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Afscheid groep 8
De leerlingen van basisschool De Meent in Leunen verzamelden zich donderdag 9 juli met z’n allen op het schoolplein. Daar vormden ze een erehaag voor de leerlingen van groep 8 die
donderdag hun laatste dag op de basisschool vierden. Ook overhandigde groep 8 de school een boompje met kaartjes waar ze hun schoolherinneringen op hadden geschreven.
De Meent gaat deze boom nog op het terrein planten. / Beeld: Rob Beckers

Kermis Ysselsteyn gaat door
Vanwege de coronacrisis was de kermis in Ysselsteyn van 4 tot en met 7 juli afgelast. Maar de gemeente
heeft toestemming gegeven om de kermis in het weekend van zaterdag 18 juli in te halen. Martijn Arts,
voorzitter van het dorpsforum in Ysselsteyn, laat weten blij te zijn.
Het dorp heeft volgens Martijn Arts,
voorzitter van het dorpsforum in
Ysselsteyn, altijd hoop gehouden dat
de kermis die werd afgelast, ingehaald
kon worden. “Maar je weet het pas
zeker, als de gemeente definitief een
akkoord geeft.” En dat werd op maandag 13 juli gegeven. Arts laat weten
blij te zijn dat het gelukt is. “Ik vind
het fijn dat de kermis doorgaat, vooral
voor de families die dit jaar niet op
vakantie kunnen. Daarnaast heeft de
kermis een sociale functie, omdat de
dorpsbewoners elkaar weer kunnen
ontmoeten op gepaste afstand.”
Toen de Ysselsteynse kermis in eerste
instantie werd afgelast, is het dorps-

forum en de kermiscommissie meteen in overleg gegaan om samen met
kermisexploitant Willy Sterrenberg van
Sterevents een alternatief te bedenken. “In de basis ligt het plan nu klaar
waar ook de gemeente goedkeuring
voor heeft gegeven, maar het is nog
niet zeker of het ook mogelijk is om
iets in de kroeg te organiseren”, legt
Arts uit. “Die plannen worden nog verder uitgewerkt.”
Volgens kermisexploitant Sterrenberg
staan er twee attracties minder in
Ysselsteyn. “Dat komt doordat de
gemeente op het laatste moment
heeft besloten om de kermis door te
laten gaan”, legt hij uit. Sterrenberg

verwacht dat de opzet van de
Ysselsteynse kermis overeenkomt met
de kermis in Lottum, in de regio de
eerste kermis die doorging. “Voor volwassenen geldt waarschijnlijk een
verplichting voor het dragen van een
mondkapje als de anderhalvemetermaatregel niet gehandhaafd kan
worden.”
Na de kermis in Ysselsteyn staat
Blitterswijck op het programma, laat
Sterrenberg weten. Hij verwacht dat
de kermis er hetzelfde zal uitzien als
andere jaren. “In Blitterswijck is er
genoeg ruimte, waardoor afstand houden geen probleem zal zijn. Hoe de
andere dorpskermissen eruit komen te

zien, is bij mij nog niet bekend. Dat is
afwachten”, aldus Sterrenberg.
Volgens wethouder Jan Loonen mogen
afgelaste kermissen ook ingehaald
worden. “De dorpen kunnen dit zelf
oppakken en regelen met Sterevents”,
laat de wethouder weten.

Kermis Venray
De wethouder kan nog niet met zekerheid zeggen of de kermis in Venray
doorgaat. “Die kans schat ik ‘fifty fifty’
in. De Venrayse kermis is van een heel
andere categorie dan een dorpskermis. We moeten alles nog goed op
een rijtje zetten of het wel haalbaar is
op De Wieën. We moeten voldoen aan
het protocol van de Veiligheidsregio,
overleggen met de buurtbewoners om
draagvlak te krijgen en we moeten
verkeersmaatregelen nemen.”

Volgens Loonen werkt de tijd in het
nadeel. “Het is best ingewikkeld en
het is kort dag. We moeten deze week
een besluit nemen. De gemeente zet
zich maximaal in om Venrayse kermis
door te laten gaan maar het moet wel
op een verantwoorde manier kunnen,
ook met het oog op de veiligheid van
de bezoekersstromen.”
Sterrenberg laat weten liever met
zijn attracties in het centrum van
Venray te willen staan. “Financieel
zullen ondernemers dit merken.
De Wieën is niet mijn voorkeur, maar
ik ben wel blij als de kermis door kan
gaan. Ik wil niet meer thuis zitten,
daar word ik gek.”

Tekst: Jeanine Hendriks
en Henk Willemssen
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Veel weerstand tegen nieuw omgevingsplan

Raad stelt besluit over De Bleek uit
De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van
De Bleek in Venray. Er is veel weerstand tegen het plan van de gemeente
om winkels te vervangen door andere bestemmingen. ProVenray vroeg
in de raadsvergadering van dinsdag 7 juli het nieuwe omgevingsplan
centrum van de agenda te halen. Dat gebeurde met een minimale meerderheid: 14 voor en 13 tegen.
Lizzy Bruno (ProVenray) uitte grote
twijfels over de plannen in De Bleek.
Ze vond het niet verstandig om nu
een besluit te nemen. “Voordat we
straks een plan hebben waar niemand blij van wordt.” Burgemeester
Luc Winants bracht het voorstel van
ProVenray in stemming en met een
nipte meerderheid werd het onderwerp van de agenda gehaald.

Voordat we straks
een plan hebben waar
niemand blij van wordt

‘Negatieve spiraal’
Het besluit komt tegemoet aan de
wens van eigenaren en ondernemers
in De Bleek. Zij hebben VanGoud
Advocaten in de arm genomen en
een zienswijze ingediend tegen het
plan van de uitsterfregeling van
detailhandel. VanGoud Advocaten
pleitte in een brief aan de raadsleden voor uitstel, opnieuw in gesprek
te gaan en geen onomkeerbare
beslissingen te nemen.

Colofon
HALLO Venray
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Bezorgklachten

Eigenaren en ondernemers vrezen
dat de winkelstraat in De Bleek in
een negatieve spiraal komt en een
spookgebied wordt. Ze verwachten dat de uitsterfregeling voor
detailhandel nieuwe ondernemers
afschrikt, omdat vestiging van winkels naast woningen niet aantrekkelijk is. De wens is dat De Bleek bij
het kernwinkelgebied blijft behoren en dat andere functies, zoals
dienstverlening of wonen, worden
geschrapt.

Uitstraling
Samenwerking Venray, SP, Venray
Lokaal en VVD dienden samen een
voorstel in om De Bleek niet af te stoten als winkelgebied. De vier partijen
vinden dat De Bleek de uitstraling
heeft van een winkelstraat. Ze vrezen dat het plan van de gemeente
leidt tot een sterfhuisconstructie
met ongewenste ontwikkelingen.
‘Daar kan straks het gehele centrum
nadeel van ondervinden.’ Het voorstel
werd nog niet in stemming gebracht
evenals de motie van ProVenray. Die
partij vindt dat De Bleek de duidelijke
uitstraling heeft van een winkelstraat
en dat er maar weinig winkels leeg-

staan. De partij roept op een alternatief te bedenken voor De Bleek om
het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak terug te dringen.
Het draait om het zuidelijke deel,
de straat, van de Bleek dat volgens
de gemeente een transformatiegebied moet worden. Het noordelijke deel rond het pleintje bij Jumbo

blijft buiten schot. Afgesproken is
dat de fractievoorzitters in het presidium van maandag 7≈september
bespreken hoe het verdergaat met
het nieuwe omgevingsplan centrum. Lizzy Bruno (ProVenray) vindt
dat het plan verder kan doorgaan.
“Het gaat alleen om het kleine stukje
in De Bleek.” Wethouder Jan Loonen

(CDA) reageerde dat het centrumplan
één geheel is. “Je kunt er niet zomaar
een stukje uitknippen. Dat kan
niet.” Hij vroeg zich af wat er nu
moet gebeuren. “Ik mis een duidelijke opdracht. Dat zou helpen om te
weten wat we nu moeten doen.”
Tekst: Henk Willemssen

Te weinig grond voor planten bomen

Bomenplan loopt vast in Venray
Gemeente Venray wil graag meedoen aan het bomenplan van provincie Limburg, maar in de praktijk blijkt het lastig om genoeg grond te vinden
voor de aanplant van vele duizenden bomen. Dat meldde wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal) tijdens de bespreking van de kadernota op
dinsdag 7 juli.
Eind vorig jaar presenteerde de provincie het plan om in Limburg 1,1 miljoen
bomen te planten in de komende acht
jaar. Het betekent één boom voor
iedere Limburger, ruim 43.000 bomen
voor gemeente Venray. De provincie
trok hiervoor als cofinanciering 2 miljoen euro uit voor de eerste 500.000
bomen. De gemeenten moeten met
plannen komen en ook deels de kosten betalen.
Venray Lokaal drong er direct op aan

een groot aantal bomen naar Venray
te halen. Het draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en bovendien
beschikt de gemeente over een uitgestrekt grondgebied, stelde de lokale
partij.
In de raadsvergadering van 7 juli vroeg
Tino Zandbergen (Venray Lokaal) naar
de stand van zaken. Wethouder Cor
Vervoort reageerde dat de gemeente
nauwelijks grond in eigendom heeft
om de bomen te planten. Ruim 40.000

jonge bomen nemen meer dan tien
hectaren in beslag. “We zijn afhankelijk van het verwerven van grond
van anderen. Hier lopen we vast”, zei
Vervoort die het probleem heeft aangekaart bij de provincie. “De provincie
onderkent het knelpunt. Ook andere
gemeenten lopen hier tegenaan.
Samen bekijken we hoe we dit kunnen oplossen. Duidelijk is dat het
allemaal niet zo snel te regelen is.”
Vervoort meldde ook dat de kosten

van het planten van solitaire bomen
hoger zijn dan in een bos.
Provincie Limburg is zelf ook op zoek
gegaan naar geschikte locaties op
gronden die de provincie in eigendom
heeft. Zo kunnen er bomen geplant
worden binnen het hoogwaterproject
Ooijen-Wanssum. De uitvoering van de
hoogwaterbescherming verkeert in de
eindfase en het terrein wordt grotendeels heringericht als waterrijk natuurgebied.
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Burgemeester Luc Winants geeft mening over zwartepietendiscussie

