgen voorrang”, zegt voorzitter Jan van Casteren
van de stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’
Bandenkerk.
“We hebben nu offertes binnen voor
28.000 euro. Daarmee zijn we er nog
lang niet. De kosten van het restauratieatelier zijn hoog. We hebben
een groot beeld van 1,80 meter laten
herstellen. Dat kostte 18.000 euro.
Als stichting krijgen we geen subsidie. We moeten het hebben van
inkomsten van toeristen en donaties van particulieren. Als we weer
geld hebben, dan kunnen we weer
een aantal beelden laten opknappen”, vertelt Van Casteren. Zes beelden staan sinds begin januari bij
Restauratie Atelier Limburg in
Maastricht. Ze worden geconserveerd en loszittende verfdelen worden verwijderd en bijgewerkt. In juli
keren ze terug op hun vaste plek in
de kerk. “De beelden zijn eigendom
van de Grote Kerk maar ze staan
onder toezicht van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed. Voor iedere
restauratie moeten we toestemming
vragen aan de rijksdienst”, zegt hij.

Van hout
Het kerkbestuur bracht dertig jaar
geleden de zorg over de beeldenschat onder bij de stichting.
Dat gebeurde op initiatief van Toon
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Bezorgklachten

den Brok die de eerste voorzitter
was. Van Casteren: “We moeten onze
eigen broek ophouden. Gelukkig
verkeren de meeste beelden in
goede staat. Ieder jaar is de restaurateur een week in de kerk aanwezig om alle beelden te inspecteren.
Hij maakt ze schoon en kijkt of er
geen houtwormen of kevers in het
hout zitten.” Vrijwel alle beelden
zijn uit een boomstam gesneden en
beschilderd. Alleen het beeld van
apostel Paulus is uit steen gehouwen.

Met 28.000 euro zijn we
er lang niet

Rijk dorp
De stichting waakt over de negentig
kostbare en soms zeldzame beelden
die steeds meer in de belangstelling komen te staan. Afgelopen jaar
kwamen er ruim 7.000 bezoekers
in de kerk. “De mensen kijken hun
ogen uit. Er staan enkele unieke middeleeuwse beelden. De oudste zijn
uit de vijftiende eeuw. De Grote Kerk
behoort tot de Nederlandse kerken met de grootste beeldenschat.

Toch was dit heel lang onbekend.
De beelden waren ook niet beschreven. Dat veranderde toen een student kunstgeschiedenis eind jaren
80 er een proefschrift aan wijdde en
wees op de grote kunsthistorische
betekenis.”
Jan van Casteren is ook coördinator
van de suppoosten die rondleidingen geven. Jaarlijks tussen Pasen
en 1 november is de Grote Kerk
geopend voor bezoekers. Hij ver-

telt dat de bouw van de kerk begon
in 1462 en in 1475 werd voltooid.
“Pastoor Van der Gaet was de bouwpastoor. Hij was een goede kennis
van de paus. Zo kreeg Venray twaalf
grote apostelenbeelden. Venray was
in die tijd een rijk dorp, vooral
door de wol en de schapenhandel.
Daardoor kon zo’n enorme beeldencollectie worden aangeschaft”,
zegt Van Casteren die meldt dat de
Beeldenstorm en de reformatie aan

Venray voorbijtrokken. Ook overleefde de beeldenschat grotendeels
de verwoesting van de Grote Kerk
tijdens de bevrijding op 16 oktober 1944. “De beelden zijn teruggevonden en hersteld. Tussen 1961 en
1965 zijn ze na de restauratie weer
één voor één teruggeplaatst in de
kerk.”

Tekst: Henk Willemssen

Project gemeente

Meer kansen op werk door participatie-netwerk
In gemeente Venray is op 1 maart het participatienetwerk van start gegaan. Het doel is om mensen die een uitkering krijgen en moeilijk plaatsbaar
zijn, toch stappen vooruit te laten zetten naar betaald werk. Dit om te voorkomen dat dagbesteding het eindstation is.
De gemeente is voor dit project in zee
gegaan met de sociale onderneming
Calibris. Dit bedrijf gaat met 25 inwoners aan de slag om te bekijken of
het participatienetwerk een oplossing
biedt om drempels op weg naar werk
te verlagen. Gemeente Venray wil aan
mensen die moeilijk een baan kunnen vinden meer perspectief bieden.
De stap is nu vaak te groot om vanuit
een uitkering een betaalde baan te

vinden. Ook de tussenstap van dagbesteding naar een meer arbeidsmatige daginvulling vormt een knelpunt.
Ondanks alle inspanningen blijft het
resultaat mager, constateert gemeente
Venray.

Samenhang
Er zijn genoeg initiatieven in
Venray zoals Atelier Jerusalem,
Wijkleerbedrijf, Match voor vrijwilli-

gers en Ik begin. Het probleem is dat
het losstaande initiatieven zijn met
weinig onderlinge samenhang, zo stelt
de gemeente. ‘Een duidelijk overzicht ontbreekt en er is geen inzicht
in de stappen die mensen zetten op
weg naar betaald werk. Het bundelen van initiatieven in een participatienetwerk kan de kracht ervan flink
vergroten’, verwacht de gemeente.
Daardoor kunnen mensen met een

uitkering eenvoudiger een vervolgstap
zetten en niet blijven hangen in een
vorm van dagbesteding. ‘Werkgevers,
re-integratiebedrijven, instellingen
en vrijwilligersorganisaties reageren positief en ze helpen mee met
de begeleiding van de deelnemers.’
Het participatienetwerk kost de
gemeente maximaal 99.000 euro wanneer alle 25 deelnemers een succesvol
traject hebben doorlopen.
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Tekort van 58.500 euro

Weer verlies Grote Kerk en Paterskerk
De Grote Kerk en Paterskerk in Venray hebben vorig jaar weer verlies geleden. De twee kerken sloten 2019 af met een tekort van 58.500 euro. Het
verlies was bijna net zo groot als in 2018 (61.500 euro).
De grootste kostenposten zijn het
onderhoud van gebouwen en inventaris (99.000 euro) en de personeelskosten (74.500 euro). Aan de
Paterskerk is vorig jaar schilderwerk uitgevoerd en de pastorie aan
de Eindstraat is in het voorjaar van
2019 opgeknapt voor de komst van
de nieuwe deken Ed Smeets. Ook is
de aanlichting van de Grote Kerk in
gebruik genomen.

De Paterskerk heeft de laatste jaren
al een grote renovatiebeurt gehad,
zoals het herstel van de glas-inloodramen en de kloostermuur. Het
restauratieproject van de Grote Kerk
is in volle gang en kost 760.160 euro.
Het duurste onderdeel is de renovatie
van de glas-in-loodramen aan de kant
van de Grote Markt (313.200 euro) die
momenteel in uitvoering is. Het kerkbestuur ontving ruim zes ton finan-

ciële steun: van provincie Limburg
(375.160 euro), bisdom Roermond
(120.045 euro) en gemeente Venray
(112.524 euro). Het restantbedrag
moet de parochie zelf bijdragen of
betalen uit fondsen en giften.
De opbrengsten uit kerkbijdragen
van parochianen vormen de grootste inkomstenbron voor beide kerken. Ze tonen al jaren een licht
dalende lijn en bedroegen vorig

jaar 100.500 euro. Ook de inkomsten uit kerkcollectes nemen af.
Penningmeester Maris Heijnen noemt
in het jaarverslag de dalende inkomsten en de hoge onderhoudskosten
van de kerkgebouwen de grootste
financiële bedreigingen. ‘Het kerkbestuur bezint zich op kostenbesparingen om de financiële neergang van
de afgelopen jaren te doen keren.’

0503 \ nieuws

Minder dan gehoopt

Ontvreemde verkeersborden
teruggebracht
In de dorpsraadvergadering van Oirlo en Castenray op woensdag 8 januari werd duidelijk dat er in de twee dorpen
veel blauwe bordjes die de landbouwroute aangeven door jongeren worden ontvreemd. De jongeren kregen tot
zaterdag 22 februari de tijd om de borden terug te brengen. Inmiddels zijn er 5 van de 48 borden teruggebracht.

Meeste dorpen in werkgroep
windmolens
De meeste dorpen die niet in beeld zijn voor windmolens willen
zich toch aansluiten bij de werkgroep van de vijf ‘windmolendorpen’. Dat bleek maandag 2 maart in het dorpsradenoverleg in
gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide. Geijsteren, Wanssum,
Oostrum, Oirlo en Castenray bevinden zich in het zoekgebied waar
gemeente Venray een windmolenpark wil realiseren.
“Het gaat om een industrieel
bouwwerk met een hoogte van
240 meter”, zei dorpsraadvoorzitter
Ruud Wilms van Veulen. “Dat reikt
veel verder dan alleen die vijf
dorpen. Iedereen in de gemeente
krijgt ermee te maken. Daarom zou
ieder dorp in de werkgroep moeten
zitten”, stelde hij. Leunen liet direct
weten ervan af te zien. “Wij hebben geen behoefte aan een
werkgroep”, reageerde dorpsraadvoorzitter Annemarie van Kruijssen.
Gemeente Venray heeft Frank van
Bussel als kwartiermaker aangesteld. Hij is momenteel bezig om
de mogelijkheden te onderzoeken
voor een windmolenpark aan de
oostkant van de gemeente Venray.
Voor de zomer is zijn onderzoek
afgerond.

Ingrijpen

“Dat zijn er minder dan gehoopt”,
vertelt Anita Loonen, dorpsraadvoorzitter in Oirlo. “De vraag is of
de borden alleen door Oirlose of
Castenrayse jongeren zijn ontvreemd
en of jongeren buiten deze dorpen de
oproep hebben gelezen.” Toch heeft
de oproep wel geholpen, zegt Anita.
De jongeren kwamen namelijk met
andere verkeersborden aanzetten dan

verwacht. “De grootste aandacht voor
de oproep ging naar de landbouwrouteborden, maar we kregen een hele
stapel met straatnaamborden, omleidingsborden of fietsrouteborden terug
die in de keten hingen. Eén van jongeren vroeg me of ze de borden weer
terugkregen als gemeente Venray
ze niet meer wilde. De gemeente is
komen kijken en heeft de nieuwste

borden ingenomen, de oude borden
mogen weer terug naar de jongeren.
Het gaat dan om borden die regelmatig vervangen worden.”
Binnenkort volgt er overleg met de
gemeente over de 43 borden die
nog missen. “Dan wordt er besproken hoe we die terug kunnen krijgen. Wellicht is handhaven de beste
oplossing.”

Na onderzoek SPOV

Geen loden leidingen in oude scholen
In de Venrayse schoolgebouwen zitten geen loden waterleidingen. Dat blijkt uit extra onderzoek dat school
bestuur SPOV heeft laten uitvoeren bij de basisscholen Petrus Banden en De Bongerd in Venray en De Meent
in Leunen.
Loden leidingen komen alleen voor in
panden die voor 1960 zijn gebouwd.
Daarom is nog eens goed gekeken
naar de drie oudste schoolgebouwen.
De kwestie kwam ter sprake in de
commissie Leven van 23 januari toen
het huisvestingsplan van scholen op
de agenda stond. Een te hoge concentratie lood kan schadelijke gevolgen

hebben voor jonge kinderen tot acht
jaar. In Groningen lopen onderzoeken
bij enkele scholen en drinken kinderen uit voorzorg water uit flesjes in
plaats van kraanwater.
Bij de controles in de Petrus
Bandenschool, De Bongerd en
De Meent zijn alleen maar koperen
leidingen aangetroffen. Er is voor het

onderzoek geen sloopwerk verricht
waardoor leidingen die in de muren
zijn verwerkt niet zijn bekeken.
Gemeente Venray is eigenaar van
de schoolgebouwen en meldt dat de
kans ‘zeer klein is’ dat er nog loden
leidingen zitten in de muren van de
gebouwen.

Jac Derikx van dorpsraad Geijsteren
vindt dat een belangrijke rol is
weggelegd voor de werkgroep.
“We moeten bekijken waar windmolens kunnen komen en hiervoor
draagvlak creëren bij de bewoners.
De problemen die zich voordoen
moeten we tackelen. Het is verstandig als we dit zelf aanpakken.
Want anders grijpt de provincie in.”
Derikx doelde erop dat provincie
Limburg de gemeenten kan verplichten windmolens te plaatsen,
ook als ze niet meewerken. Dat
gebeurde al in gemeente Venlo.
“Zo zie je maar, die windmolens
komen er toch”, opperde Ruud
Wilms die de handelwijze van de
provincie sterk afkeurde. “Dat was
schandalig. Het is de ondermijning
van een democratisch proces.”