‘Zwarte Piet ligt heel gevoelig’

Het Sint Nicolaasgilde overweegt alle opties over hoe Zwarte Piet er dit jaar uitziet in Venray. Burgemeester Luc Winants hield op 7 juli in de raadsvergadering een pleidooi om niet strak vast te houden aan tradities. “Want tradities mogen met de tijd mee veranderen.”
Een afvaardiging van het Sint
Nicolaasgilde had twee weken geleden een gesprek met de burgemeester. In augustus neemt het bestuur
een besluit over de rol van Zwarte Piet
tijdens de intocht van Sinterklaas op
zondag 15 november in het centrum
van Venray. “We zijn er intern nog mee
bezig”, zegt Theo Philipsen van het
Sint Nicolaasgilde. “Hier moeten we
het eerst goed over hebben want het
ligt heel gevoelig.”

Vorig jaar waren er naast Zwarte
Pieten ook roetveeg- en themapieten
in Venray. “We hebben toen voor een
tussenoplossing gekozen. Daar hebben we geen negatieve reacties over
gehad”, zegt Philipsen. “De discussie
over Zwarte Piet wordt steeds scherper
gevoerd. Het is vanuit de grote steden
overgewaaid naar kleinere plaatsen
zoals Venray.”
Luc Winants herhaalde in de raadsvergadering de woorden die hij uitte in

het gesprek met het Sint Nicolaasgilde.
“Het is een sympathiek kinderfeest
en dat moet zo blijven. Alle kinderen
moeten er lol aan beleven. Niemand
mag zich gekwetst voelen omdat
we een traditie willen handhaven.
De tijden veranderen en daar moeten
we rekening mee houden.” Winants
hoopte ook dat de discussie tussen
voor- en tegenstanders van Zwarte
Piet uitblijft. “Die discussie hebben we
gehad, daar heeft iedereen genoeg

van. We moeten vooruit kijken, niets
forceren en elkaar niet veroordelen.”
Martin Leenders was het niet eens
over het feit dat Zwarte Piet moet veranderen. “Sinterklaas is een kinderfeest. Samenwerking Venray is voor
Zwarte Piet. We hebben onze kinderen
belast met een discussie die volwassenen moeten voeren. Kinderen voelen
geen racisme.”
Tekst: Henk Willemssen
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Minder overlast van eikenprocessierups

Zomer kidsfestival in Leunen

De overlast van de eikenprocessierups valt dit jaar mee in gemeente Venray. Na de piekjaren 2018 en 2019 is
het aantal overlastmeldingen flink gedaald.

Freek Thoone uit Leunen heeft het initiatief genomen om een
tweedaags zomer kidsfestival in Leunen te organiseren. Op 18 en
19 augustus kunnen de kinderen uit Leunen, Veulen en Heide
meedoen met sport- en spellenactiviteiten met als thuisbasis het
sportpark in Leunen.

De verwachting dat ook dit jaar de
eikenprocessierups veel overlast zou
veroorzaken, is niet uitgekomen.
Door het warme voorjaar begon de
bestrijding al vroeg. Op 8 april werd
begonnen met het besproeien van
2.500 eikenbomen door middel van
aaltjes. Twee weken later zijn nog
eens 10.000 eiken bespoten met het
biologische middel Xen Tari.
In de gemeente Venray kregen dit jaar
meer eikenbomen een preventieve
behandeling dan voorheen. “Als eiken
preventief behandeld worden, wil dat
niet zeggen dat er geen eikenprocessierupsen meer in voor komen,
maar wel dat de overlast flink wordt
beperkt”, zegt een woordvoerder van
de gemeente.

De weersomstandigheden spelen ook
een rol. Vorig jaar was er een heel
warme zomer waardoor vaker verkoeling werd gezocht onder bomen en
in bossen. “Dit jaar hebben we een
meer gemiddelde zomer. Er is minder noodzaak om in korte broek en
met korte mouwen onder bomen te
lopen of fietsen. Daardoor is de kans
op besmetting ook kleiner”, aldus de
gemeente.
De coronacrisis blijkt ook van invloed
te zijn. Veel grote evenementen zijn
vanwege de coronamaatregelen afgelast. “Grote evenementen en de eikenprocessierups vormen geen goede
combinatie. De overlast leidt vaak tot
nieuwsberichten in de media. Als er
veel media-aandacht is voor de eiken-

processierups, dan komen er ook meer
meldingen binnen”, is de ervaring van
de gemeente.
Toch waren er al voortekenen dat de
overlast dit jaar wel eens minder zou
kunnen zijn. Vanaf juli worden feromoonvallen opgehangen waarmee de
vlinders van de eikenprocessierupsen
worden gelokt. Door deze methode
kunnen gemeenten de verspreiding
van de vlinders tellen en monitoren.
De gemeente meldt dat in 2019 landelijk en regionaal minder vlinders
zijn gevangen dan in 2017 en 2018.
“Dit betekent dus dat er dit jaar minder rupsen aanwezig zijn.”

03

Tekst: Henk Willemssen

Nieuw initiatief voor melkfabriek Leunen
Er ligt een nieuw plan voor de invulling van de melkfabriek in Leunen. Dat liet wethouder Jan Loonen weten
tijdens de gemeenteraad van dinsdag 7 juli. Hij wilde niet uitweiden over hoe dit initiatief eruit komt te zien.
“De haalbaarheid van het plan wordt nog onderzocht door de gemeente.”

Venray Lokaal noemt de huidige status van het pand een schandvlek
als entree voor Leunen en Venray.
“Vooral nu de verbetering van de
naastliggende N270 binnen niet al te
lange tijd tot uitvoering zal komen,
kan het niet zo zijn dat deze verloedering doorgaat.” De partij vroeg zich in
de raadsvergadering af hoe de toe-

komst voor het gebouw eruit ziet.
Wethouder Jan Loonen liet weten verschillende keren contact te hebben
gehad met de eigenaren over de toekomst van het pand. “Er is een nieuw
initiatief voor deze locatie aangeboden en dat wordt intern onderzocht.
Een reactie op de haalbaarheid van dit
initiatief wordt binnen afzienbare tijd
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U kunt bij ons terecht voor:
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W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

gevormd.” Op de vraag welke middelen ingezet kunnen worden om de
bouwval te ruimen, meldde Loonen
dat die er niet zijn. “Het starten van
een juridisch traject is nu niet wenselijk, omdat het nieuwe initiatief dermate concreet is.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Door het coronavirus zijn veel evenementen niet doorgegaan. Dat
zette Freek Thoone aan het denken. “Omdat het kindervakantiewerk in Venray niet doorgaat en
veel gezinnen door de coronacrisis
niet op vakantie gaan, wilde ik toch
iets voor de thuisblijvende kinderen organiseren. Samen met enkele
ouders ben ik een werkgroep
gestart om als dorpsbewoners toch
wat voor elkaar te krijgen”, vertelt
Freek.
Tijdens de twee dagen, die van
09.00 tot 15.30 uur duren, staat creativiteit, sporten en spelen centraal,
legt Freek uit. “Je moet het zien als
een speelstad, waarbij de kinderen
hutten kunnen bouwen, sportactiviteiten doen, maar ook een vossenjacht door het dorp houden en het
bos ingaan.” Het kinderfestival is
gericht op basisschoolleerlingen van
de kleuterklas tot en met groep 8.
“De kinderen van groep 1 tot en met
groep 3 vormen samen groepjes en
de kinderen van groep 4 tot en met
groep 8. Het is de bedoeling dat de
kinderen zich betrokken voelen met
hun groepje.”

Volgens de initiatiefnemers was
het een mooie gedachte om vijftig
deelnemende kinderen bij elkaar
te krijgen. “Inmiddels hebben we
145 aanmeldingen. Dat is een mega
aantal, want de basisschool telt
250 kinderen. Het kidsfestival is
nadrukkelijk gericht op kinderen uit
Leunen, Veulen en Heide. Dit omdat
we het voor de kinderen laagdrempelig willen houden. Kinderen die
verlegen zijn, zullen in hun eigen
dorp sneller meedoen, omdat ze de
andere kinderen en de vrijwilligers
kennen. Kinderen uit bijvoorbeeld
Venray zullen we dan ook moeten
weigeren.”
Als het aan Freek ligt, dan wordt
het evenement een blijvertje.
“Dit jaar moeten we echt ons visitekaartje afgeven, zodat we er een
jaarlijks evenement van kunnen
maken. Voor nu hebben we nog
genoeg werk te doen. De betrokkenheid met de ouders is groot,
maar we kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken.”

Tekst: Jeanine Hendriks
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Bang voor rem op energietransitie

Langere wachttijden

Vragen over krapte elektriciteitsnet
CDA-Statenlid Emma Palmen uit Oostrum heeft bij het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over
het capaciteitstekort van het elektriciteitsnet in Limburg. Het CDA is bang dat de netbeheerders door het
tekort een rem zetten op de opwekking van duurzame energie in Limburg.
De problemen spelen ook op het elektriciteitsstation in Venray. Enexis kondigde in mei aan geen zonneparken
van groter dan 2 hectare aan te sluiten.
Gemeente Venray besloot daarop de
tender (aanbesteding) voor zonneparken voorlopig uit te stellen.
Emma Palmen haalt aan dat de beperking geldt voor 21 van de 63 hoogspanningsstations in de provincies Limburg
en Noord-Brabant. “Dit betekent dat
voor een derde deel nieuwe grootschalige initiatieven voor zonne-energie
tijdelijk niet meer mogelijk zijn.”
Knelpunten
Het CDA is bezorgd dat door de knelpunten bij Enexis en Tennet een rem
wordt gezet op de energietransitie.
De partij wil weten hoeveel initiatieven van zonneparken op de wachtlijst
komen te staan en hoeveel opgewekte
energie de provincie Limburg daardoor
misloopt. Ook vraagt het CDA zich af of
Enexis en Tennet wel genoeg hebben
ondernomen sinds de bekendmaking
van het Klimaatakkoord in 2015.
Nieuwbouw en aanpassing van hoogspanningsstations is een tijdrovende
klus die kan oplopen tot een periode

van tien jaar. Het CDA vraagt daarom
naar alternatieven zoals energieopslag
door middel van superbatterijen of
waterstof. “Dat kan verlichting brengen. Op welke termijn is dit te realiseren”, wil Palmen weten.
Zonnepanelen
De nieuwe werkgroep monitoring
hernieuwbare energie gemeente
Venray vindt dat de schaarse ruimte
op het elektriciteitsnet beter benut
kan worden. Door voorrang te geven
aan zonnepanelen op daken, hoeft de
opgewekte elektriciteit niet geheel
teruggeleverd te worden. “In plaats
van grootschalige zonneparken die
grote hoeveelheden op piekmomenten
leveren”, zegt Ivonne van Duren van de
werkgroep.
Ze wijst op het project asbestsanering
op daken. Provincie Limburg schatte in
2018 de omvang van de asbestbedekking in gemeente Venray op 1,2 miljoen vierkante meter. De sanering
loopt, maar verreweg het grootste deel
moet nog worden verwijderd. “Gezien
de beperkte netwerkcapaciteit zouden
deze asbest- en zonprojecten voorrang
moeten krijgen. Door asbest te verwij-

deren en zonnepanelen te bevestigen,
kun je twee doelen in één keer halen”,
vindt de werkgroep.
Gemeente Venray heeft als doel
gesteld 1.230 terajoule groene energie
op te wekken in 2030. De werkgroep
meent dat de gemeente zich teveel
richt op alleen zonneparken en windmolens. “De doelen van 2030 zijn nu
al binnen bereik. Projecten zijn gerealiseerd of in bezit van een subsidie”,
zegt Van Duren.
Vertekend beeld
Volgens cijfers van 10 juli van
Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland is in gemeente Venray
818 terajoule gerealiseerd en zit
1.270 terajoule in de pijplijn. Dit zijn
projecten met een subsidie die nog tot
uitvoering moeten komen. “Hierbij zit
ook de opgewekte warmte en elektriciteit door biovergisting, maar dit
aandeel telt de gemeente niet mee.
Daardoor ontstaat een vertekend
beeld, want in Venray wordt juist heel
veel biomassa geproduceerd. We moeten naar het hele plaatje kijken.”

Drukker bij milieustation,
niet meer afval ingezameld
In het eerste halfjaar van 2020 is er, ondanks de drukte in het
voorjaar, niet meer afval aangeboden op het milieustation dan in
dezelfde periode vorig jaar. Het leek drukker omdat door de coronamaatregelen minder bezoekers werden toegelaten op het terrein. Dat laat gemeente Venray weten.
“Er zijn ook niet echt meer bezoekers geweest dan vorig jaar”,
zegt de woordvoerder. “De lange
wachttijden en wachtrijen voor
het milieustation kwamen door de
beperking van het aantal bezoekers. Plus dat het voorjaar het
hoogseizoen is voor het brengen
van tuinafval.”

Lange wachttijden
door aantal bezoekers
Vooral in de eerste weken van de
coronacrisis in maart en april leek
het topdrukte op het milieustation met lange rijen wachtende
auto’s op de Metaalweg. Omdat er
gevaarlijke situaties ontstonden
zijn er verkeersmaatregelen genomen. Zo kon de Metaalweg een

eenrichtingsstraat en het opstellen voor het milieustation alleen
nog vanaf zuidelijke richting. Deze
maatregelen gelden nu nog steeds.

Verhoogde tarieven
De poorttarieven voor het milieustation zijn vanaf 1 januari 2020 fors
verhoogd. Volgens de gemeente
heeft de prijsverhoging weinig
invloed gehad. “De hoeveelheid en
samenstelling van het aangeboden
afval liggen in lijn met vorig jaar.”
Inwoners betalen dit jaar 50 procent meer voor het aanbieden van
grof huishoudelijk afval. Het tarief
voor een aanhangwagen (2 kubieke
meter) is verhoogd van 10 naar
15 euro en het kofferbaktarief
(1 kubieke meter) ging van 5 naar
7,50 euro. Het storten van groen- en
tuinafval is gratis gebleven.
Tekst: Henk Willemssen

Tekst: Henk Willemssen

Hulp bij klanten met onbegrepen gedrag
Als mensen in het centrumwinkelgebied van Venray onbegrepen gedrag
vertonen, kunnen ondernemers een beroep doen op de centrumondersteuner. Dat is fijn voor degene die het even niet meer weet. En ook
voor de centrumondernemers en hun klanten.
Het komt in het centrum van Venray

vaak al snel de juiste hulp bieden. Ook

regelmatig voor: mensen die in een

omdat ik korte lijntjes heb met alle

winkel, restaurant of op straat verward

zorginstanties.”

Ik begin

of onbegrepen gedrag laten zien.
Omdat ze ziek zijn of het bijvoorbeeld

Blij met ondersteuning

even niet meer weten. Winkeliers en

“Ondernemers doen zeer regelmatig

horecaondernemers vinden het vaak

een beroep op Redouan. Hij is er snel

lastig om deze mensen aan te spreken.

en lost het op”, vertelt Mark Deckers

Zij kunnen voortaan een beroep doen

van Venray Centraal. We merken ook

op de centrumondersteuner. Die heeft

dat voor bepaalde mensen de zichtbare

Sommige mensen zijn door een langdurige psychische stoornis en

een brede ervaring binnen de zorg en

aanwezigheid van de centrumonder-

daarmee samenhangende beperkingen niet in staat om mee te doen

GGZ én in de beveiliging. En als het

steuner alleen al preventief werkt. Ze

in de maatschappij. Eenzaamheid ligt op de loer. De stichting ‘Ik

nodig is, schakelt hij met de juiste

kennen hem en weten dat dat er op

begin’ geeft deze mensen de kans om een stapje in de richting van

instanties.

hen gelet wordt. Daarvoor is af en toe

participatie te zetten.

‘Ik begin’: waar iedereen recht
heeft op een nieuw begin

een praatje of een knipoog al genoeg.”
Juiste hulp bieden

‘Ik begin’ biedt een veilige en laagdrempelige ontmoetingsplaats waar

“De winkeliers en horecaondernemers

mensen door activiteit en creativiteit weer opnieuw richting de maatschappij

hebben allemaal mijn telefoonnummer.

kunnen groeien. Ieder op zijn of haar eigen manier en eigen tempo. Motivatie

Als ze bellen, ben ik er binnen een paar

om deze groei te maken is het allerbelangrijkste wat gevraagd wordt. Het

minuten”, vertelt centrumondersteuner

uiteindelijke doel en streven is om de afstand tot vrijwilligerswerk, betaalde

Redouan Hlimi van Secutor Security.

baan of opleiding te verkleinen. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een

De organisatie is op initiatief van

team van ervaringsdeskundigen en mensen die werkzaam zijn binnen de

ondernemersvereniging Venray Centraal

hulpverlening.

door de gemeente Venray ingehuurd.
“Ik ben er niet alleen sneller dan

Informatie

dat de politie er kan zijn. Ik ben ook

Voor meer informatie kijk op www.ikbeginvenray.nl.
Bellen of een mail sturen kan ook: 06 84 12 72 01 / wijzijn@ikbeginvenray.nl

getraind op omgaan met mensen met
onbegrepen gedrag. En kan daardoor

Venray, focus op mensen

Centrumondersteuners Redouan Hlimi en Rob Berhitu
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Fenne Lomme Vierlingsbeek
Niet iedereen die in Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie Uit… Venray
met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Fenne Lomme (28), opgegroeid in Geijsteren, maar inmiddels
uit Vierlingsbeek.