Zoektocht
Derikx haalde aan dat buurtbewoners financieel moeten meeprofiteren. “Gemeente Leudal is een mooi
voorbeeld. Daar is een windcoöperatie opgericht. Het gaat om veel
geld, maar daar hoort ook overlast
bij zoals geluid, slagschaduw en
gevolgen voor de gezondheid en

vogels. Het is veel meer dan alleen
een kwestie van ruimtelijke ordening. Anders stonden ze er zo.”
Anita Loonen, dorpsraadvoorzitter
van Oirlo, zag als taak van de werkgroep alle voor- en nadelen op een
rij te zetten. “Als we niets doen dan
komen ze er toch. Het gaat erom
of de bewoners dit willen. En op
welke plek. Mogelijk kunnen ze het
ook zelf doen. Het is ook belangrijk
dat er kundige mensen in de werkgroep zitten.” Gebiedscoördinator
Martine Bruinink van gemeente
Venray stelde voor dat de werkgroep optrekt met kwartiermaker
Frank van Bussel. “We moeten het
samen doen.” Dat beaamde Anita
Loonen. “Het is een zoektocht die
we samen moeten doorlopen.
Het uitgangspunt is wat het beste is
voor het dorp.”

Onding
Er klonken kritische geluiden van
dorpsraad Smakt-Holthees na
de negatieve ervaringen met de
mogelijke komst van zonneparken
in Smakt. “Zo’n werkgroep is verloren energie”, meende Reinhold
Oehmen. “Want de gemeente trekt
toch haar eigen plan. Zo gebeurt
het ook met de zonneparken.”
Het beleidskader KODE (Kader voor
Opwekking Duurzame Energie)
kwam ter sprake. Hierin staan de
regels waaraan windmolens en
zonneparken moeten voldoen.
“Het is een onding. Het klopt van
geen kanten”, vond Oehmen.
Jac Derikx reageerde: “Als iedereen de hakken in het zand zet, dan
komen we niet verder.” Voorzitter
Leon Janssen van het dorpsradenoverleg stelde voor een stemming
te houden over deelname aan de
werkgroep. “Ik denk dat het goed is
dat ook andere dorpen dan die vijf
meepraten.” Een overgrote meerderheid gaf steun aan een brede
werkgroep van alle dorpen.

Tekst: Henk Willemssen

AANMELDDAGEN RAAYLAND COLLEGE
Kom jij volgend schooljaar naar het Raayland College?
Je bent van harte welkom om je samen met je ouders/verzorgers in te schrijven!
Maandag 9 maart
Dinsdag 10 maart
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Dorpsraad Castenray schakelt
CDA in
Dorpsraad Castenray heeft een prangende vraag bij het CDA,
de grootste partij in de gemeenteraad, neergelegd. De dorpsraad
hoopt duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de kleine
dorpen.
Volgens dorpsraadvoorzitter Bert
Arts moet gemeente Venray eerst
duidelijkheid verschaffen, voordat
er weer een nieuwe enquête naar
de woningbehoefte wordt gehouden. “Want de kleine dorpen zijn
op deze manier niet levensvatbaar. De bevolking vergrijst en de
verenigingen krijgen het steeds
lastiger. Als dit zo doorzet, dan is
het een keer gebeurd met de dorpen”, stelde Bert Arts.
De dorpsraden toonden zich maandag 2 maart in het dorpsradenoverleg in Heide sceptisch over het
woningonderzoek. Ze menen dat
er maar één uitkomst mogelijk is
en dat is zo veel mogelijk woningbouw in alle dorpen. “Dat heeft de
allerhoogste prioriteit”, zei voorzitter Leon Janssen van het dorpsradenoverleg.
Riky Rutten van kerngroep
Blitterswijck zag wel het voordeel
in van een enquête. “Want het
verschaft duidelijkheid over de

woonbehoefte in een dorp. Dan
moet de gemeente wel met
Wonen Limburg aan tafel over dat
er ook daadwerkelijk iets gebeurt.”
Een probleem is ook dat bouwlocaties van projectontwikkelaars
niet altijd aansluiten bij de wensen
van woningzoekenden. Dat haalden de dorpsraden van Wanssum
en Blitterswijck aan. Jac Derikx
van dorpsraad Geijsteren haalde
het argument onderuit dat in dorpen voor leegstand zou worden
gebouwd. “Dat is klinkklare onzin.
In de dorpen staan geen woningen leeg.” Leon Janssen raadde de
dorpsraden aan met bouwplannen naar de gemeente te stappen.
Voorzitter Martijn Arts van dorpsraad Ysselsteyn meldde dat in zijn
dorp door een particulier initiatief een nieuw uitbreidingsplan is
gevonden.

Tekst: Henk Willemssen

‘Professionele zorg naar
dorpen halen’
In de dorpen zijn de laatste jaren veel initiatieven ontstaan om oudere en kwetsbare inwoners te ondersteunen. In enkele dorpen draait een dagopvang of er is een ontmoetingsplek. Ook zijn in vrijwel alle dorpen
vrijwilligers actief met het verzorgen van maaltijden. Gemeente Venray wil bij deze initiatieven aanhaken
door er professionele begeleiding aan toe te voegen.
“We willen de sociale omgeving in
de dorpen nog sterker maken”, vertelde beleidsmedewerker Floor van
der Giessen van gemeente Venray op
maandag 2 maart in het dorpsradenoverleg. Inwoners die zorg of begeleiding nodig hebben, melden zich nu bij
de gemeente die een indicatie afgeeft
voor professionele hulp. “We willen
dat die professionals naar de dorpen
en wijken gaan. Zodat de inwoners
hulp krijgen in hun eigen omgeving.” Het gaat om medewerkers van
instellingen zoals Vincent van Gogh,
Synthese, PSW, Met GZZ en Zorggroep.
Ze voegde er direct aan toe dat vrijwilligers niet het werk gaan overnemen.
“Nee, het is zeker de bedoeling dat de
vrijwilligers het maar moeten uitzoeken en dat de professionele ondersteuning stopt. Het doel is de voorzieningen
meer laagdrempelig te maken.”
De Leunse dorpsraadvoorzitter
Annemarie van Kruijssen trok de
conclusie dat de ondersteuning een
algemene voorziening wordt waarvoor

geen indicatie van de gemeente meer
nodig is. Dat bevestigde Floor van
der Giessen. “We willen dat mensen
ergens gemakkelijk terecht kunnen
voor hulp of steun. Nu melden ze zich
bij de gemeente en worden ze vaak
in hokjes geplaatst. De professionele
hulp gebeurt één op één. Door goed
samen te werken in een dorp of wijk
kunnen we betere oplossingen vinden voor de zorgvraag.” Ze haalde als
voorbeeld een dementerende oudere
aan. “Die willen we liever niet uit het
dorp wegplukken en naar een professional sturen. Het doel is dat iedereen
zo lang mogelijk van de voorzieningen in het eigen dorp gebruik kan
maken. Al zal het lastig zijn om alle
doelgroepen te bedienen.” Ze vertelde
dat de professionals er ook zijn om de
vrijwilligers in het dorp te ondersteunen. Petra Vermeulen van dorpsraad
Wanssum haalde aan dat er al een
wijkverpleegkundige actief is in de
meeste dorpen. Floor van der Giessen
reageerde dat het iets extra’s moet
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A beter uit met Gh
3/5-DAAGSE EXCURSIEREIS Altijd
12-DAAGSE RONDREIS
BLANKENBERGE, BELGIË
BALTISCHE STATEN
Vertrekdata: 24 april en 16 okt (3 dgn) en 29 juni en 21 sep (5 dgn)

Vanaf
€ 260,p.p.

toevoegen. “We willen de krachten die er al zijn in dorpen nog beter
benutten.”
Annemarie van Kruijssen meldde dat
in Leunen het infopunt voor steun- en
zorgvragen een stille dood is gestorven omdat er te weinig belangstelling voor was. “Mensen maakten er
weinig gebruik van omdat het via de
gemeente loopt.”
De gemeente hoopt nog dit jaar van
start te gaan met een pilot in twee
of drie dorpen. Maandagavond bleek
dat er bij de dorpsraden veel belangstelling voor is. Ook leven er nog veel
vragen, zoals over privacy en financiën. Floor van der Giessen zei dat
nog niet alles concreet is uitgewerkt.
“We moeten met elkaar verkennen hoe
de professionele zorg het beste kan
aansluiten om wat er al is in het dorp.”
Dorpen hebben vier weken de tijd om
zich bij de gemeente aan te melden
voor de pilot.
Tekst: Henk Willemssen

100%
Geniet
100%
Garantie!
Geniet
Garantie!

Vertrekdata: 9 mei en 22 augustus 2020

€ 1195,p.p.

Genoeglijk wandelen, genietend van de zon op je gezicht, het ruisen van de zee en de wind door je haren.
Af en toe stilhouden bij een terras of een kiosk waar een orkest een optreden ten beste geeft. Geen verkeer,
maar winkels, rust en ruimte. Dit is geen wandelen meer, dit is genieten!

Tijdens deze rondreis maakt u kennis met de drie hoofdsteden van Estland, Letland en Litouwen, maar ook
met de Poolse hoofdstad Warschau, enkele imposante kastelen en het indrukwekkende bedevaartsoord
Kryžiu kalnas. De terugreis gaat via het Finse Helsinki, de Zweedse steden Stockholm en Malmö en het
Duitse Travemünde. Hierbij wordt twee maal overnacht aan boord van een cruiseschip.

Highlights:
* Verblijf in Hotel Alfa Inn***
* Mooie rit langs de Belgische kust en door het
prachtige achterland
* Ieper: Flanders Fields Museum en de Meense Poort
* ‘Flanders Fields Route’
* Brugge
* Middelburg: hoofdstad van Zeeland

Highlights:
* Helsinki en Warschau
* Stockholm: Gamla Stan (oude stad), Vikingen
nederzetting Birka
* Kaunas: eeuwenoude stad met historische bouwwerken
* Vilnius: kathedraal en de poorten van de Dageraad
* Trakai: historische stad
* Kryžiu kalnas: Heuvel van de Kruisen
* Hanzestad Riga: Domplein en Domkerk, kasteel van Riga
* Tallinn: stadsmuur met 26 rode torens, kathedraal
en Raadhuisplein

Inbegrepen o.a.:
* Welkomstdrankje
* Halfpension
* 1x diner in Ieper (alleen bij 5-daagse reis)
* Avond met muziek (alleen bij 5-daagse reis)
* Stadswandeling Brugge o.l.v. gids
* Flanders Fields Route o.l.v. gids (alleen bij
5-daagse reis)
* Afscheidsdiner

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Overtochten
* Gids voor sightseeing Warschau, Vilnius/
Trakai, Riga, Tallinn, Stockholm, Helsinki
* Entree kasteel Trakai
* Parkeer- en tolkosten

*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa
*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

WWW.GHIELEN.NL
WWW.GHIELEN.NL

ISO
9001
ISO
9001
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‘Fietsenstalling komt te ver
van station’

Vervolg voorpagina

‘Zonnepark Smakt voldoet
niet aan kader KODE’

De grote fietsenstalling bij het treinstation in Oostrum wordt straks verplaatst naar de noordkant, waar nu
de autoparkeerplaats is. Aan de zuidkant blijft alleen een kleinere stalling over. D66-raadslid Daan Janssen
merkte tijdens het Sprekersplein van dinsdag 3 maart op dat de nieuwe stalling verder van de perrons afligt.

“Als ik met de fiets naar het station
ga dan heb ik haast. Want ik moet de
trein halen. Daarom wil ik de fiets zo
dicht mogelijk bij het station kunnen zetten”, vertelde Daan Janssen.
Sander Vedder van ontwerpbureau
Karres en Brands reageerde dat de
afstand inderdaad een stuk groter
wordt. “De reden om de fietsenstalling te verplaatsen, is omdat de
meeste fietsers vanaf de noordkant
komen. Daarnaast wordt het aantal
stallingen met 25 procent uitgebreid.”
Joep Gielens van ProVenray vond
de verplaatsing niet logisch voor de
fietsers vanuit Wanssum. Die kunnen straks via een fietsbrug over de
N270 en het spoor het station bereiken. “Ze komen vanaf de zuidkant.
Die kleine stalling zal daarom snel
vollopen. Of ze fietsen toch door de
kern van Oostrum om eerder bij de
stalling aan de andere kant te zijn.”
Verkeerskundige Sieman Halbersma
legde uit dat de meeste fietsers vanuit Wanssum doorfietsen naar Venray.

“Want het grootste deel gaat naar
het Raayland College en niet naar het
station.”