Afblazen fusie heeft geen gevolgen

‘Nieuwbouw ziekenhuis
Venray gaat door’

Het afblazen van de fusie tussen VieCuri en Laurentius Ziekenhuis
in Roermond heeft geen gevolgen voor de nieuwbouw in Venray.
Dat laat een woordvoerder van VieCuri weten.
Henk Bisschops (PvdA) uitte in de
raadsvergadering van 7 juli zijn
bezorgdheid over de ontwikkelingen bij VieCuri. “We maken ons ernstig zorgen over de nieuwbouw in
Venray nu de fusie met Roermond
niet doorgaat”, zei Bisschops.
De woordvoerder van VieCuri bevestigt de uitspraken die bestuursvoorzitter Ankie van Rossum vorig jaar
deed. “Het afbreken van de fusie
door Laurentius Ziekenhuis heeft
geen consequenties voor onze
nieuwbouwplannen in Venray”,

aldus de woordvoerder.
Vorige maand werd bekend dat
sportpark De Wieën aan de zuidkant van Venray de beoogde locatie
is voor de bouw van het nieuwe
ziekenhuis. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het een passende locatie is. Na de zomer wordt
bekend of de nieuwbouw definitief
doorgaat. Het bestaande ziekenhuis
aan de Merseloseweg is vijftig jaar
geleden geopend en is verouderd.
Het gebouw wordt waarschijnlijk
gesloopt.

12.500 moederdieren geruimd

Coronabesmetting bij
nertsenfokkerij in Vredepeel
Op een nertsenfokkerij in Vredepeel zijn donderdag 9 juli coronabesmettingen vastgesteld. Het bedrijf met 12.500 moederdieren
wordt zo snel mogelijk geruimd.

Fenne groeide samen met haar
drie zussen op in Geijsteren op
een boomkwekerij. Op haar
jeugd kijkt ze met een fijn
gevoel terug. “We waren veel
buiten en ik vond het fijn in
de kleine gemeenschap, waar
iedereen elkaar kende”, vertelt ze. “Er werd een beetje op
elkaar gelet daar.” Fenne ging in
Geijsteren naar de basisschool.
In haar vrije tijd volleybalde
ze eerst bij de volleybalvereniging in Maashees en daarna in
Venray. Ook speelde ze bugel bij
de fanfare van Wanssum. Na de
basisschool ging ze naar de havo
en op haar 17e ging ze voeding
en diëtiek studeren aan de HAN
in Nijmegen. “Op kamers wilde
ik niet. Ik was gehecht aan mijn
plekje en ik wilde nog geen
afscheid nemen van mijn hobby’s thuis.” Voorlopig bleef ze
dus nog in Geijsteren wonen.

lijk Miss Beauty van Limburg, wat
betekende dat ze naar de nationale
verkiezingen mocht. Daar won ze
uiteindelijk niet, maar ze kijkt er
wel met een heel goed gevoel op
terug. “Bij missverkiezingen gaat
het echt om het totaalplaatje, dat
trekt me wel”, vertelt ze. “Behalve
de buitenkant, gaat het ook om de
binnenkant. Zo steunden we bijvoorbeeld een goed doel, Stichting
Haarwensen, waarvoor we acties
op moesten zetten. Je leert daarmee ondernemen en een verschil
te maken, al is het misschien maar
een klein verschil.”

Missverkiezing

Een tijdje geleden zag Fenne op
Facebook dat de organisatie van
Miss Grand Netherlands/Miss
Supranational Netherlands op zoek
was naar kandidaten. “Eerst dacht
ik nog, nee, dit heb ik al gedaan,
dat hoeft niet nog een keer. Maar
het idee bleef me toch achtervolgen. De vorige keer is het me niet
gelukt om internationaal te gaan,
wat nou als het nu wel lukt?” Fenne
besloot een poging te wagen en
opnieuw met succes. “Ik ben nu
door de selectierondes heen en sta
vast in de halve finale. Uiteindelijk
komen er twee winnaressen uit die
Nederland internationaal mogen
vertegenwoordigen.” Dat zou een
droom zijn die uitkomt voor Fenne.

In 2016 werd Fenne gescout
voor een missverkiezing.
“Via Facebook”, zegt ze lachend.
“Maar ik zag het berichtje pas
een half jaar later. Toen waren
de verkiezingen al lang en breed
bezig.” Wel stuurde Fenne een
berichtje terug, waarna ze de
vraag kreeg of ze dan misschien
volgend jaar mee wilde doen.
“Ik ben toen wat research gaan
doen en ik zag zo’n gave dingen
voorbijkomen. Ik dacht: baat het
niet, dan schaadt het niet, ik ga
gewoon kijken bij zo’n castingsdag.” Een sprong in het diepe
dus, maar uiteindelijk wel een
succesvolle. Fenne werd name-

Ik voel me nog altijd
meer Limburgs dan
Brabants

Internationaal

“Als kind wilde ik model of topvolleybalster worden”, lacht ze. “Dat is
helaas niet gelukt. Toch lijkt het me
nog steeds heel mooi om internationaal mijn land te mogen vertegenwoordigen, en om zo voor
een groot publiek een voorbeeld
te zijn.”

Klantenservice
Naast de werkzaamheden rondom
de missverkiezing werkt Fenne
gewoon veertig uur in de week.
“Ik werk op de klantenservice
van een stadsverwarmingsbedrijf in Eindhoven”, vertelt ze.
“Dat bedrijf zet zich in om huizen
gasloos te verwarmen.” Inmiddels
heeft Fenne ook haar vroegere
thuis verlaten. Geijsteren heeft ze
ingeruild voor Vierlingsbeek, de
plaats waar haar vriend is opgegroeid. Met de verhuizing is ze ook
gaan volleyballen bij VC Activia uit
Sint-Anthonis. “Het heeft wel wat
tijd gekost, maar inmiddels voel
ik me in Vierlingsbeek echt thuis.
Vierlingsbeek is wat groter, maar
heeft ook dat dorpse, dat vind ik
wel fijn. En gelukkig is het nog
heel dicht bij Geijsteren, zodat het
eigenlijk weinig verschil maakt.”
Op de vraag of ze nog terug wil
naar Geijsteren, vind ze het dan ook
moeilijk antwoord geven. “Ik ben
nu Vierlingsbeek gewend, dus ik
zou hier niet meer zomaar weg willen”, zegt ze. Lachend voegt ze toe:
“Ik voel me wel nog altijd meer
Limburgs dan Brabants, dat wel.”

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Ed Jachimowicz

De besmettingen zijn aan het licht
gekomen door middel van het
early warning monitoringssysteem
waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. Eigenaar
Jos van Deurzen, de grootste nertsenfokker van Nederland, wil geen
inhoudelijk commentaar geven. Het

is dus niet duidelijk hoe de nertsen
besmet zijn geraakt.
Eerder werden nertsenfokkerijen in
Castenray en Ysselsteyn ontruimd
vanwege besmettingen met het
coronavirus. Eigenaar Rob Martens
vermoedde destijds dat het virus
afkomstig was van zijn personeel.

Rectificatie
In de HALLO Venray van donderdag 9 juli is een artikel geplaatst
over het actualiseren van de Visie Veehouderij. In dit artikel is een
onzorgvuldigheid geslopen.
D66, Venray Lokaal, ProVenray, SP
en PvdA riepen het college op om
de Visie Veehouderij te actualiseren. In het artikel staat vermeld
dat dit plan door de meerderheid
van de raad is aangenomen. Maar

CDA, Samenwerking Venray en VVD
stemden tegen en zij behaalden
samen met vijftien stemmen een
meerderheid. Het plan om de visie
opnieuw tegen het licht te houden,
is dus verworpen.

Voor de speciale
bbq en/of green egg
• Tomahawk-Steak
• Picanha-Steak
• T-Bone-Steak
• Ribbone-Steak

• Varkens-Rack
• Buikspare-Rib
• Varkensnek voor Pulled Pork

In week 32 + 33 zijn wi

j gesloten vanwege va

kantie

Kijk op onze site voor onze wekelijkse aanbiedingen e.d.

Wij zijn geopend op
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn Tel. 06 20 54 21 28

edelbrons

www.edelbrons.nl
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15-vragen aan

Willemijn van Rooij Venray
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Je kunt nooit iets in een keer goed
doen, alles moet je oefenen. Als
iets niet in een keer lukt betekent
het dan ook niet dat je het nooit
gaat kunnen. Door het te oefenen word je er steeds beter in en
kun je het uiteindelijk vanzelf. Dit
advies kreeg ik van mijn moeder.

Heb je een verborgen talent?
Nee, als ik een verborgen talent
had dan is hij ook voor mij nog
verborgen en kom ik daar misschien later nog wel achter.

Wat zou je nog graag willen
leren in je leven?
Ik zou graag heel goed piano willen spelen. Een paar vrienden kunnen heel goed piano spelen en dat
vind ik altijd heel mooi om ernaar
te luisteren. Ik ben ooit begonnen met het leren van de piano,
maar ik heb er niet echt een talent
voor en ik had niet echt de tijd
om het te oefenen dus ik ben er
toen eigenlijk ook snel weer mee
gestopt.

Wat doe je het liefst op een
zondagmiddag?
Op zondagmiddag ga ik het liefst
iets leuks doen met vrienden:
shoppen, zwemmen of gewoon
met zijn allen bij iemand thuis zitten. Dit vind ik altijd wel leuk om
te doen.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?
Het liefst zou ik kunnen teleporteren, dan kan ik overal naartoe zonder dat het me tijd, geld of moeite
kost. Als ik dan uit school kom,
hoef ik maar in mijn vingers te
knippen en dan lig ik in Ibiza aan
het strand. Ook kom ik dan hopelijk nooit meer ergens te laat.

Wat vergeet je nooit meer van je
jeugd?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Willemijn van Rooij
16 jaar
Raayland College
Venray

Hoe ziet je toekomst eruit?
In de toekomst ben ik getrouwd
en woon ik samen met mijn toekomstige man in een groot huis.
Samen hebben wij twee kinderen
(een jongen of meisje maakt mij
niet zoveel uit). En ik heb dan een
goede baan, wat precies weet ik
nog niet, maar iets met techniek
en bijvoorbeeld auto’s.

Welke herinnering vergeet je
nooit meer?
Het kamp van groep 8. Daar heb
ik echt goede herinneringen aan.
We zouden eigenlijk helemaal
naar Gemert moeten fietsen,
maar omdat het toen heel hard
onweerde zijn we met de auto
gebracht en zijn we naar Toverland

gegaan (wat eigenlijk helemaal
niet op de planning stond). Met
alle meiden van de klas sliepen we
in een slaapkamer en dat was ook
echt fantastisch.

heel goede ruiter. Ze heeft een
hele vriendelijke rijstijl en heeft
drie gouden medailles op de
Olympische Spelen gewonnen.

Wat is je droombaan?

Mijn favoriete band is: Panic! At
the Disco. Ik kan altijd wel naar
Brendon Urie (de zanger van de
band) luisteren. Ik ken dan ook
bijna al hun liedjes, maar ook
andere bands in dezelfde stijl als
Panic! At the Disco vind ik erg
leuk, bijvoorbeeld: My Chemical
Romance, Greenday en All Time
Low.

Als ik geld genoeg had dan zou
ik het liefst zelf een paardentrainingsstal runnen en zelf jonge
paarden opleiden, maar ook zelf op
heel hoog niveau rijden.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
De Verenigde Staten. Het weer was
daar goed, het eten lijkt heel erg
op wat we in Nederland hebben,
en ik spreek de taal dus ik kan
me overal gewoon verstaanbaar
maken. Mijn favoriete steden zijn
daar Las Vegas en Miami.

Wie is jouw voorbeeld?
Ik vind Charlotte Dujardin een

Welke muziek luister jij vaak?

Hou jij meer van het strand of
meer van de zee? En waarom?
Het strand, ik lig liever in de zon
dan dat ik in het water zit, ook heb
je in het water kwallen en vissen.
Daarbij is het water ook erg zout.
Vroeger vond ik het ook leuk om
zandkastelen te bouwen.

Dat ik individueel Limburgs kampioen en met mijn team Nederlands
kampioen paardrijden ben geworden.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
Avengers: Endgame, toen Disney+
nog gratis was, heb ik alle
Avengers-films gekeken maar
Endgame stond er toen nog niet
op. Afgelopen maand heb ik weer
een Disney+-abonnement afgesloten en kon ik dus Avengers:
Endgame bekijken.

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?
Als ik mensen nog nooit heb
gezien ben ik meestal een beetje
verlegen en zeg ik niet zo heel
veel, maar zodra ik ze een beetje
ken, ben ik helemaal niet meer
verlegen en kan ik over van alles
en nog wat praten.

Hoi

Column

En nu?

Op vmbo-t 3 wist ik het al. Ik
wilde juffrouw worden op de
basisschool. Dus alle deuren
gingen dicht en ik zat in een
tunnel. Een tunnel waar ik zelfs
op de havo nog steeds in zat.
Tot maart van 2020, net voordat
quarantaine begon, ging ik
samen met een vriendin naar de
meeloopdag op de pabo en toen
begon de vraag: is dit wel wat ik
wil met mijn leven?
Het antwoord bleek ‘nee’ te zijn en
ik begon te zoeken naar iets anders.
Na vele studies, kwam ik uiteindelijk
op interieur vormgeving uit. Dat leek
mij ontzettend leuk, maar ik werd
jammer genoeg niet aangenomen.
Toen begon pas echt de ellende.
De Pabo werd het namelijk ook niet
en een tussenjaar was nou ook niet
mijn doel. Na een avond te hebben gepraat met mijn ouders, ben ik
verder gaan zoeken en kwam ik bij
de opleiding journalistiek in Utrecht
terecht. Dat is het dan ook geworden. Ik ga journalistiek doen en ik
heb er erg veel zin in. Het enige
wat ik nog moet doen is een kamer
zoeken en dat is nu niet het meest
gemakkelijke, vooral niet in Utrecht.
Ik heb er wel echt zin in. Het is een
studie die praktijkgericht is en dat
lijkt me echt leuk. Sowieso vind ik
schrijven in deze column leuk en
vond ik schrijven in de schoolkrant
van het Raayland nog veel leuker.
Nu ben ik flink aan het zoeken naar
een kamer en online kan je veel
vinden. Ik heb al enkele kamers en
studio’s in mijn favorieten staan.
Ik heb in ieder geval zin in die extra
zelfstandigheid en rust. Niet meer
de hele tijd met al mijn broertjes en
zusjes in hetzelfde huis.

Ik ga journalistiek
studeren en ik heb
er zin in

Voor nu blijf ik nog in de krant schrijven, maar voor hoelang weet ik niet.
Misschien schrijf ik na de opleiding
wel opnieuw in een krant of ben ik te
zien bij het journaal. Ik zie het allemaal wel, voor nu zoek ik gewoon
verder naar een kamer en spaar ik
zoveel mogelijk geld. Als laatste wil
ik nog zeggen, mocht je iemand kennen met een kamer in Utrecht en
omgeving, laat het mij dan weten.

Tekst: Maud Rötjes
Jacky
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Geplukt

Lisanne Stevens Venray
De 30-jarige Lisanne heeft een chronische ziekte, maar staat desondanks positief in het leven. Ze behaalde de opleiding tot huisschilder en
er maar twee vrouwen mee en wij
schildert nu als vrijwilliger het pand van de stichting ‘Ik begin’. In haar vrije tijd is ze te vinden bij Schutterij ‘t Zandakker Gilde St. Jan in Venray mogen niet mee schieten tijdens het
OLS. Ik vind dat ze dat moeten veranwaar ze onlangs een persoonlijke overwinning behaalde. Deze week wordt de Venrayse Lisanne Stevens geplukt.
deren. Ik zou graag mee willen doen.”
Ook houdt Lisanne van uitgaan. Het liefste gaat ze naar een gaybar, waar ze
vrouwen met dezelfde geaardheid
kan ontmoeten. “Ik wist toen ik negen
jaar was eigenlijk al dat ik op vrouwen
viel. Maar ik ben er tot mijn 23e niet
mee bezig geweest. Totdat ik vrouwen
tegenkwam en er een raar gevoel bij
kreeg. Ik heb zelfs twee jaar een relatie
gehad met een jongen, maar ik merkte
dat ik iets miste en daardoor ging ik
nadenken. Toen ik mijn eerste vriendin
kreeg, werd het gevoel pas compleet.
Voor mij was het niet moeilijk om uit
de kast te komen. Mijn vrienden zeiden
dat ze het al wisten.”
Volgens Lisanne is het in Venray lastig
om andere lesbische vrouwen tegen te
komen. “Er is hier geen gaybar. Soms
denk ik erover na om te verhuizen naar
een stad, dat trekt me wel. Maar wat
stel ik voorop familie of een gayfeestje? Aan de andere kant wil ik ook in
Venray blijven, omdat het hier rustig is.
Ik denk er nog over na.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
Lisanne’s ouders woonden in
Deventer toen ze werd geboren.
Op 3-jarige leeftijd verhuisde ze
naar Vierlingsbeek. “Dat kwam
omdat mijn vader in dienst zat
en we dan dichterbij de kazerne
woonden. Toen mijn vader uit
dienst ging, hebben mijn ouders
uiteindelijk een cafetaria gekocht
in Overloon.” Na twee jaar kwam
het gezin in Meerlo te wonen.
“Toen ik twaalf werd, besloten
mijn ouders om de cafetaria te
sluiten. Mijn zusje en ik zijn allebei geboren met galactosemie,
een erfelijke stofwisselingsziekte.
Mijn ouders moesten kiezen tussen de zaak en hun kinderen. Er is
namelijk weinig bekend over deze
ziekte, waardoor we met veel vragen zaten.”
Bij galactosemie kan het lichaam
galactose (een soort suiker) niet

goed omzetten in glucose. Daarom
kan iemand met deze ziekte geen
voeding met galactose verdragen.
Lisanne mag dus geen melk drinken.
“Ik ben daardoor als baby erg ziek
geweest. Volgens mijn ouders werd ik
zelfs groen en lag ik op het randje van
de dood. De artsen zeggen dat als ik
elke dag melk zou drinken, ik na een
half jaar zou sterven”, legt Lisanne uit.
Vanwege de ziekte heeft Lisanne een
lichamelijke en geestelijke beperking ontwikkeld. “Voor elke patiënt
met galactosemie zijn de gevolgen
anders. Ik ben geboren zonder eierstokken, waardoor ik dus geen kinderen kan krijgen. Maar dat vind ik
niet erg, want ik heb een hekel aan
kinderen. Ook ben ik snel moe, waardoor ik geen veertig uur per week kan
werken. Ik ben dus ook honderd procent afgekeurd. Daarnaast heb ik een
leerachterstand en zat ik vroeger op

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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in de HALLO.
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speciaal onderwijs.”
Ondanks haar leerachterstand heeft
Lisanne stap voor stap een mboopleiding weten af te ronden. “Ik heb
de opleiding tot huisschilder gedaan.
Ik vind het jammer dat ik helemaal
onderaan moet beginnen en anderen
niet. Maar ik ben blij dat ik uiteindelijk niveau 3 heb kunnen behalen.”
Toch stelt Lisanne geen last te hebben
van haar chronische ziekte. Ze staat
positief in het leven. “Voor mij is het
normaal geworden. Ik heb er geen
last van, omdat ik weet dat mijn
leven nu eenmaal zo is. Ik weet niet
wat ik mis als ik bijvoorbeeld wel
melk drink. Alleen bij nieuwe recepten moet ik van te voren checken of ik
het wel mag eten.”