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Raadslid Bernie van Lierop
(Samenwerking) informeerde naar de
toegankelijkheid. “Voldoet het station
aan het VN-verdrag en waar komen
de gehandicaptenparkeerplaatsen”, wilde hij weten. Sander Vedder
meldde dat de parkeervakken die het
dichtst bij het station liggen, worden
gereserveerd voor gehandicapten.
“Ze zijn ook breder dan de andere
parkeervakken.” Projectleider Maikel
van der Meer van de gemeente
voegde eraan toe dat Gehandicapten
Platform Venray betrokken is bij het
plan. “Ze maken deel uit van de projectgroep. Daarin praten we bijvoorbeeld ook over de inrichting van de
hellingbanen.”
CDA-raadslid Leo Philipsen wilde
weten of rekening is gehouden met
de sterke toename van het aantal

elektrische auto’s. “Er komen voldoende oplaadplekken op duidelijk
zichtbare plekken”, zei Sander Vedder.
“Die passen bij de duurzame uitstraling van het station.” Henk Bisschops
(PvdA) vroeg zich af of het te voorkomen is dat automobilisten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds hun auto
aan de laadpaal koppelen. “De hele
dag staat er dan één auto aan een
laadpaal. Dan hebben we er veel
nodig.” Siemen Halbersma meende
dat het meevalt. “Want de meeste
treinreizigers komen uit Venray en
omgeving.” Een bezoekster vond het
jammer dat de daken van het station niet benut worden voor zonnepanelen die dan kunnen dienen als
opwekking voor de laadpalen. “Dit is
een gemiste kans.” Volgens Sander
Vedder heeft het te maken met de
sociale veiligheid. “Door dichte daken
wordt het te donker in de omgeving.”
Tekst: Henk Willemssen
Beeld: Karres & Brands

Agrarische bedrijven moeten omschakelen in de richting van kringlooplandbouw. Dat staat in de nieuwe
omgevingsvisie van gemeente Venray. Het is een strategisch plan voor het grondgebied van de gemeente voor
de lange termijn. De conceptvisie staat op de agenda van de commissie Wonen van dinsdag 10 maart.
Venray. Hij noemt Kipster een mooi
voorbeeld. “Er zijn meer ondernemers
die ermee bezig zijn. Nijsen/Granico
verwerkt snoep en koekjes in het
veevoer. Dit bedrijf was de tijd al ver
vooruit. Er is ook een varkenshouder
die geheel sojavrij is. Hij haalt het voer
alleen uit de omgeving van Limburg
en Brabant. Het betekent een hele
verandering.”
Jos Kniest meldt dat veel partijen zijn
betrokken bij kringlooplandbouw. “Ook
de consumenten. Dat ze bewust geen
levensmiddelen van veraf kopen maar
juist uit de eigen regio. Supermarkten
als Plus en Jan Linders spelen hier ook
op in. Mensen zijn al aan het bewegen.
Ook de overheid kan iets doen. Door

rapport van de brandweer en de
landschappelijke inpassing. Ook
leidt volgens de werkgroep het
zonnepark tot een hogere geluidsbelasting. “Het is bevestigd door
Rijkswaterstaat dat in een zienswijze al wees op de geluidstoename door de weerkaatsing van
het wegverkeerlawaai.” De werkgroep kwam tot de conclusie dat de
onderbouwing van het zonnepark
onvolledig is, op enkele punten
zelfs onjuistheden bevat en daardoor niet voldoet aan KODE.
Tekst: Henk Willemssen

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

Wilt u graag in een
hospice kijken? Dat kan!

Venray wil overgang naar
kringlooplandbouw
De agrarische sector is een
belangrijk thema in de omgevingsvisie. De opkomst van kringlooplandbouw verandert de sector.
Kringlooplandbouw is gericht op productie met zo min mogelijk verlies van
grondstoffen. Het betekent ook een
zorgvuldig beheer van bodem, water
en natuur. Om de kringloop rond te
maken moet de mest van de dieren
terug naar de plek waar het voer als
planten groeide. De mest dient dan
als voeding voor nieuwe gewassen.
“We streven naar een zo klein mogelijk kringloop. Dus niet op wereldniveau maar de kring moet zo dichtbij
mogelijk sluiten”, zegt beleidsmedewerker Jos Kniest van gemeente

Hier wil Tomorrow Energy een zonnepark realiseren.
Omdat dit binnen de afstandgrens
van 1.000 meter valt, gaat een
streep door dit zonnepark. Volgens
Bosma is ook niets gedaan met de
bezwaren van omwonenden over
het geluid en de veiligheid. Ook de
wens van camping De Oude Barrier,
waarvan Bosma eigenaar is, om
een aarden wal aan te leggen vanwege geluidshinder en brandgevaar ging niet in vervulling.
Jan Koopmans somde allerlei
andere onderdelen op die volgens hem niet deugen. Zoals het

bijvoorbeeld voorwaarden te stellen
aan de wijze van productie. Het gaat
erom dat alle partijen elkaar weten te
vinden. Want niemand heeft alleen de
oplossing in handen.”
In de omgevingsvisie staat ook dat
agrarische bedrijven moeten kunnen
groeien. Maar agrariërs hebben niet het
alleenrecht in het buitengebied. Het is
ook een plek waar mensen wonen
en recreëren. Het komt in gemeente
Venray steeds vaker voor dat bewoners
overlast ervaren van veehouderijen.
Bedrijven moeten er daarom voor zorgen dat ze minder geur uitstoten, meldt
de omgevingsvisie.
Tekst: Henk Willemssen

Op zaterdagmiddag 7 maart hebben we
weer een inloopmiddag van 13.30-15.30 uur.
Iedereen kan binnen lopen
en krijgt een rondleiding.
Voor meer informatie
kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of bellen
met 0478 55 14 34.

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray • www.hospicezenit.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Kerngroep maakt gebruik van Sprekersplein

‘Uitstel sloop kloostermuur Blitterswijck’
Henny Jenner van kerngroep Blitterswijck maakte dinsdag 3 maart gebruik van het Sprekersplein in de
raadzaal van het gemeentehuis. Hij hoopt uitstel te krijgen van de sloop van de oude kloostermuur waarmee
aannemerscombinatie Mooder Maas binnenkort wil starten.
Jenner stelde voor het besluit uit te
stellen tot eind dit jaar. “Zodat we
de tijd kunnen nemen om in goed
overleg tot een breed gedragen
oplossing te komen.” Het kerngroeplid schetste de geschiedenis
van het kasteel van Blitterswijck
dat tijdens de oorlog werd verwoest. “We hebben een vijfjarenplan om de oude historie te
herstellen. Zo hebben we de oude
kasteelpoort nagebouwd die we

in november feestelijk hebben
geopend.”
De kerngroep hield een enquête
in Blitterswijck waaruit blijkt dat
91 procent van de inwoners wil
dat de kloostermuur blijft staan.
Projectbureau Ooijen-Wanssum
wil 110 meter van de kloostermuur slopen omdat dit stuk midden in de oude Maasarm staat.
Deze Maasarm wordt gereactiveerd om bij hoogwater te kunnen

meestromen met de moederrivier. Volgens het projectbureau belemmert de kloostermuur
de doorstroming van het water.
De kerngroep is er niet van overtuigd. Gesprekken met het projectbureau leverden niets op, vertelde
Jenner die hoopt op steun van de
gemeente. “Want er is geen haast
om nu met de sloop te beginnen.”

Het kost hem heel wat moeite maar per 1 maart a.s. legt “boegbeeld” Ad van Zwol (72)
zijn vele vrijwilligerstaken bij Omroep Venray neer. Hij heeft besloten meer tijd aan zijn
“thuisfront” te gaan besteden.
Zijn lange carrière bij Omroep Venray begon in 1990 toen Ad namens de Venrayse
volkscultuur lid werd van de programmaraad. Bij de programmaraad was hij onder andere
secretaris en jarenlang afgevaardigde bij het bestuur. Vervolgens is hij als medewerker bij
de omroep begonnen. Eerst als “sleutelfiguur” voor nieuws en actualiteiten en later ook
als programmamaker met het programma “een uurke streektaal”. In dit programma kon
hij zich uitleven in één van zijn andere passies, het Venrayse dialect. Om extra aandacht
aan het dialect te kunnen geven gaf Ad in zijn programma het podium aan Frits Linssen,
die uitgebreid inging op de spelling en grammatica van ’t Venrods.
Ook carnaval ligt Ad na aan het hart. Zo schreef hij het bekende Venrayse lied “wat ’n
waer wer wor” dat gezongen werd door Mariet van Hooren in 1988. Voor de omroep stelde
hij het programma “Vastelaovend same” samen en zorgde hij er (mede) voor dat Circus
Mök, de prinsenproclamatie en de prinseninstallatie uitgezonden werden.
In 2000 breidde hij zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor de omroep uit door de
belangrijketaak van acquisiteur op zich te nemen. Door gebruik te maken van zijn
omvangrijke netwerk én door potentiële adverteerders te benaderen heeft Omroep
Venray hier heel veel baat bij gehad.
Vanaf de start van Omroep Venray Televisie in 2010 heeft Ad zich ingezet voor
dit medium. Hij was onder andere bezig met kabelkrant, camerawerk, montage
en archivering. Zijn collega’s bij de omroep omschrijven Ad met de volgende
trefwoorden: vraagbaak; allesweter over de omroep; veel kennis over wet en
regelgeving lokale omroepen; hulpvaardig; allrounder; tweehonderd procent inzet;
nooit is iets te veel; eigen mening; vasthoudend; altijd vooruitkijkend.
Wij zijn Ad zeer erkentelijk voor al zijn verdiensten. En ondanks dat hij op 1 maart
afscheid neemt van onze omroep kunnen wij ons daar niets bij voorstellen.
Ad, bedankt voor alles en tot ziens!

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

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Hortensia’s (heel veel srt.),
Rhodo, azalea, camelia e.a.
(groenblijv.) heesters. Laurier, taxus,
beuken, buxusvervanger, vaste
planten, bodembedekkers.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of 06 40
32 71 08. Open zaterdag van 9.3016.30 uur (do, vrij na tel. afspraak).

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

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

Voorzitter Peter Coppus van dorpsraad Smakt-Holthees haalde
tijdens het drukbezochte Sprekersplein van dinsdag 3 maart in de
raadzaal van het gemeentehuis in Venray fel uit naar Kronos Solar.
Het plan van de Duitse ontwikkelaar om tussen de spoorlijn en A73
een zonnepark van 20 hectare aan te leggen, staat op dinsdag 31
maart op de raadsagenda.

Tekst: Henk Willemssen

Ad van Zwol legt vrijwilligerstaken
bij Omroep Venray neer

HAN-MARK
ARENDSE

Dorpsraad vindt Kronos Solar
onbetrouwbaar

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Prachtige, bloeiende primula’s
te koop. Primula’s 0,50.
Kwekerij de Lifra Lorbaan 12A Veulen.

Het zonnepark komt net achter het spoor te liggen

Peter Coppus noemde Kronos
Solar een onbetrouwbare partner.
“Want ze komen hun afspraken totaal
niet na. Van een omgevingsdialoog
is geen enkele sprake.” De dorpsraadvoorzitter stelde dat wethouder
Martijn van der Putten in een gesprek
zou hebben toegegeven dat Kronos
Solar onbetrouwbaar is. Martijn van
der Putten nam er dinsdagavond
openlijk afstand van. “Ik distantieer
me ervan dat ik gezegd zou hebben
dat Kronos wel of niet betrouwbaar
is”, reageerde hij.
De dorpsraad vindt het onbegrijpelijk dat het College van B&W in het
raadsvoorstel spreekt van een zorgvuldige omgevingsdialoog. Net als
de gemeente kreeg de dorpsraad op
12 februari het complete plan toegestuurd. Het college nam op 18 februari een positief besluit. “Waarom
zo’n haast”, vroeg Peter Coppus zich
af. “Als dorpsraad voelen we ons
niet serieus genomen.
De wethouder kan ons ook niet uitleggen waarom Kronos aan KODE
zou voldoen. Voor ons is het duidelijk dat Kronos juist niet tegemoet
komt aan de vier kaders van KODE.”
Het plan voor het grootschalige zonnepark in Smakt loopt nu al ruim
twee jaar. De dorpsraad wijst erop
dat een ruime meerderheid van de
inwoners tegen het plan is. Smakt is
het kleinste dorp van gemeente
Venray en telt ook de minste hectaren landbouwgrond. De dorpsraad
keert zich tegen de beoogde locatie vlakbij de dorpskern van Smakt.
“Dit is een ongeneeslijk zieke locatie. Door het falen van de gemeente

en Kronos”, opperde Peter Coppus.
“Er is geen enkel draagvlak voor.
Wij als dorpsraad komen op voor de
grote meerderheid van ons dorp.”
Jan Droesen van dassenwerkgroep
Venray-Horst vertelde over de vele
bedreigingen die de das ervaart
aan de noordkant van Venray.
Bedrijventerreinen, ontwikkeling
Sint Annapark, woningbouw en
een zonnepark verstoren het leefgebied van ‘de panda van de Peel’,
stelde Droesen die de landschappelijke inpassing van het zonnepark
afkeurde. “Het zijn slechts groene
schaamrandjes. Het gaat er Kronos
alleen om zo veel mogelijk zonnepanelen op een zo klein mogelijk
oppervlak te leggen.” Jan Droesen
pleitte ervoor om tussen de rijen
zonnepanelen hagen te planten die
dienen als schuilplaats van de das
en andere dieren. Raadslid Toon
Kerkhoff (Venray Lokaal) merkte
op dat het hekwerk rondom het
zonnepark op een hoogte van
10 centimeter komt, zodat de das
onbelemmerd het gebied in kan
lopen. Volgens Droesen heeft dit
geen enkel effect. “Want een das
trekt zich niets van een hekwerk
aan. Dat houdt ze niet tegen want
de das graaft er zo onderdoor.”
Op de vraag of de dassenwerkgroep
contact heeft gehad met Kronos
Solar antwoordde Jan Droesen ontkennend. “We hebben nooit iets
van ze gehoord. Terwijl ze verplicht
zijn om hiervoor zelf het initiatief te
nemen.”
Tekst: Henk Willemsen

Politie zoekt getuigen
aanrijding Ysselsteyn
Op de t-splitsing Heidse Peelweg en de Peter Janssenweg in
Ysselsteyn heeft op woensdag 12 februari een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Hierbij is de fietser gewond
geraakt. De politie roept getuigen op.
Omdat de bestuurder van de betrokken auto is doorgereden na deze aanrijding, roept politie Venray/Gennep
op maandag 2 maart op Facebook

getuigen op om zich te melden.
Vermoedelijk betreft de auto een
licht grijze Toyota Aygo. Bij de aanrijding is een wieldop achtergebleven.
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Open dag Rooyse Wissel
Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel in Oostrum houdt op zaterdag 21 maart open dag.
Bezoekers krijgen de kans om een kijkje te nemen achter de muren. Ook is het mogelijk om vragen over tbs,
behandeling en veiligheid te stellen.
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Lamberdina’s Hoeve
genomineerd voor agrarisch
ondernemer van het jaar
De Lamberdina’s Hoeve in Castenray hoort bij de vijf genomineerden voor de landelijke verkiezing ‘Agrarische ondernemer van het
jaar 2020’. De prijs wordt op donderdag 26 maart uitgereikt in
De Basilliek in Veenendaal.

Het bezoek aan de Rooyse Wissel
start op het Plein, de centrale
plek in de kliniek. Daar staat koffie en thee klaar en is een informatiemarkt ingericht. Medewerkers
en patiënten leiden de bezoekers
rond door de kliniek. Er wordt een
bezoek gebracht aan een woonafdeling en aan de werkzalen, er wordt
een therapiesessie bijgewoond en

bezoekers gaan in gesprek met
de patiëntenraad. Het programma
duurt 2,5 uur. “Tijdens de laatste
open dag op 17 maart 2018 bezochten ruim 1.600 bezoekers een fpc
of fpk. De openheid en betrokkenheid van medewerkers en patiënten
maakten veel indruk op bezoekers.
Veel bezoekers gaven aan door de
open dag nieuwe inzichten te heb-

ben verkregen, onder meer over het
verschil tussen detentie en behandeling, de sfeer en leefomstandigheden in een kliniek en het belang
van verlof”, aldus een woordvoerder. Inschrijven is verplicht. Met deze
open dag sluit TBS Nederland aan bij
de Ontdekdezorg week die van 16 tot
en met 21 maart 2020 plaatsvindt.

‘Volop plannen voor extra faciliteiten voor de fiets’
De gemeente Venray staat op de 38e plek van de top 100 van fietsstad 2020, een enquête van de Fietsbond.
Daarnaast is Venray de zevende snelst stijgende gemeente.
De vragen uit de enquête van
Fietsstad 2020 zijn verdeeld over vijf
categorieën: 8-80, beleving, onderhoud, netwerk en infrastructuur.
De categorie 8-80 vertelt over hoe het
is om in deze gemeente als kwetsbare fietser te fietsen, denk hierbij
aan 8-jarigen en 80-jarigen. Daarnaast
heeft de fietsbond ook gekeken naar
objectieve factoren zoals omrijdfactor,
stedelijke dichtheid, rotondes en snelheidsverschillen.
Gemeente Venray laat weten het een
mooi resultaat te vinden. “Het is mooi
dat we binnen Noord-Limburg zo goed
scoren en dat gemeenten in de buurt
zoals Horst aan de Maas en Peel en

Maas óók binnen de top 100 vallen.
Verkeersfaciliteiten zoals fietspaden
eindigen immers niet bij de gemeentegrenzen. Daarom werken we ook
nauw samen met gemeente in de
regio via Trendsportal”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
De Fietsbond stelde een overzicht op
met de gemeentes die de afgelopen
twee jaar de meeste vooruitgang hebben geboekt. Venray staat in deze
lijst op de zevende plek. Volgens de
woordvoerder laat die stijging zien dat
Venray op de goede weg is. “Er worden volop plannen gemaakt voor extra
faciliteiten voor de fiets. Een jaar geleden zeiden we al ‘Venray kiest voor

Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.

de fiets’ zodat zoveel mogelijk mensen voor korte afstanden de (elektrische) fiets nemen of gaan lopen. Dat
is gezond, het voorkomt files én het
zorgt daarmee voor schonere lucht.”
De gemeente laat weten te blijven
werken aan de fietsvoorzieningen.
“Neem bijvoorbeeld het aantal fietsparkeerplekken bij het station. In het
schetsontwerp staat een forse toename van het aantal fietsparkeerplekken bij het station. Daarnaast blijft het
onze ambitie om te werken aan een
complete fietsring, waar fietsers zonder veel oponthoud snel van de ene
naar de andere plek in de gemeente
kunnen komen.”

De winnaar van de prijs, die voor de
25e keer wordt uitgereikt, ontvangt
een geldbedrag van 12.500 euro.
Maar liefst veertig bedrijven hadden
zich aangemeld. Door de jury onder
leiding van voorzitter Marc Calon van
LTO Nederland zijn eerst tien en vervolgens vijf kandidaten geselecteerd
en genomineerd. Een onafhankelijke jury met Marc Calon, algemeen
voorzitter van LTO Nederland, als
voorzitter nomineerden uit tien kandidaten vijf ondernemers. Twee van
de vijf genomineerden komen uit
Noord-Limburg: Eric Thielen van
Lamberdina’s Hoeve uit Castenray
en de familie Kuijpers, pluimveehouders in Grubbenvorst en het
Brabantse Stevensbeek.

Ook wordt op die donderdag de
Publieksprijs uitgereikt aan de
ondernemer die de meeste publieksstemmen heeft verkregen. De winnaar ontvangt een bedrag van
2.500 euro. Deze verkiezing is een
initiatief van Boerderij, Groenten &
Fruit en Pluimveehouderij.
De biologische pluimveehouderij in
Castenray won eerder al de Venrayse
Ondernemersprijs 2020. Ook ging
Thielen er met de Publieksprijs vandoor. Destijds reageerde hij: “Het is
een hele eer om beide prijzen te
winnen. De nominatie zag ik al als
een overwinning, maar het daadwerkelijk winnen van de prijzen
voelt als slagroom op de taart.”

Word jij onze nieuwe collega?
Door aanhoudende groei zoeken wij nieuwe collega’s die bij ons team passen:

- (ERVAREN) NAAISTER
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- VOORWERKER HOUTWERKPLAATS | CNC-CAD/CAM

Kijk voor de volledige vacatures op:
www.prosea�ng.nl/vacatures

Wat wij doen:
We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur

Interesse? Vragen? Bel of mail ons!
Tel. 0492-539861
E: info@prosea�ng.nl

Voor alle func�es vragen wij:
Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
Aanpakker met twee rechter handen
Secuur en eﬃciënt
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�

Rooseindsestraat 19, Helmond
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15-vragen aan

Joonas Sengers Venray
Hoi

Column

Coronavirus
Het is al een paar weken aan de
gang en met de dag komt het
dichterbij. Nu zit het virus al in
Helmond. Nu vroeg ik me af
waarom de media zo veel
praten over het coronavirus.
Nou dat ga ik deze week even
vertellen.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Joonas Sengers
17 jaar
Tussenjaar
Venray

Wat is je hobby?
Mijn hobby is muziek maken, hoewel
ik het zelf als meer dan een hobby
zie. Het liefst ben ik 24/7 bezig met
muziek maken.

Wanneer en waarom ben je
begonnen met dj’en?
Ik ben begonnen met dj’en op mijn
9e verjaardag. Ik kreeg toen mijn
eerste draaitafel voor mijn verjaardag. Mijn interesse voor elektronische muziek begon al ietsje eerder.
Tijdens het EK 2012 zag ik Armin van
Buuren live op tv. Hij draaide toen
op het Oranjeplein en opende zijn
set met het nummer ‘We are here
to make some noise’. Ik vond dit zo
gaaf, dat ik dacht: ‘Dit wil ik ook!’
Sindsdien is mijn liefde voor elektronische muziek nooit meer weggegaan.

Hoe omschrijf jij je muzieksmaak?
Ten eerste ben ik fan van veel
verschillende genres. Toch is het
genre future bounce waar echt
mijn smaak ligt. Een harde bass,
samen met een goede melodie.
Daarbij een ‘four on the floor’ kick
met een groovy ritme. Zo kan je
future bounce wel omschrijven.
Deze stijl hoor je tevens vaker op
festivals,Tomorrowland.

Hoe combineer je muziek maken
met school?
Muziek maken als producer is een
tijdrovend proces. Gemiddeld ben ik
ruim twaalf uur bezig om één nummer af te maken. Het is dus ontzettend lastig om dit te combineren met
school, en al helemaal om een juiste
balans te vinden. Die balans heb ik

in ieder geval niet. Mijn aandacht
besteed ik het meeste aan muziek.
Wanneer ik uit school kom, pak ik
veel sneller mijn laptop dan een
leerboek. Om dit te compenseren
probeer ik altijd goed op te letten
in de les, zodat ik thuis vrijwel niks
meer hoef te doen aan school.

Hoe krijg je het publiek mee?
Als iets vervelend is als dj zijnde,
is het een publiek dat levenloos in
de zaal staat en niks geeft om de
muziek. Het is daarom belangrijk om
een band te vormen met het publiek.
Er zijn een paar trucjes die je kan
doen als dj om het publiek mee te
krijgen. De meest makkelijke manier
van contact zoeken is simpelweg met
een microfoon. Je moet het publiek
laten horen hoeveel zin jij hebt in
een feestje, dan krijg je het publiek
vanzelf mee. Maar je moet jezelf ook
laten zien. Altijd blijven lachen en zo
veel mogelijk het publiek in kijken.

Wat hoop je met dj’en te bereiken?
Het klinkt misschien als een cliché.
Ik wil natuurlijk de nummer één dj
van de wereld worden. Dit is natuurlijk niet heel reëel. Dus wat ik echt
hoop te bereiken, is een lach op
iedereens gezicht wanneer ik draai.
Mensen entertainen en blij maken is
het allermooiste.

Wie is je grootste voorbeeld?
Tegenwoordig heb ik eigenlijk geen
voorbeeld meer. Ik kijk liever naar
mijn eigen proces dan dat ik ga
vergelijken met de grote artiesten.
Maar als ik een voorbeeld zou moeten
noemen, zou dat Armin van Buuren
zijn. Hij is de reden dat ik gestart
ben met dj’en. Zonder hem zou ik dit
waarschijnlijk nooit gedaan hebben.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op een school-

feest dat ik samen met een goede
vriend van me gewonnen heb door
middel van muziek. We deden mee
aan een wedstrijd bij het label
Spinnin’ Records. Je kon je als school
aanmelden met als prijs een groots
schoolfeest georganiseerd door
Spinnin’ Records. Je moest een aantal opdrachten doen waaronder een
eigen nummer schrijven. Mijn vriend
en ik hebben dit samen opgepakt en
uiteindelijk gewonnen. Ook ben ik
trots dat ik sinds dit jaar mijn muziek
officieel ga uitbrengen bij labels.
De contracten zijn al getekend.

als werk. Ook is hij supernuchter
gebleven terwijl hij zo beroemd is.
Daar heb ik echt diep respect voor.

Welk moment zou jij opnieuw
willen beleven?
Er zijn zo veel momenten die
ik opnieuw zou willen beleven.
Maar als ik er één zou moeten kiezen, zou ik kiezen voor mijn eerste
liveshow waar ik als kleine jongen naartoe ben geweest. Dat was
de voorpremière van Armin van
Buuren. Ik ben echt benieuwd hoe
ik dat destijds beleefd had.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Is er een liedje waaraan je
speciale herinneringen hebt?