Dagelijkse leven
Lisanne’s dagelijkse leven bestaat uit
uitslapen, televisie kijken, één keer
per week de krant rondbrengen en
klusjes doen bij haar ouders. Voor de
coronacrisis werkte ze ook bij het ABC
restaurant in Sevenum. “Daar deed
ik de bediening. Dat werk vond ik
leuk, maar jammer genoeg kreeg ik
door mijn ziekte last van mijn pols.”
Intussen heeft Lisanne een ander
baantje gevonden. Twee dagen in
de week schildert ze als vrijwilliger
het pand van de stichting ‘Ik begin’.
“Dat klusje is na de zomer afgerond
en dan zoek ik weer verder naar een
baantje. Ik zou heel graag stage willen lopen bij een begrafenisondernemer. Als kind van 8 jaar zei ik al dat
mijn lichaam na mijn dood naar de
wetenschap gaat. Het liefste zou ik
balsemer willen worden.”

Welke unieke kanjer
komt bij ons wonen
Thomashuis Blerick
is een kleinschalige
woonvorm voor
mensen met een
verstandelijke
beperking. Wij bieden
24 uurszorg in een
warm, veilig en prettig
thuis.
Aandacht, respect,
geborgenheid en
acceptatie zijn
kernwoorden in ons
Thomashuis.

Hobby
In de weekenden is Lisanne bij de
schutterij in Venray te vinden. Een tijd
geleden werd ze persoonlijk kampioen. “Ik loop optochten mee en ik ben
vooropschut. Alleen als soldaat lopen

Blerick

Wij ondernemen veel activiteiten
en kijken daarbij wat onze
bewoners leuk vinden en waar
hun interesses liggen.
Alle bewoners zijn bij ons uniek
en stuk voor stuk kanjers.
Door de kleinschalige woonvorm
is er ruimte voor 9 bewoners.
Wij hebben nog plek vrij om
jou in ons warm en gezellig
Thomashuis te verwelkomen.
Meld je snel aan door het sturen
van een mail of door te bellen
en dan gaan we met elkaar het
gesprek aan. Kijk op onze website
voor leuke foto’s en meer info.
E blerick@thomashuis.nl
I www.thomashuis.nl/blerick
T 06 - 22 94 35 39 /
06 - 14 80 40 10
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Venray Lokaal

Kadernota 2021
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering is de Kadernota behandeld. Dit document is de opmaat naar de begroting 2021. Als coalitiepartner is dit een belangrijk document. Immers, duidelijk wordt
gemaakt in hoeverre we iets terugzien van ons verkiezingsprogramma.
Door COVID-19 was het vreemd in de
raadszaal te zitten zonder publiek
en pers. Bij toerbeurt namen steeds
acht raadsleden, als woordvoerder,
plaats aan de grote ronde tafel, waar
er normaal 27 zitten en stemmingen
werden digitaal gedaan. Pas na middernacht werd de vergadering geslo-

VVD Venray

ten, na een lange zit van zes uur. Voor
wethouder Martijn van der Putten
was dit zijn laatste raadsvergadering.
Wij willen hem via deze weg ook danken voor de prettige samenwerking.
Venray Lokaal heeft in deze vergadering duidelijk gemaakt dat de
Kadernota 2021 met enige ambi-

willen we terug naar de dienstverlenende regionale en landelijke gezondheidszorg. Dat zit tenslotte in het DNA
van Venray, maar is bij de komst van
de logistieke dozen gemanipuleerd.
Het college moet Nederland afstruinen naar landingsmogelijkheden in
Venray en een taskforce hiervoor
instellen. Je kunt hierbij denken aan
bijvoorbeeld een revalidatiecentrum,
opleidingen en allerlei specialismen.

voor leegstaande panden in het centrum wordt beter benut en gelukkig zien we nog geen toename in de
leegstand. Winkeliers zijn weer gaan
begrijpen dat elke klant ertoe doet,
verhuurders die te hoge huurprijzen
rekenen moeten begrijpen dat dit niet
is vol te houden. Steeds meer klanten
weten het gezellige centrum weer te
vinden.
VVD Venray zal vanuit haar politieke
opdracht alles doen om te bevorderen
dat de ondernemers door gemeente-

lijk beleid worden gesteund. Het toekomstige Omgevingsplan Centrum
kan daarbij helpen omdat het vooral
stimuleert en minder verbiedt.
Afstemming tussen ondernemers
onderling, met de centruminwoners
en gemeente wordt de standaard.
VVD Venray wil dat de gemeente dit
overleg zo nodig faciliteert. Wilt u ook
meepraten over het centrum of andere
zaken, u bent van harte welkom.

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Corona en het centrum van Venray
Op 3 maart 2020 schreef ik een artikel dat Venray aan een nieuw
centrum-masterplan toe is. We kregen ondertussen te maken met
corona en nu knokken ondernemers zich vindingrijk een weg uit een
moeilijke periode.
Welke invloed heeft corona op ons
centrum? Dat zou zo maar eens een
positieve kunnen zijn. Nederlanders
blijven meer thuis en gaan in eigen
land op vakantie. Mensen hebben
behoefte aan een veilige gezelligheid en dat kan in een centrumgebied waar de ondernemer zijn klant

CDA Venray

tie voor nu oké is. Realistisch als we
zijn hebben we wel de waarschuwende financiële vinger opgestoken. De jeugdzorg, de bijstand en de
schuldhulpverlening mogen echter niet
het ondergeschoven kindje worden.
Venray Lokaal heeft ook opnieuw een
pleidooi gehouden voor een openbaar
toilet in het centrum, het actualiseren
van de Visie Veehouderij, het opwaarderen van De Brier, een proefplaatsing
van bladkorven in het najaar en het
lostrekken van de woningbouw. Ook

nog kent, in Venray dus.
VVD Venray ziet juist nu positieve
ontwikkelingen in ons centrum. Zo
vinden wij het Henseniusplein echt
veel leuker, het heeft een royale
uitstraling. De verplaatsing van de
minimarkt op vrijdag en zaterdag is
logischer en een succes. De ruimte

Theo Swinkels

Kermis Venray en de kermissen in de dorpen
Kermissen in zijn algemeenheid en de kermis in Venray in het bijzonder zijn belangrijke evenementen. Het zijn evenementen waar mensen, jong en oud, elkaar ontmoeten en waar er verder wordt gebouwd
aan de leefbaarheid en de sociale cohesie van de samenleving.
Natuurlijk is er een groot verschil tussen de kermis in Venray en de dorpskermis. De Venrayse kermis is een
regionale trekker en de dorpskermis
is er met name voor het dorp, waar
het de verbinding zoekt bij dorpsbewoners.
Gelukkig heeft het College van B&W,

plat geredeneerd zitten deze dilemma’s in de anderhalvemetersamenleving. Hoe garandeer je dat mensen
niet te dicht bij elkaar komen te staan.
Voor de kermis is dat relatief eenvougesteund door de gemeenteraad, het dig te regelen. Je plaatst de kermis
op een solitaire plek, hek eromheen
lef om te bekijken of de kermis op
en met regelaars bepaal je hoeveel
enigerlei wijze doorgang kan vinden.
mensen erin kunnen. Maar dan krijg
Dat klinkt heel simpel, maar is het
niet. We leven tenslotte in het corona- je de horeca. Enerzijds een looplogistijdperk en de Veiligheidsregio kijkt en tiek van het kermisterrein naar het
horecacentrum in Venray en dan moet
bepaalt mede of het door kan gaan.
conform de huidige eisen iedereen
Waar liggen dan de dilemma’s? Heel

zitten. Dat is wellicht lastig handhaafbaar.
Wellicht is het aan te bevelen voor
de gemeente Venray om in overleg
met de Veiligheidsregio te bekijken of
deze kermis een soort van ‘pilot’ kan
zijn voor het nieuwe normaal. Het zou
toch zonde zijn als zoiets niet door
kan gaan. Het CDA wenst iedereen
een zonnige zomervakantie en een
leuke kermis.
Guus Reintjes

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.

vormgever
Wij zoeken een flexibele multimedia

kempencreeert.nl/vacature

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

Burgemeester Luc Winants’ uitspraken
over Zwarte Piet zijn terecht
In de raadsvergadering van dinsdag 7 juli deed burgemeester Luc Winants enkele uitspraken over Zwarte Piet. “Alle kinderen moeten er lol aan
beleven. Niemand mag zich gekwetst voelen omdat we een traditie willen handhaven. De tijden veranderen en daar moeten we rekening mee
houden.”
Een afvaardiging van het Sint Nicolaasgilde had
twee weken geleden een gesprek met de burgemeester. Daarin maakte Luc Winants duidelijk
dat hij wil overwegen om Zwarte Piet te vermijden in Venray. Door de nieuwe discussie over
racisme beraadt het Sint Nicolaasgilde zich over
alle opties over hoe Zwarte Piet er dit jaar uitziet

in Venray. Vorig jaar waren er naast Zwarte Pieten
ook roetveeg- en themapieten in Venray. Het Sint
Nicolaasgilde geeft aan daar geen negatieve reacties op gehad te hebben.
Volgens Martin Leenders, die in de raadsvergadering duidelijk zijn mening gaf, is Sinterklaas een
kinderfeest waar Zwarte Piet bijhoort. “We hebben

onze kinderen belast met een discussie die volwassenen moeten voeren. Kinderen voelen geen
racisme.” In augustus neemt het bestuur van het Sint
Nicolaasgilde een besluit over de rol van Zwarte Piet.
Burgemeester Luc Winants’ uitspraken over
Zwarte Piet zijn terecht. Wat vindt u?