Ik heb altijd al veel willen reizen.
Ik zou graag nog een keer alle landen van de wereld willen bezoeken
en zo veel mogelijk van de wereld
zien. Ik zou dan denk ik willen starten met een roadtrip door Amerika.

Ik heb een paar nummers waaraan ik speciale herinneringen heb.
Het allereerste nummer is ‘We are
here to make some noise’ van
Armin van Buuren. Dit was het
moment dat ik ook wilde gaan
dj’en. Het tweede nummer is
‘Apollo’ van Hardwell. Dit nummer
heeft mij geïnspireerd om uiteindelijk ook echt eigen muziek te
gaan maken. Als laatste ‘Let’s go’
van Lucas & Steve, Mike Williams
en Curbi. Dit was een nummer dat
voor het eerst werd gedraaid tijdens het schoolfeest dat ik gewonnen had. Sindsdien ben ik echt
van het genre future house gaan
houden.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is natuurlijk de
nummer één dj van de wereld zijn.
Maar wat ik al heel gaaf zou vinden
is om überhaupt te kunnen leven van
de muziek. Het lijkt me supergaaf
om van mijn hobby mijn beroep te
maken.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Dat is zeker het advies dat mijn
vader me vroeger vaak meegaf.
‘Geef nooit op, wat er ook gebeurt’.
Zolang je altijd hard blijft werken
kom je vanzelf bij je doel. Dat is precies de mindset die ik nu gebruik in
mijn muziek.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou heel graag met Martin
Garrix willen ruilen. Je ziet dat hij
echt geniet van wat hij mag doen

Waarom zou iemand jou kiezen
als dj op een feest?
Ik heb door de jaren heen veel
ervaring opgedaan als dj en durf nu
wel te zeggen dat ik met een professionele aanpak altijd een strakke
set weet te performen. Ik kan de
stemming van het publiek goed
inschatten en weet ook goed
hierop te anticiperen. Een feest
moet namelijk voor iedereen leuk
zijn.

Het coronavirus is een virus
afkomstig van een vis- en dierenmarkt in Wuhan China. In zeer
korte tijd verspreidde zich het
virus door Wuhan en later ook
door de rest van China. Rondom
het begin van 2020 werd het virus
steeds dodelijker en begon het
virus ook in andere landen voor
te komen. Ook werd duidelijk dat
het virus besmettelijk is. Dat het
virus ook in Nederland zou komen,
is geen verrassing. Vooral net
na de carnavalsvakantie zijn er
mensen op vakantie geweest
naar het buitenland en ze hebben het virus meegenomen naar
Nederland. Terwijl ik dit schrijf,
zitten we rond de twintig gevallen in Nederland, maar waarom
al die ophef? Ten eerste het feit
dat er niet veel bekend is over het
virus. Niemand weet echt of er
medicijnen tegen zijn en het virus
is nog nooit eerder tevoorschijn
gekomen. Ten tweede het aantal doden. Rond de 2.000 van de
8.000 besmettingen zijn overleden, dit zijn vooral ouderen, zwakken en zieken. Kinderen hebben
minder dan 1 procent kans om
aan het coronavirus te overlijden
en volwassenen boven de 30 2
procent. Dat is verbazingwekkend
weinig. Ten derde reizen mensen
tegenwoordig veel meer dan vroeger en is besmetting van anderen
dus ook veel groter. Kan jij nu wat
doen? Ja zeker, goed je handen
wassen en niezen en hoesten in
je elleboog. Nu heb ik zelf ook
een oordeel over dit coronavirus.
Zelf zie ik er niet zo’n groot probleem in. Ten eerste ben ik nog
jong en gezond, op mijn verkoudheid na die ik van een vriendin
heb gekregen tijdens carnaval.
Ten tweede woon ik op een boerderij en heb ik boerenverstand.
Elk jaar krijgen mensen de griep
en er overlijden meer mensen aan
de griep dan aan dit coronavirus.
Waarom zou ik me dan zorgen
maken? Zolang ik hier in het kleine
Veulen ben, ben ik wel oké.

Jacky
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Geplukt

Manon Laarakker-de Riet Venray
Manon Laarakker-de Riet werd geboren in Well en verhuisde samen met haar man Jos naar Venray. Ondanks dat de dorpen niet ver van elkaar
liggen, merkt Manon toch wel wat verschillen. Maar inmiddels heeft ze in Venray helemaal haar draai gevonden, mede doordat ze lid werd van
de Koninklijke Harmonie Euterpe Venray. Deze week wordt Manon Laarakker-de Riet (28) geplukt.

maar inmiddels wil ik dat niet meer.
Het bevalt ons hier goed.” De verhuizing betekende wel dat Manon
moest stoppen met haar hobby ballet.
“Vanaf mijn zesde deed ik aan ballet,
maar omdat ik de donderdagavond
en het weekend vrij moet houden
voor de harmonie, kon ik me op het
werk niet permitteren om nog meer
vrij te vragen. Daarom hou ik nu het
bij wandelen en fietsen met de honden.”

Het liefste kom ik bij de
mensen thuis om ze te
behandelen

stopte. Het is een dure hobby, kost
veel doorzettingsvermogen en als
je ermee stopt, verleer je het en dat
is weer zonde. Ik ben iemand die
graag alles wil leren. Op mijn zestiende wilde ik de piccolo bespelen.
De combinatie met de dwarsfluit is
soms wel lastig, omdat je de instrumenten op een andere manier
bespeelt. Ik krijg soms geen geluid
uit het instrument als ik afwissel.”

Al vanaf jongs af aan is Manon
bekend met het spelen in een
harmonie. Ze begon in Well op
haar achtste met het spelen
van de dwarsfluit en uiteindelijk
leerde ze ook de piccolo kennen. “Ik begon met een jaartje blokfluitles samen met mijn
tweelingbroer. Uiteindelijk koos
ik wel voor een ander instrument, terwijl mijn broer ermee

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.

7
8

8

3

4

9

2
6

7

2

9
9

5

3
3

6
4
8

8

9

5

2

4
8

4

7

1

1

Oplossing vorige week:
1

3

5

6

4

7

2

9

8

7

4

2

8

9

1

5

3

6

8

9

6

3

2

5

1

4

7

2

8

1

9

6

4

3

7

5

6

5

3

7

1

8

4

2

9

9

7

4

5

3

2

6

8

1

3

1

7

2

5

9

8

6

4

5

2

9

4

8

6

7

1

3

4

6

8

1

7

3

9

5

2

In 2011 verhuisde Manon en Jos, die
elkaar leerden kennen bij de harmonie in Well, naar Venray. Het stel
trouwde eind vorig jaar en binnenkort gaan ze op huwelijksreis op
Lanzarote. “We zijn niet van zon, zee
en strand, we willen wel wat doen
op vakantie en wat van de cultuur
meekrijgen.” Sinds drie jaar spelen Manon en Jos bij de harmonie in
Venray. “Lid worden bij Euterpe was
voor ons een manier om mensen te
leren kennen in Venray. En al vrij snel
vroegen ze mij voor de pr-commissie.
Eén avond in de week zit ik achter de
computer voor de werkzaamheden
daarvan. Vooral de sociale media en
het schrijven van persberichten blijk
ik erg leuk te vinden”, lacht Manon.

Volgens Manon zijn er wel duidelijk verschillen tussen Venray en
Well. “Carnaval is bijvoorbeeld totaal
anders in Well. De mensen zijn verdeeld in groepen en dat is in Venray
niet. Het viel ons ook op dat er in
Venray dan veel bandjes spelen, dat
is Well weer niet het geval. Sinds Jos
bij de Roojse Hofkapel zit, zijn we
echte carnavalsvierders en gaan dus
ook elke dag erop uit. Voor ons start
het eigenlijk al met de 11 van de
11e als de repetities van de hofkapel
beginnen.”

Verhuizen?
Over het algemeen is er in Venray
ook meer te doen dan in Well, stelt
Manon. “Ik heb wel eens gedacht
om ooit terug naar Well te verhuizen,

actie
Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

✃

7

5

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Muziek

12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

€
52,per keer

In het dagelijks leven is Manon namelijk floormanager bij de Schatberg
in Sevenum. Ondertussen probeert
ze haar studie sociaal pedagogische hulpverlening nog af te maken.
“Doordat ik ben begonnen met werken, is het afstuderen blijven liggen. Eigenlijk werkte ik eerst te veel,
terwijl ik me moest focussen op mijn
studie.” Ondanks dat ze haar studie
nog niet heeft afgerond en daar geen
haast mee heeft, is Manon’s droom
nog altijd om te werken in de psychiatrie. “Het liefste kom ik bij de
mensen thuis om ze te behandelen.
De klinieken willen minder mensen opnemen, maar ze juist zo lang
mogelijk thuis begeleiden.” Waarom
ze voor de geestelijke gezondheidszorg koos? “Dat leek me een uitdaging en het is superleuk om te doen.
Ik vind begeleiden leuker dan verzorgen. Dat heb ik ook gemerkt toen ik
verpleegkunde studeerde.” Na haar
eerste stage in het ziekenhuis stopte
Manon met de studie. “Ik kon niet
tegen bloed. Ik ben tijdens mijn eerste stagedag bijna flauwgevallen en
toen kwam ik er meteen achter dat
die studie niets voor mij was.”
Dat het werk in de geestelijke
gezondheidszorg bij Manon past,
komt omdat ze naar eigen zeggen
ruimdenkend is. “Het gedrag van
iemand met psychiatrische problemen komt ergens vandaan. Ik laat
de vooroordelen los en kijk naar de
achtergrond van iemand. Bij mij kunnen mensen zichzelf zijn.” Toch heeft
ze nog geen concreet plan voor haar
toekomst. “Het komt vanzelf op mijn
pad. Ik sta voor alles open.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

BON

35% korting
op de

gehele kuur *
*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 31 maart 2020

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst
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VVD Venray

Boodschappen doen, shoppen of uitgaan?
Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over het supermarktbeleid.
Wethouder Loonen, zijn ‘deskundigen’ en de reeds in Venray gevestigde supermarkten vinden dat er genoeg supermarkten zijn.
Wanneer een supermarkt wil verhuizen mag dat alleen naar het
centrum omdat dit ons koopcentrum zal redden. Het huidige vestigingsbeleid gaat nog verder, alleen supermarkten in het centrum of in
de drie wijkwinkelcentra en geen uni-locaties.
VVD Venray vindt dat we afscheid moeten nemen van het huidige (achterkamertjes?) beleid en dat de gemeente
zich moet beperken tot haar eigenlijke rol: het omgevingsplan (bestem-

Venray Lokaal

mingsplan). Bijna niemand snapt het
huidige supermarktbeleid inmiddels
meer. Daarnaast is er ook al vaker van
afgeweken. Waarom wel een uni-locatie voor Jan Linders en AH, waarom

markt in het centrum de redding voor
ons kernwinkelgebied? Natuurlijk niet.
Daarvoor is veel meer nodig. Laten we
in plaats van een vestigingsbeleid voor
supermarkten een Centrum Masterplan
opstellen waarin we echt nieuw kwaliteits- en stimuleringsbeleid voor
het centrum ontwikkelen. Dan gaan
we zien of we in de toekomst in ons
centrum voornamelijk boodschappen
doen, gaan shoppen of zullen uitgaan.

de komende jaren niet voldoende
zijn. Het is dus zaak ieder jaar
opnieuw nut en noodzaak te bezien.
Dit temeer omdat de onderwijs- en
maatschappelijke ontwikkelingen
ook niet stil staan. Als bijvoorbeeld
het aantal leerlingen in de klas wettelijk naar beneden wordt bijgesteld
zal dat ruimte vragen, dus geld.
En wat te denken van de consequenties van de verduurzaming, de
stikstofproblematiek, niet voorziene
ontwikkelkosten, et cetera. Bij de

verduurzaming heeft Venray Lokaal
de wethouder geholpen door te wijzen op de hulp die geboden wordt
door Greendealscholen.nl Ook hebben wij de toezegging gekregen dat
huisvesting van het speciaal onderwijs Focus-Spectrum de prioriteit
krijgt. Dat wordt ook hoog tijd na het
uiteen spatten van ‘de droom van
Venray’ en ‘de Talentencampus’.