Bespreking poll week 28

Een wethouder moet in de gemeente wonen die hij gaat besturen
Jan Jenneskens (D66) uit Meerlo wordt de opvolger van wethouder Martijn van der Putten. Omdat Jenneskens niet in de gemeente Venray
woont, moet de gemeenteraad een ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Volgens de fractievoorzitter van D66 zal dat niet
voor problemen zorgen. Voor hem staat kwaliteit voorop. Maar heeft Jenneskens door te blijven wonen in Meerlo wel genoeg binding met de
inwoners van gemeente Venray? Een wethouder die niet in de gemeente woont zal zich eerst moeten oriënteren en het gebied leren kennen.
54 procent van de respondenten was het eens
met de stelling. Zij vinden dat een wethouder in de gemeente moet wonen die hij of zij
bestuurt. Huub Stevens is het eens met de stelling.
“Een wethouder behoort in de gemeente te wonen
waar hij wethouder is. Of het nou voor één week,
één maand of één jaar is, dat maakt niet uit.”

46 procent van de respondenten stemt tegen de stelling. Volgens Martijn Kösters moet je consequent zijn
als een wethouder in de gemeente moet wonen.
“En beweren dat elke medewerker van de gemeente
uit de gemeente moet komen. Want stel je voor
ze zijn buiten de werkende 40 uur per week in een
andere gemeente”, reageert Martijn grappend.

Jan-Hein de Wit vindt de discussie onnodig.
“Nog niet zo lang geleden was er een gemeente
Meerlo-Wanssum. Meerlo hoort nu bij Horst en
Wanssum bij Venray. De heer Jenneskens woont
2 kilometer van de grens met Wanssum. Gaan we
het daar echt over hebben?”

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

Zondagmiddag Genieten
Rob Claessens en Jan van den Broek hebben elkaar gevonden om samen
op zondagmiddag 19 juli tussen 14.00 en 17.00 uur het radioprogramma
‘Zondagmiddag Genieten’ te presenteren.
Al ruim tweeëntwintig jaar heeft Rob zijn radioprogramma ‘Volksmusik
Mit Schwung’, waarin volop aandacht besteed wordt aan de Blaasmuziek,
Oberkrainer en Volksmuziek uit vakantieoorden zoals Oostenrijk, Zwitserland
en natuurlijk Duitsland.
Rob is iedere donderdag- en zondagavond tussen 19.00 en 20.00 uur te
beluisteren met ‘Volksmusik Mit Schwung’ bij Omroep Venray.
Ook organiseert Rob regelmatig muziekmiddagen en avonden met artiesten
uit zijn genre.
Jan van den Broek begon bij Omroep Venray als de man die de techniek deed
voor de programma’s van Oscar Hovens en kreeg later zelf het idee om een
radioprogramma te gaan maken. Dat werd ‘Waor is den Tied Gebleve’, waarin
de Limburgse en Brabantse dialectmuziek centraal staan.
Ook andere plaatjes worden gedraaid uit de ruime muziekcollectie van Jan.
Het radioprogramma van Jan is wekelijks te horen bij Omroep Venray op de
donderdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur. Natuurlijk bij Omroep Venray.
Komende zondag staan Rob en Jan garant voor een prachtig programma dat
vol zit met muziekherinneringen uit vele vakantielanden en onze artiesten
met dialectliedjes, aangevuld met verassende plaatjes die tussen 14.00
en 17.00 uur gedraaid gaan worden.

Verse frambozen van de teler
(boerderij-automaat). Ook diepvriesfruit,
jam, honing even (aan)bellen.
Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963NR Hegelsom, 06 16 04 23 57.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Hagen snoeien: of
inkorten of er uit. Werk opgeruimd
afleveren. Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop woonhuis met bedrijfsruimte
Kanaalstraat 65 Beringe
06 22 29 95 44, 077 306 19 91.
Te koop zoete morellen zelf plukken
€ 1,-/kg, Dahlia’s, rozen, nieuwe
aardappelen € 5,-/5 kg, appels.
Van Lankveld Tienraijseweg 2,
5864 CJ Meerlo 06 53 13 01 32.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
T.k.a.. goed onderh VW Golf Plus
1.9 TDI. bj 2010. Kmst 201000. Prijs
n.o.t.k. Tel. 06 51 07 14 46.

Ook benieuwd, luister dan op zondag 19 juli naar Omroep Venray,
wij zitten voor u klaar. Tot dan!

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Willy’s Wereld

Column

Gielig nieuws
Eigenlijk had ik deze week
willen schrijven over hoe mooi
het is dat er in Ysselsteyn toch
nog een kermis wordt opgebouwd. In de laatste zomer dat
ik in mijn geboortedorp woon
zou ik dan toch nog even kunnen genieten van het bruisende
geluid van de attracties en de
bezoekers. Maar toen verschenen er bijzondere berichten in
het nieuws.
Enkele weken geleden zat Petra
te kijken naar een tv-show waarin
diverse mensen allerlei spectaculaire dansen ten tonele brengen.
Ik zag een mooie jonge vrouw in
een sexy outfit sensueel dansen
op muziek van Beyoncé. Ik vroeg
aan mijn vrouw waarom Danny
de Munk steeds in beeld kwam.
De danseres bleek de dochter te
zijn van Ciske de Rat.
Met die kennis was de zin in het
programma en het respect voor de
danseres ook meteen als sneeuw
voor de zon verdwenen. Want het
is weer het zoveelste voorbeeld
van hoe ‘the scene’ in ’t Gooi zichzelf in stand houdt. Natuurlijk, ze
danst goed, maar het is en blijft
tv. Ze laten haar natuurlijk nooit
afgaan als een gieter. Er zal alles
aan gedaan worden om haar
goed naar buiten te brengen.
Waarschijnlijk is ze in de gelegenheid om uren te repeteren in
tegenstelling tot andere mogelijke
talenten die wel een baan hebben
naast hun danshobby.
Het staat me ondertussen zo tegen
dat we elke keer weer tegen
dezelfde koppen aankijken op tv.
Dat weer de zoon van de dochter
van de opa ineens een ‘wonderbaarlijk goede’ presentator blijkt
te zijn. Er is een term voor: nepotisme. Helaas krijgen onbekende
talenten geen kans.
Maar het echte slechte nieuws
kwam natuurlijk doordat een
andere BN-er weer een kans kreeg
die hij eigenlijk al lang verspeeld
had. Giel Beelen komt terug naar
Radio 2. Is er nou werkelijk niemand anders te vinden die tussen
vier en zes uur ’s morgens radio
wil maken? Brengt Giel naast een
broodtrommel nog geld mee om
te mogen uitzenden? Genoeg is
genoeg, geef nieuwe talenten
een kans. Giel kunnen we, net als
corona, missen als kiespijn.
Hou vol!

Willy
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Robert Hesen nieuwe aanwinst
trainersteam TC Rodhe
Robert Hesen gaat vanaf september het trainersteam van
tennisvereniging TC Rodhe uit Venray versterken. Het team
bestond tot op heden uit Don Mulders en Gerard Bastiaans.
Hesen gaat zich met name richten op toernooispelers en
tennissers die een volgende stap in hun ontwikkeling willen
maken, zo laat voorzitter Tim Cornelissen weten.
Hesen gaat één dag in de week aan
de slag op de banen aan de Paul
Burgmanstraat. Hij gaat zich met
name richten op senioren die een
volgende stap willen zetten in de
ontwikkeling van hun tennisspel.
Don Mulders, die al meer dan 25 jaar
het merendeel van de trainingen
bij TC Rodhe verzorgt, is blij met het
aantrekken van Hesen. “Robert is
hier zeker een toegevoegde waarde
voor de betere spelers. Dat zijn spelers die nu misschien niet trainen,
maar die wel verder willen komen.
Ik denk dat Robert de juiste man is
om ervoor te zorgen dat deze groep
spelers zichzelf ontwikkelen en het
plezier behouden in de sport.”
Hesen, woonachtig in Maasbree,
heeft meer dan tien jaar ervaring als
trainer en coach. Zo werkte hij onder
meer voor de tennisbond en verschillende tennisscholen en verenigingen in Noord- en Midden Limburg.
Op dit moment is hij actief bij LTC

Maabree, LTV Kessel en begeleidt
hij enkele talentvolle jeugdspelers.
Hij kijkt ernaar uit om aan de slag
te gaan. “TC Rodhe is een club die
groeit en die bol staat van de activiteit. Daarnaast hebben ze een hoog
en stabiel ledenaantal. Dat bij elkaar
maakt het interessant om hier aan de
slag te gaan”, aldus Hesen.
Voorzitter Tim Cornelissen juicht het
toe dat Hesen aan de slag gaat in bij
TC Rodhe Venray. De meerwaarde
van Robert is dat hij aan de slag gaat
met een specifieke groep die op dit
moment niet of af en toe lessen volgen. We willen deze groep naar een
volgende stap helpen en Robert is
daar de juiste persoon voor. Hij staat
hij te boek staat als een goede trainer en speler (niveau 2). Voor ons
een ideale kans iets extra’s te bieden
voor onze leden en ook voor Robert
om bij onze mooie actieve vereniging
met veel relatief jonge senioren aan
de slag te gaan”, aldus Cornelissen.