Theo Swinkels

Goede onderwijshuisvesting
In de laatste raadsvergadering was het Integraal Huisvestingsplan
Primair Onderwijs 2019-2039 aan de orde. Een plan met een horizon
van twintig jaar? Ja, plannen is vooruit zien. Zoals bekend vraagt
Venray Lokaal voortdurend aandacht voor goede verantwoorde
onderwijshuisvesting. Dit betekent voor leerlingen en personeel ook
een leer- en werkomgeving waar men zich thuis voelt. En dat leidt
eveneens tot betere prestaties.
De gemeente heeft een wettelijke
zorgplicht voor onderwijshuisvesting en staat daar dus voor aan de
lat. Als uit toetsing van de aanvragen
door de schoolbesturen blijkt dat de

CDA Venray

niet voor een nieuwe supermarkt op
de locatie Toverbal, in de Brabander of
bijvoorbeeld aan de Zuidsingel? VVD
Venray wil alle ondernemers en branches gelijke kansen bieden en zo het
ondernemen stimuleren. Wie een winkel wil starten moet daarbij zo weinig
mogelijk belemmeringen ondervinden. Waarom zouden we de ondernemer die zijn ondernemingsrisico neemt
afwijzen? Meer concurrentie zal voor
de consument ook voordelen bieden.
Is de komst van een nieuwe super-

uitbreiding of nieuwbouw rechtmatig is dan moeten er gemeentelijke
gelden voor vrijgemaakt worden.
Nu is er wel een investeringspotje in reserve maar dat zal voor

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Van leegstaand schoolgebouw naar woningbouw
Enkele jaren geleden ontstond een burgerinitiatief in Venray, alweer
in 2016. Enkele inwoners zagen het leegstaande schoolgebouw
De Kemp als een doorn in het oog. Zij wilden dat dit gebouw getransformeerd zou worden tot een woonhof. Een plek waar buurtbewoners
betaalbaar kunnen wonen, terwijl zij naar elkaar omkijken, zorg
kunnen bieden en het gewoon gezellig hebben met elkaar.
Zo hoeven zij niet te verhuizen naar
een andere buurt. Beter een goede
buur, dan een verre vriend. Het CDA
heeft dit initiatief samen met de
gemeenteraad hartelijk ondersteund,
door verschillende moties in te die-

nen. Uiteindelijk en na een lange
adem is hierbij Wonen Limburg als
partner gevonden. Wonen Limburg
meldde onlangs dat het komend
najaar met de bouw gestart gaat
worden. Het CDA feliciteert op deze

plek de initiatiefnemers die hun nek
hebben durven uitsteken. We hebben
nog drie andere leegstaande schoolgebouwen in Veulen, Vredepeel en
Geijsteren. In 2016 vroeg CDA Venray
de gemeente al om samen met de
dorpen te kijken of hier woningen
voor starters of ouderen al dan niet
in combinatie met zorg gemaakt kunnen worden. Betaalbare woningen in
de dorpen voor starters en ouderen
zijn namelijk hard nodig. In Castenray
is dit al gerealiseerd. Ook Heide heeft

al een mooi initiatief gerealiseerd.
In Veulen, Vredepeel en Geijsteren
zijn inwoners met gemeenschapszin
nog hard bezig met de ontwikkelingen. Het CDA volgt de ontwikkelingen op de voet en wenst ook
deze initiatiefnemers veel succes.
Het tekort aan betaalbare woningen
in de dorpen en Venray blijft namelijk
een groot probleem. We zijn er nog
lang niet.
Bram Jeurissen, gemeenteraadslid

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.

redacteur
Wij zoeken een

kempen-media.nl/vacature

#kempencreëert
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende
ouderen is noodzakelijk
Vroeger was het bestaan van bejaardentehuizen vanzelfsprekend. Ouderen, al dan niet hulpbehoevend, individueel of als echtpaar, konden in
zo’n tehuis worden opgenomen. Helaas is die tijd voorbij, en wel om twee redenen. Bezuinigingen op de gezondheidszorg en het streven van de
overheid om langer zelfstandig in eigen huis te moeten blijven wonen, zijn beiden de oorzaak van een huisvestingsprobleem.
Het gevolg daarvan is dat vanwege de vergrijzing van de samenleving, met name voor
de groep hulpbehoevende ouderen, er onvoldoende mogelijkheden zijn om de oude dag
met een gerust hart tegemoet te zien.
Landelijk zijn er al diverse initiatieven ontwikkeld om zorgappartementen of groepswoningen te realiseren. Vanzelfsprekend
hoort daarbij een adequate verzorging, terwijl men voldoende vrijheid en privacy heeft.
Zo’n gebouw, met een ligging op loopafstand
van een winkelcentrum of supermarkt, huiselijk ingericht en met allerlei voorzieningen
zoals kapsalon, pedicure, fysiotherapie en een

huisarts in de directe omgeving is voor de toekomst van onze hulpbehoevende ouderen een
oplossing voor de toekomstige problematiek.
Een probleem ontstaat bijvoorbeeld als één persoon van een echtpaar extra veel zorg nodig
heeft terwijl de ander thuis kan blijven wonen, al
dan niet met hulp van de thuiszorg. Een zorgappartement voor beiden biedt dan uitkomst voor
zowel verpleging als verzorging. Een kleinschalige
groepswoning in een huiselijke omgeving voldoet
ook hieraan.
Om die reden heeft de Stichting Burgers van
Venray voor de maand maart een stelling gekozen
waarvoor de inwoners van Venray, ook al zijn ze

nu (nog) niet zorgbehoevend, worden uitgenodigd
om te reageren. De stelling is: Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk. Gedurende de maand maart
kan men op de website www.burgersvanvenray.nl aangeven het hiermee eens of oneens te
zijn. Bovendien worden hiertoe ook jongeren en
medioren, die voor hun ouders hand- en spandiensten verlenen en mantelzorgers verzocht op
deze stelling te reageren.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling stichting Burgers van Venray september

Een vuurwerkverbod in Venray is wenselijk
In de maand februari hebben de inwoners van Venray massaal gereageerd op de stelling van de website Burgers van Venray over het vuurwerkverbod. De stelling was: Een vuurwerkverbod in Venray is wenselijk.
Hoewel de overheid inmiddels het gebruik van
knalvuurwerk en vuurpijlen heeft verboden,
wordt over het naleven van dat verbod door
de Venraynaren heel genuanceerd gedacht.
Uit de bijna duizend reacties blijkt immers dat
64 procent het eens is met de stelling, terwijl
maar liefst 36 procent vindt dat het vuurwerk
bij de jaarwisseling moet blijven.
Vooral de argumentatie van degenen die vinden dat het vuurwerk moet blijven is opvallend. Men vindt dat vuurwerk best een keer
per jaar moet kunnen. Ook zouden er vuurwerkshows in wijken en kerkdorpen moeten
worden georganiseerd. Overigens wordt daarbij steevast vermeld dat vooral de handhaving
van het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen
een probleem gaat worden.
Wim is het eens met de stelling en schrijft:
“Ik pleit voor een totaal vuurwerkverbod in
de hele gemeente. Overweging is, als dit

GroenLinks Venray

niet mogelijk is, om op een aantal plaatsen in
de gemeente wel vuurwerk af te mogen steken,
maar dan gecontroleerd. Misschien kunnen dorpsraden/wijkraden hiervoor een plek vaststellen die
voor de minste overlast zorgt. Deze plekken dan
wel goed faciliteren en zorgen voor controle en
toezicht.
Philomena vindt dat de overlast elk jaar groter wordt. “Vaak wordt illegaal al veel te vroeg
afgestoken. Met name dat knalvuurwerk is voor
mens en dier niet meer te doen. Afschaffen, zeker
weten. Oud en nieuw kan ook gevierd worden
zonder dat ellendige geknal en al die overlast.
Mark is duidelijk oneens met de stelling:
“Onzin om het legaal vuurwerk te verbieden.
Begin eerst eens met het handhaven en kijk
dan of het nog nodig is om iets te verbieden.
En als het dan echt verboden wordt zorg dan ook
voor een alternatief zoals een vuurwerkshow.
Geef elkaar eens de ruimte. Het hoeft niet altijd

meteen verboden te worden.
Een anonieme reactie meldt dat het probleem
niet het vuurwerk is, maar sommigen die het
gebruiken zonder inzicht en respect naar anderen.
“Door het verbod moeten de goeden weer bloeden voor de kwaden. Meer blauw op straat en de
probleemgebruikers aanpakken werkt beter.”
De vele reacties van zowel de vóór- als de tegenstemmers zijn nogal uiteenlopend van karakter. Om die reden raadt de Stichting Burgers van
Venray iedereen aan om op haar website www.
burgersvanvenray.nl die veelheid van meningen
nog eens na te lezen. Door ‘vorige stellingen’ aan
te klikken worden die verschillende meningen
zichtbaar.
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Verstikkende stoffen

Het stikstofdossier en het coronavirus houden de gemoederen flink bezig de laatste tijd. Voor Venray een mooi moment om dit eens in
een plaatselijk perspectief te bekijken. Stikstof is slechts één van de stoffen die wij in Venray veelvuldig uitstoten. Waar TNO becijferde
dat 61 procent van de uitgestoten stikstof afkomstig is uit de landbouw, zal het geen verrassing zijn dat dit er voor Venray nog dramatischer uitziet.
Mede door de 5 miljoen landbouwhuisdieren in Venray, is
de sector landbouw daarbij ook
nog eens verantwoordelijk voor
45 procent van de CO2 equivalenten in onze gemeente, waarin
lachgas en methaan een grote rol
spelen.
Maar daar houdt het niet op.
Na de vogelgriep, de Mexicaanse
griep, hepathitis-e en de Q-koorts
is het coronavirus de volgende
zoönose die slachtoffers eist.

Deze van dieren op mensen overdraagbare ziektes vormen een
potentieel gevaar voor de gezondheid. Wetenschappers geven al
langer aan dat het leven in nabijheid van grote hoeveelheden vee
risico’s met zich mee brengt. Het
vee kan een kweekvijver vormen
voor allerlei ziekmakers, die door
de ventilatiesystemen naar buiten
komen. Geen luchtwasser die ze
tegenhoudt.
Al met al is het hoog tijd dat we

de plussen en minnen van het
samenleven met 650.000 varkens en 4.2 miljoen kippen gaan
heroverwegen. De impact op onze
leefomgeving is inmiddels zo
groot dat zelfs WML zich zorgen
begint te maken over de waterkwaliteit nu ons College van B&W
mee gaat werken aan de vestiging
van een varkensbedrijf met 6.000
varkens in hun waterwingebied.
Waar het CDA nog steeds pleit
voor het opheffen van natuur-

gebieden, en zelfs het uitkopen
van burgers die de landbouw in
de weg zitten als oplossing ziet,
wil Groen Links zich sterk maken
voor een habitat die er echt toe
doet: die van de homo sapiens.
Maar ach, voor sommige partijen
is de export belangrijker dan het
voortbestaan van de mensheid.

André van Maarschalkerwaard

Met complimenten

Column

Doof
Het blijft voor een ‘niet
Limburger’ toch altijd iets
aparts, dat carnaval. Ik heb er
een haat-liefdeverhouding mee,
waarbij de naald toch iets meer
naar de eerste neigt te trekken.
Ooit geïntroduceerd door Mario
(een oude buurman met bourgondische trekjes) in Venlo,
tijdens iets met boerenkool, bij
het stadshuis. Twee oudere
dames in malle pakjes vlogen
elkaar letterlijk in de haren
omdat ze beiden vooraan
wilden staan om de eerste te
zijn die een prakje van dit
groenvoer zou krijgen.
Het ging er hard aan toe, er werd
gekrabd en geslagen, tanden
vlogen her en der, echt serieus,
váls dat ze waren! Ik was totaal
geschokt, was dit nou carnaval wat
zo vredelievend en vrolijk zou moeten zijn? Aansluitend moest ik mee
naar het ‘boerenmoosbal’, omdat
het er ‘ook’ bij hoorde. In welk
inferno was ik beland? Het is nu
meer dan twintig jaar geleden,
maar het zweet breekt me weer
uit als ik eraan terugdenk. Het was
een wonder dat m’n trommelvliezen het die avond hebben gehouden. Voor de goede orde, ik wil
niemand beledigen met dit betoog,
in tegendeel, ik gun ieder z’n plezier, maar waarom moet het altijd
zo hárd? Op het Schouwburgplein
alhier stond een grote tent met
veel feestgangers èn omroepinstallatie er in. Je zou denken met zo’n
omroepinstallatie “handige gadget
om je stem te versterken, dan hoef
je niet zo te schreeuwen”, toch? Is
het toeval dat afgelopen week de
stichting hoormij-nvvs een voorlichtingsavond ‘slechthorendheid
en schrijftolk’ in de Kemphaan
organiseerde? Wat het persoonlijk
voor mij nóg dramatischer maakte
was het feit dat mijn autootje deze
dagen dienst weigerde, en ik nergens terecht kon. Ach, wat maak
ik me druk, ik hóef immers niet
mee te doen, en nogmaals gun ik
iedereen z’n vertier. In ieder geval,
het feestgedruis is weer achter de
rug, en de rust is weder gekeerd
in het pittoreske Venray, rust die
zo belangrijk is voor mens en dier.
Sorry voor mijn toch iets negatieve
berichtgeving, hoop dat u het mij
vergeeft en we even goede vrienden blijven, Venray is top! (op die
paar dagen na)
Maarten
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Eén punt

Venray blijft steken op remise
Venray moest thuis tegen Venlosche Boys op zondag 1 maart genoegen
nemen met een punt (2-2) in de eerste klasse D.
Na een mooie aanval kwam de thuisclub na zes minuten op voorsprong.
Uit een steekbal van captain Stijn
Brinkman schoot Stan Kersten raak,
1-0. De Venrayse ploeg kon het flitsende begin geen passend vervolg
geven. Venlosche Boys kwam steeds
beter in de wedstrijd. Door een prachtig afstandsschot van aanvoerder Sjors
Boots stond het in de twaalfde minuut
alweer gelijk, 1-1.
Venray kon voor rust nog één keer
gevaarlijk worden. De Venlose doelman Ruud Stienen haalde een uithaal
van Stan Kersten uit de benedenhoek.
Even later namen de bezoekers de
leiding. De tegentreffer werd ingeluid
door balverlies van Bram Kersten op
het middenveld. De Venlose topscorer
Bob Hoveling dook vrij voor het doel
op en hij scoorde de 1-2. Venray-trainer
Frans Koenen was niet tevreden over

de eerste helft. “Vooral voorin hebben
we te weinig gebracht. Ons spel was
ook te statisch”, vond hij.
De tweede helft begon uitstekend voor
Venray. Vrijwel vanaf de aftrap joeg
Niek Versteegen door na een fout in de
Venlose defensie. De Venrayse topschutter veroverde de bal, omspeelde
de doelman en schoot koeltjes de 2-2
binnen. Daarna ontwikkelde zich een
vechtwedstrijd met veel overtredingen
over en weer. Bij Venray moest vooral
Koen Verlinden het ontgelden. Hij
kreeg geen enkele ruimte van de fel
storende Venlonaren. Daardoor kreeg
Niek Versteegen in de spits weinig
bruikbare ballen.
“Na rust speelden we beter en met
meer energie”, vond trainer Frans
Koenen. “Maar we liepen vaak tegen
een muur op. Dan moet je juist meer
bewegen om uit de duels te komen.

Je moet ze niet de kans geven je
te raken.” Arbiter Mol had zijn handen vol om het pittige duel in goede
banen te leiden. Beide ploegen gaven
elkaar niets toe en bleven strijden voor
de winnende treffer. Doelman Sam
Stiphout verrichtte een knappe redding toen een Venlonaar vrij voor hem
opdook. Venray kwam niet verder dan
een buitenspeldoelpunt van de inge-

vallen Bram Vievermans. Diep in de
blessuretijd mocht Venlosche Boys
nog aanleggen voor een vrije trap. De
kopbal die volgde verdween in handen
van Sam Stiphout waarna de leidsman
direct affloot. “Ik had er vandaag meer
van verwacht”, bekende Frans Koenen.
“Maar we haalden niet ons niveau
van de laatste weken. Daarbij was het
zware veld ook niet in ons voordeel.

Na de pauze leek het wel flipperkastvoetbal. Beide ploegen gingen voor de
derde goal. Uiteindelijk is de 2-2 een
terechte uitslag. Meer zat er voor ons
niet in.”
De derby van komende weekeinde,
thuis tegen SSS’18 uit Overloon, is een
dag vervroegd. De aftrap is op zaterdag 7 maart om 19.30 uur op sportpark
De Wieën.

Garde- en showdanstoernooi
De Peel·Dancers Ysselsteyn
Dansvereniging De Peel·Dancers uit Ysselsteyn organiseert op zondag 15 maart een garde- en showdanstoernooi. Dit wordt gehouden in de schouwburg in Venray.

Het toernooi begint om 09.15 uur
met de opening die uitgevoerd
wordt door alle leden van de vereniging. De twee solisten van
Wijkvereniging Landweert in Venray
mogen de spits afbijten in de categorie garde solo junioren klasse.
Zij starten om 09.30 uur.
De dag eindigt rond 20.15 uur
met de prijsuitreiking. Op het
Peel·Dancers toernooi komen ruim

360 deelnemers van 11 deelnemende verengingen die 105 dansen
uitvoeren. Er is een speciale klasse
waarin een G-groep start in de show
karakter special klasse. Tijdens het
toernooi worden er verschillende
soorten stijlen dans getoond.
Iedere dans wordt door een vakjury
beoordeeld op choreografie, presentatie, houding, moeilijkheid, spreiding en verplichte elementen.

Het toernooi wordt georganiseerd in
samenwerking met de Nederlandse
Dansport Organisatie (NDO) en wordt
conform de richtlijnen van European
Federation of Dance Organisations
(EFDO) gehouden. Dit is de Europese
Bond die op 1,2 en 3 mei de
Europese Kampioenschappen organiseert in Sporthal De Wetteling in
Venray.

0503 \ cultuur

13

Patiënten, medewerkers en omwonenden

Confronterende voorstelling over samenleven in
en rondom een tbs-kliniek
Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel in Oostrum voert
vanaf zondag 8 maart het theaterstuk ‘Samenleven’ op. De voorstelling,
die gaat over ‘samenleven’ in en rondom een tbs-kliniek roept de confrontatie op tussen patiënten, medewerkers én omwonenden. Regisseur
Jos Spijkers en sociotherapeut Anja van Bussel vertellen over het ontstaan en het doel van de voorstelling.
Naar aanleiding van de viering van
75 jaar vrijheid in Venray werd de
Rooyse Wissel benaderd om aan de
viering mee te werken. Toen ontstond het idee om vanuit de kliniek
in navolging van het stuk ‘Van kwaad
tot erger’ dat in 2015 is opgevoerd
door patiënten en medewerkers, een
nieuw theaterstuk te maken en voor
te dragen aan publiek. Regisseur Jos
Spijkers werd weer benaderd en het
proces kon beginnen. “Het thema van
de voorstelling is vrijheid en verdraagzaamheid. We willen het publiek een
genuanceerd beeld geven over de
Rooyse Wissel. Een tbs-kliniek blijft
een gevoelige kwestie en dat voel je
terug in de voorstelling. Ik noem het
een documentair theaterstuk dat de

mensen aan het denken zet”, vertelt
Spijkers.

Confronterend
Vanuit het perspectief van patiënten, medewerkers, slachtoffers en
omwonenden wordt belicht wat
een terugkeer in de samenleving
oproept. De voorstelling gaat over de
zin van behandelen, over de angst
voor herhaling en over vooroordelen en incidenten die samenleven
in de weg staan. Spijkers schreef
een script waarbij hij de werkelijkheid in een vorm heeft gegoten.
Zo sprak hij vooraf met meerdere
patiënten om inspiratie op te doen
en erachter te komen wie geschikt
was om in de voorstelling te spelen.

Hulp bij belastingaangifte
Vrijwilligers van Match zijn op 16 en 27 maart en 6 en 17 april
aanwezig in de bibliotheek van Venray om mensen te helpen met
de belastingaangifte. Voor wie zelf aangifte wil doen, biedt de
bibliotheek gratis computer- en internetgebruik.
Om het invullen tot een succes te
maken, dienen een aantal officiële
papieren meegenomen te worden waaronder DigiD, jaaropgaven,
WOZ-waarde van de woning en der-

gelijke. Bij de klantenservice van
de bibliotheek is een overzicht verkrijgbaar en het complete overzicht
staat op www.biblionu.nl

Muzikale activiteit tijdens
expositie Flow
Klassiek gitarist Peter Hamers geeft tijdens expositie Flow op
14 maart drie mini-concerten van 15 minuten met muzikale werken uit de periode 1600 tot 2000. Hierbij geeft hij een korte toelichting over de betreffende periode in de muziek en de relatie tot de
expositie die in het Theehuis van het Odapark plaatsvindt.

Regisseur Jos Spijkers

Uiteindelijk bleef er een groep van
negen patiënten over. “De patiënten
reageerden zeer enthousiast, maar
in het proces zijn er ook een aantal
afgehaakt omdat het te confronterend voor ze was. Uiteindelijk zijn er
vervangers gevonden en is er een
hechte club ontstaan. De voorstelling
wordt in totaal door twintig mensen
gespeeld”, vertelt sociotherapeut
en medespeelster Anja van Bussel.
“Een aantal therapeuten speelt ook
patiënt, waardoor de daadwerkelijke patiënten niet herkenbaar zijn.
Iedereen is gelijkwaardig”, vult
Spijkers haar aan.

Omwonenden
Volgens Spijkers is het begrijpelijk
dat patiënten het toneelstuk confronterend en beangstigend vinden.

“De patiënten zitten hier natuurlijk
niet om toneel te spelen. Die onzekerheid van ze is ook weer mooi. Er zit
een duidelijke confrontatie in het
stuk, zowel naar de spelers, als naar
het publiek toe. Dat is ook de reden
dat de voorstelling in een kring wordt
gespeeld. We vertellen de menselijke
verhalen en daarbij zijn de dilemma’s
tussen een patiënt en iemand uit de
buitenwereld voelbaar. Het vraagt
wat van de acteurs en dat brengt ook
gezonde spanning met zich mee.”
Het verschil met de voorstelling van
vijf jaar geleden is, dat er dit keer ook
omwonenden van de kliniek meespelen. Van Bussel: “Het is belangrijk om
de deur van de kliniek open te houden
voor de buitenwereld. We willen open
praten over wat er zich binnen de deuren van de kliniek afspeelt. Met deze

voorstelling kunnen we iets positiefs
brengen. En de belangstelling vanuit
buiten is er. Het is een mooi project
dat ook goed is voor de behandeling
van de patiënten. Daarnaast is het een
manier om omwonenden hier thuis te
laten voelen.”

In gesprek
De Rooyse Wissel organiseert tussen zondag 8 en donderdag 26 maart
twaalf voorstellingen die 1,5 uur
duren. Na afloop van de voorstelling is
er gelegenheid om met elkaar en de
acteurs te praten. Voor meer informatie kijk op theater.derooysewissel.nl

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: De Rooyse Wissel

Venrays Museum

Lezing over Tachtigjarige Oorlog in de regio
Cultuurhistoricus Theo van Brunschot van Stichting Huys te Moock geeft maandag 16 maart een lezing bij
Venrays Museum met de titel ‘De regionale geschiedenis en de legendes van de Tachtigjarige Oorlog’.
Tijdens de lezing gaat Brunschot in
op de vraag wie er bij de Slag op de
Mookerheide in 1574 tegen elkaar
gevochten hebben, wanneer de slag
precies heeft plaatsgevonden en
waarom bij Mook zo’n belangrijke
veldslag werd uitgevochten. Ook wordt
ingegaan op volksverhalen en legen-

des die in de streek verteld werden ten
tijde van de Tachtigjarige Oorlog.
Spreker Brunschot was voor zijn pensioen directeur in het bedrijfsleven, die
zich na zijn loopbaan verdiepte in de
cultuurhistorie van de streek. Hij richtte
Wandelen met Verhalen op, is bestuurslid bij de Stichting Huys de Moock, his-

torisch stadsgids in Nijmegen (Gilde),
voorzitter van het Erfgoedplatform
Mook en Middelaar en auteur van de
historische roman Noodweer.
De lezing begint om 20.00 uur, duurt
tot ongeveer 21.30 uur en vindt plaats
bij Venrays Museum op Monseigneur
Goumansplein 1 in Venray.

Mannenkoren
Peter Hamers studeerde klassiek gitaar, klarinet en schoolmuziek aan het conservatorium van
Tilburg. Naast solo-optredens speelt
hij kamermuziek in verschillende
ensembles waaronder het Duo
Verde. Peter speelt repertoire uit de
Barok tot en met de hedendaagse

muziek. Hij is werkzaam in Tilburg
als hoofddocent kunstgeschiedenis
en algemene muziekleer en begeleidt veel jong talent op weg naar
het conservatorium of rockacademie.
De drie mini-concerten op zaterdag 14 maart vinden op 14.00 uur,
14.45 uur en 15.30 uur plaats.

‘Echte zingende mannen’ in Heide
De twee mannenkoren Groep Zonder Naam en De Liederen Tafel treden zondag 15 maart op in gemeenschapshuis de Schól in Heide. Het optreden is onderdeel van het programma ‘Cor nodigt uit’.
Twee keer vullen de zestien mannen
van Groep Zonder Naam en De Liederen
Tafel de huiskamer van de Schól met
hun zang. De groepen hebben een ach-

tergrond in het Venrays mannenkoor.
Het motto van deze editie van ‘Cor
nodigt uit’ is ‘gemoedelijk en genieten’. Er worden Engelstalige poplied-

jes gezongen uit de jaren 60 en 70 en
Nederlandse volksliedjes. Het optreden
begint om 15.00 uur. De Schól is open
vanaf 14.00 uur. De toegang is gratis.
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Internationale vrouwendag

Koor van dit moment

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Synthese, Leunseweg 51, Venray

Tijd: 20.00-22:00 uur
Locatie: Jerusalem Venray

Voorstelling vannacht tot dag

The Lion Sings Tonight

Tijd: 06.00-09.00 uur
Locatie: Duits Oorlogskerkhof Ysselsteyn

Tijd: 14.00-19.00 uur
Locatie: Odeon, Venray

Escaperoom 75 jaar bevrijding

Theatervoorstelling Samenleven

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Venrays Museum

Tijd: 15.00-16.45 uur
Locatie: Rooyse Wissel Oostrum

Rondleiding 75 jaar vrijheid VVGI

Opening expositie vrouw

Internationale Vrouwendag

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: VVGI Instituut Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Kapelaanspad 38, Venray

Tijd: 09.00-11.00 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

So 80’s, So 90’s

Concertprogramma Black Angels

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Bolzaal Schouwburg Venray

The Rod Stewart Story

Theatervoorstelling Samenleven

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.30-21.15 uur
Locatie: Rooyse Wissel Oostrum

Rock at Hoeve!
Tijd: 20.30-01.30 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray
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Theatervoorstelling Samenleven
Tijd: 19.30-21.15 uur
Locatie: Rooyse Wissel Oostrum

Huismuis
Tijd: 14.00-15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Lezingencyclus over Venray en
psychiatrie over oorlog
Tijd: 19.300-22.00 uur
Locatie: Dienstencentrum VVGI Venray

Café
ma Alzheimer
Tijd: Aanvang 19.30 uur
09 Locatie: De Kemphaan Venray
03

Theatervoorstelling Samenleven
Tijd: 19.30-21.15 uur
Locatie: Rooyse Wissel Oostrum

Potgrondactie

Moordmysterie Circus Circus

Tijd: Hele dag
Organisatie: Scouting Venray
Locatie: Venray

Tijd: 19.00- 22.00 uur
Locatie: Theatercafé De Artiest Venray

Rommelmarkt Oostrum

Lezing over ‘Water als bron van
conflict’

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

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

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging SMT
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Familiebrunch Landweert Leeft
Na de speciale carnavalsbrunch georganiseerd met de carnavalsvereniging de Piëlhaan organiseert Landweert Leeft op zondag 15 maart weer een familiebrunch. Alle wijkbewoners inclusief
familie en vrienden kunnen tussen 11.00 en 13.30 uur in ’t Stekske
in Venray komen brunchen.

De organisatie Landweert Leeft
heeft plaats voor maximaal honderd
deelnemers. Er is een speelhoek en
een tekenhoek en de kinderen kunnen ook geschminkt worden.
Landweert Leeft organiseert in
mei ook een Samen aan Tafel

op dinsdag 31 maart met een
5-gangendiner voor ouderen en
alleenstaanden. Dit diner is voor
maximaal 64 deelnemers en begint
om 13.00 uur.
Opgeven voor beide activiteiten
kan via info@landweertleeft.nl

Herman Broods’ Wild Romance in
Venrayse Schouwburg
Herman Broods’ band Wild Romance treedt vrijdag 13 maart op in de Venrayse Schouwburg onder de noemer
Red Box Session. Het voorprogramma wordt verzorgd door de Horster band Green River.

“Oudgedienden Dany Lademacher
en David Hollestelle staan met
Wild Romance op het podium alsof
ze nooit van het podium zijn verdwenen”, schrijft de schouwburg.
De begeleidingsband maakte,
samen met de in 2001 overleden

Herman Brood, furore van 1976 tot
de dood van de Nederlandse zanger. Het concert van Wild Romance
op vrijdag 13 maart is eenmalig.
Lademacher en Hollestelle worden
op het podium ondersteund door
enkele jonge muzikanten.

Coverband Green River uit Horst verzorgt het voorprogramma. De band
staat bekend om muziek die geïnspireerd is op blues, pop- en classicrock van de afgelopen vijftig jaar.
Het concert begint om 20.00 uur.

0503 \ cultuur
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Pop Up Galerie in het teken van vrouw

Schrijfster

Franca Treur te gast in
Odapark
Schrijfster Franca Treur is op zondag 15 maart te gast in het
Theehuis van het Odapark in Venray. Om 11.00 uur vertelt ze over
haar roman Hoor nu mijn stem.

Drie vrouwelijke, lokale kunstenaars richten op zondag 8 maart tijdens internationale vrouwendag een
expositie in met eigen werk met het thema vrouw. Deze expositie in de Pop Up Galerie aan het Kapelaanspad
in het Venrayse centrum wordt om 15.00 uur geopend. De Pop Up Galerie is geopend op vrijdagen, zaterdagen
en koopzondagen van 13.00 tot 17.00 uur.
Tot zondag 26 april is het werk van
Karin Juwett (Venray), Marleen
Wijnen (Kronenberg) en Else van der
Sloot (Boxmeer) te bewonderen in de
Pop Up Galerie. Juwett licht haar werk
toe: “In januari 2019 ben ik begonnen met het thema Zalige zonden. Dit
heb ik in mijn eigen gezicht ten uitvoer gebracht door een mal van mijn
eigen gezicht te maken. Daarna werden mijn ideeën oneindig. Ik ben ze
gaan maken en heb geprobeerd mijn
schminken en de klei te combineren.”

Inmiddels heeft ze 94 hoofden klaar.
Wijnen laat in de galerie haar ‘Megjes
van Kronenberg’ zien. Ze fotografeerde 359 ‘megjes’ in de leeftijd van
0 tot 96 jaar op de favoriete plek in
hun huis. Resultaat is een portret van
bijna honderd jaar vrouwengeschiedenis in een kleine dorpsgemeenschap. “Zelf ben ik ook zo’n ‘megje’
dat na 25 jaar wonen in de stad
terugging. Als tiener wilde ik graag
weg uit Kronenberg en de wereld ontdekken. Nieuwsgierig naar hoe dat

voor andere ‘megjes’ was, vroeg ik
bij het maken van het portret naar de
betekenis van wonen en leven in het
dorp en het eventuele verlangen naar
het leven en wonen in een stad,’ vertelt Wijnen.
In februari waren de paardenwerkstukken van Van Der Sloot te zien in de
Pop Up Galerie. Deze keer laat ze portretten van uitsluitend vrouwen zien.
Haar werk kenmerkt zich krachtige
toetsen, contrasten, lijnen en vlakken.

Lezing over Chicago in Odapark
In het Odapark in Venray wordt op maandag 9 maart de zevende lezing van het seizoen 2019-2020 gegeven.
Om 20.00 uur start de lezing ‘Chicago-van moeras tot second city’ van Hans Bak.

Verhalen vormen de leidraad in
het leven van Treur. Alles draait
volgens haar om verhalen: de
Bijbelverhalen uit de cultuur waarin
ze opgroeide, maar ook verhalen over familieleden of mensen
in het dorp. Ze zegt zelf: “Ik ben
bijna geneigd om te zeggen dat het
een soort kern vormt van wat een
familie is en wat een familie met
elkaar deelt. Dit omdat je die verhalen vertelt als je met elkaar bent
bijvoorbeeld aan tafel bij de koffie.
Ik vind dat zoiets moois.” De kracht
van verhalen is dan ook een
belangrijk thema in haar debuutroman Dorsvloer vol confetti (2009).
Met dit boek won Franca Treur in
2010 de Selexyz-debuutprijs.
De roman Hoor nu mijn stem, die
in oktober 2017 uitkwam, waarin

het geloof en emancipatie een
grote rol spelen, werd door NRC
Handelsblad genomineerd als het
beste boek van 2017 en won ook
de Zeeuwse boekenprijs.
De inleiding van Franca Treur
wordt door Stan Verhaag verzorgd.
De middag wordt muzikaal begeleid door Het Rossini Trio. Dit trio,
bestaande uit Ria van Gessel (fluit),
Jan Brans (klarinet), en Cees Jacobs
(fagot) speelt naast originele werken voor deze bezetting ook eigen
arrangementen. Tijdens de pauze
is Boekhandel Roojboek aanwezig
voor de boekverkoop in de foyer en
zal Franca Treur haar boeken signeren. De boeken kunnen ook voorafgaand bij Roojboek gekocht worden
om die op deze morgen te laten
signeren.

In een met plaatjes geïllustreerd
verhaal geeft Hans Bak een wandeling door de geschiedenis van de
Amerikaanse stad Chicago, vanaf
het moment van de eerste verkenningen door een Franse missionaris
en ontdekkingsreiziger in 1673, tot
(voorbij) het aantreden van Obama
als Chicago’s president in 2008. Hij
haalt daarbij meerdere aspecten aan:

geschiedenis, architectuur, stadsplanning, literatuur en kunst, muziek en
architectuur, politiek, geografie en
economie, sport en transport, immigratie- en rassenproblematiek. Hij laat
zien hoe al deze aspecten met elkaar
zijn vervlochten.
Hans Bak is emeritus-hoogleraar Amerikaanse letterkunde en
Amerikanistiek aan de Radboud

Universiteit in Nijmegen. Hij schrijft
over moderne en hedendaagse
Amerikaanse en Canadese literatuur
en cultuur, redigeerde de brieven
van de Amerikaanse man of letters
Malcolm Cowley (1898-1989) en werkt
momenteel aan een biografie. In het
kader van zijn onderzoek bracht hij
meerdere malen langere tijd door in
Chicago.

De Huismuis biedt extra aandacht voor taal
Basisschoolleerlingen kunnen met hun ouders elke woensdag van 14.00 tot 15.30 uur naar de bibliotheek in
Venray komen. Met diverse activiteiten wordt op een speelse en leerzame manier aandacht besteed aan taal.
De Huismuis is voor ouders én kinderen van 4 tot en met 12 jaar die bezig
willen zijn met taal. Deelname aan de

activiteiten, die woensdag 4 maart voor
het eerste startten, is gratis. Het idee is
een initiatief van Synthese in samen-

werking met BiblioNu en Gezinscoach
Venray

Exemplaar cd cadeau

The Lion Sings in actie voor
Lisanne
De ex-leden van 2Late, het Venrayse bandje waarvan Lisanne
Jacobs zangeres en frontvrouw was, helpen geld in te zamelen
voor het herstel van Lisanne. Tijdens The Lion Sings Tonight op
zondag 8 maart geven ze aan iedereen die 2,50 euro of meer
doneert voor de actie ‘Daadkracht voor Lisanne’ een exemplaar
van de eerste en enige cd van de band cadeau.
Het bandje werd opgericht in
2006 en bestond uit leerlingen
van muziekschool Jerusalem.
Behalve Lisanne Jacobs speelden
in 2Late Freek van Veghel (toetsen,
zang), Lennart Lenssen (gitaar),
Ivo Koenen (bas) en Jesper Albers
(drums).
Lisanne lijdt al jaren aan de ziekte
van Lyme maar kreeg daarbij nog
een ziekte. Die zorgde ervoor dat
haar nekwervels instabieler werden, waardoor haar hersenstam in
de verdrukking kwam. Een levensreddende operatie in Barcelona
was haar enige optie. Inmiddels is

de operatie achter de rug en gaat
het naar omstandigheden goed
met de zangeres uit Leunen. Er is
meer dan een ton ingezameld om
de operatie te bekostigen, maar dat
is nog niet genoeg voor de familie
Jacobs om alle rekeningen te kunnen betalen. Daarom willen haar
oud-bandleden een handje helpen.
Eén van de oud-leden van 2Late
is zondag live van de partij tijdens The Lion Sings. Drummer
Jesper Albers toont dan zijn andere
muzikale kant als singer-songwriter. The Lions Sings begint om
14.00 uur bij BRL/Odeon in Venray.

Nieuwe mars voor Blitterwijcks gilde
Nadat het het St. Antonius- Abt Gilde uit Blitterswijck op carnavalsdinsdag 25 februari een serenade
bracht aan het boerenbruidspaar Mark en Annet Roosengarten, beide lid van het gilde, bood de bruidegom
Mark het tamboerskorps en klaroenblazers een nieuwe mars aan. De tamboermaître Hay Gooren mocht
deze muziekstukken, die Mark zelf schreef, in ontvangst nemen.
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Hoge korting bij inruil van u

TOT €200,- KORTING!
29%

24%

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

699,INRUILKORTING

-/-

8

INRUILKORTING

200,-

1400

KG

799,-

T/PM

-/-

499,-

195,-

8 64
dB

KG

529,*

*Na €75,- cashback via Bosch,
geldig t/m 29-3-2020

Wasmachine / WAT28493NL

Warmtepompdroger / WTW8446ENL

• VarioTrommel: extra teder en efficiënt wassen
• ActiveWater Plus: stemt het watergebruik volledig automatisch af
• AquaStop: 100% bescherming tegen waterschade

• SelfCleaning Condensor: nooit meer handmatig de condensor pluisvrij maken
• SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding
• Energiezuinig drogen met warmtepomp-technologie

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