Ysselsteyn in nieuwe voetbalomgeving
Ysselsteyn is door de KNVB overgeplaatst naar een andere derde klasse
met veel tegenstanders uit Noord-Brabant en Gelderland. Promovendus
SV United uit Wanssum en Vitesse’08 uit Gennep zijn nog de enige
Limburgse opponenten voor de Ysselsteynse club.

Martijn Janssen komt met Ysselsteyn uit in een vreemde omgeving

In het afgelopen seizoen, dat op
12 maart abrupt werd beëindigd door
de coronacrisis, kwam Ysselsteyn
uit in de Limburgse derde klasse C.

De voetbalbond besloot om vanwege
de afgebroken competitie geen promotie en degradatie toe te passen.
Toch zijn er nogal wat verschuivin-

INDOOR

SCHOONLOOPMAT
GRIJS

60x80cm
van 12,99 voor

6.99*

DROOGLOOPMAT
AQUASTOP GRANITE
50x80cm
van 16,99 voor

9.99*

gen in de nieuwe competitie-indeling. Enkele clubs, zoals SV United en
Merselo, konden toch promoveren
doordat verenigingen fuseerden of
zich terugtrokken zoals vierdeklasser
BVV’27 uit Blitterswijck.
Voor Venray verandert er helemaal niets in de eerste klasse D.
De Venrayse ploeg treft in de nieuwe
competitie, die in het weekeinde van
19 en 20 september van start gaat,
precies dezelfde tegenstanders als in
het voorbije seizoen.
Ysselsteyn ontmoet in de nieuwe
omgeving van de derde klasse D
drie clubs uit Groesbeek (Germania,
Groesbeekse Boys en Rood Wit)
en twee uit Oss (Margriet en
FC Schadewijk). Een nieuwe naam is
EGS’20 uit Grave dat ontstaan is uit
een fusie van drie verenigingen.
Oostrum krijgt in de vierde klasse
G gezelschap van Merselo dat overkomt uit de vijfde klasse en er zijn
vijf Brabantse clubs bijgekomen.
Oostrum trof vorig jaar alleen maar
Limburgse tegenstanders.
Ook de indeling van Holthees-Smakt,
Leunen en SVOC’01 is flink veranderd.
De drie Venrayse clubs zijn overgegaan van de vijfde klasse F naar de
vijfde klasse D en zien maar drie oude
bekenden (Resia, Sambeek en SVS)
terug. De vijfde klasse D telt één team
minder, dertien in plaats van veertien.

OUTDOOR

FANTASTIC ALU
BORSTELMAT

43x75cm
van 99,99 voor

DEURMAT
COCOS

50x80cm
van 18,99 voor

49.99*

8.99*

FANTASTIC
BOOTSCRAPER

45x75cm
van 39,99 voor

RUBBEREN
RINGMAT

60x80cm
van 16,99 voor

24.99*

7.99*

SCHOONLOOPMAT
VENRAY

45x75cm
van 19,99 voor

9.99

+ 1 volle spaarkaart

DROOGLOOPMAT
AQUASTOP ANTRACIET
50x80cm
van 16,99 voor

9.99*

DIMENSION
ANTRACIET

50x80cm
van 22,99 voor

12.99*

ACTIEVOORWAARDEN

SCHOONLOOPMAT
ANTRACIET
60x80cm
van 12,99 voor

GUIDO VAN DIJCK
Kruidenlaan 159 • 5803 BV Venray
Tel.: 0478-553900 • www.facebook.com/PLUSvanDijck

6.99*

• Van zondag 19 juli t/m zaterdag 5 september 2020 ontvang
je bij besteding van iedere 10 euro een zegel.
• Bij 8 zegels is je spaarkaart vol.
• Inleveren van spaarkaarten kan t/m zaterdag 12 september 2020.
• Niet inwisselbaar voor contanten.
• Op=op.
• Kijk voor het volledige spaarassortiment
in de display in onze winkel.

* + 1 volle spaarkaart
* Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Excl. statiegeld, tabakswaren,
geneesmiddelen, babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoonkaarten.

GRASTAPIJT
MET NOPPEN

200x400cm
van 69,99 voor

29.99

+ 1 volle spaarkaart
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Steenlegging op dorpsplein
Leunen
In Leunen werden zaterdag 11 juli twee gedenkstenen in het dorpsplein gemetseld. Deze stenen waren afkomstig van joekskapel
Noeët Tuus die bij hun afscheid in 2007 een gedenksteen kreeg
aangeboden en van de Werkgroep Historie Leunen die nog in het
bezit was van een steen van de Boerenbond in 1928.

Na een muzikaal bestaan van
25 jaar werd joekskapel Noeët
Tuus in 2007 opgeheven. Met een
slotfeest in gemeenschapshuis de
Brink in Leunen werd dit afscheid
gevierd. Bij die gelegenheid werd
door de nieuwe joekskapel Krom
dur d’n Bocht een gedenksteen met
inscriptie aangeboden. Deze steen
kreeg een plekje in de Brink en
werd in 2016 bij de sloop gered uit
het puin. Bij de dorpsraad werd
het idee voorgelegd om de steen
een plekje te geven op het nieuwe
dorpsplein. Zij stemden hierin toe.

Tegelijkertijd liftte de Werkgroep
Historie Leunen mee met een
voorstel om dan ook de steen
van eerste steenlegging van de
Boerenbond in 1928 een plekje te
geven op het dorpsplein. Deze steen
lag al enkele jaren bij de voorzitter
van de werkgroep opgeborgen.
Zaterdag was het zover en werden
beide stenen op een prominente
plek in het dorpsplein gemetseld.
Dit gebeurde in aanwezigheid van
de muzikanten van Noeët Tuus
en vertegenwoordigers van de
Werkgroep Historie Leunen.

Orgelconcert in Grote Kerk
Het Orgelcomité Venray organiseert op donderdag 30 juli om
19.00 uur een gratis orgelconcert in de Grote Kerk van Venray.
Tijdens het concert speelt organist Jo Louppen samen met een
afvaardiging van de Schola Maastricht. Als solist treedt Anass
Habib, zanger van Arabische muziek, op.
Jo Louppen kreeg op zijn 17e zijn
eerste baan als organist en tegenwoordig is hij de stadsorganist van
Kerkrade en de vaste organist van
de Sint Pancratiuskerk in Heerlen en
van de Heilig Hartkerk in Landgraaf.
Ook is hij met grote regelmaat te
horen als solist bij verschillende
concerten.
De Schola Maastricht is een gezelschap van beroepsmusici die zich
tijdens en na hun conservatoriumopleiding in het zingen van een
Gregoriaans repertoire hebben
gespecialiseerd. Zij zingen onder de

artistieke leiding van Hans Heykers.
Behalve dirigent van de Schola,
leidt Hans ook de Cappella Sancti
Servatii van de St. Servaasbasiliek in
Maastricht en het vocaal ensemble
Silhouet uit Roermond.
Solist deze avond is Anass Habib.
Anass zingt en onderwijst klassieke
Arabische muziek en muziek uit
andere Oriëntaalse culturen. Hij is
geboren en getogen in Marokko en
op zijn 12e gaf hij zijn eerste soloconcert. Anass heeft al veel opgetreden
in Europa en Marokko met muziek uit
verschillende landen en culturen.
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Oproep aan oud-militairen uit Oirlo

Stichting Ald Oeldere verzamelt
gegevens over Koude Oorlog
Toon Swinkels, vrijwilliger van Stichting Ald Oeldere, is op zoek naar Oirlonaren die tijdens de Koude Oorlog
van 1947 tot 1991 als militair hebben gediend. De stichting heeft als doel alle oud-dienstplichtigen uit Oirlo te
documenteren.

Volgens Toon Swinkels is de Koude
Oorlog een onderbelicht onderwerp.
“Deze oorlog wordt door het volk als
niet belangrijk gezien en dat terwijl
het destijds dagelijks in het nieuws
kwam. Volgens de Koude Oorlog
Vereniging voor Oud-Militairen zijn
er tijdens de Koude Oorlog meer
Nederlandse militairen omgekomen
dan tijdens alle Nederlandse acties,
missies en uitzendingen bij elkaar.”
Over de Oirlose mannen die tijdens
de Koude Oorlog hebben gediend, is
nog niets gedocumenteerd, zo stelt
Toon. “Ik wil dit graag in kaart brengen, maar dat kan ik niet zonder hulp
en toestemming gezien de nieuwe
privacyregels. Ik zie deze documentatie dan ook als een eerbetoon voor
de tijd die de mannen voor het vaderland hebben gediend.”

Interviewen
Tot nu toe heeft Toon al een lijst
van Oirlonaren die geïnterviewd
willen worden over hun diensttijd. “Daarnaast heeft Stichting Ald
Oeldere een lijst met familienamen
die tijdens de Koude Oorlog in Oirlo
woonden. Deze families probeer
ik te benaderen om ex-militairen
te vinden. Er waren veel jongens
dienstplichtig, maar ik moet er nog
achter komen hoe veel Oirlonaren
dat waren. Als ik genoeg gegevens
en eventueel ook verhalen kan ver-

zamelen, wil ik overwegen om er
een boekje van te maken.”
Zelf werd Toon als 20-jarige ook uitgezonden naar Duitsland waar hij in
1979 en 1980 de Nederlandse kernraketten bewaakte. Na een opleiding
van 3,5 maand in Nijmegen, werkte
hij nog 10,5 maanden in dienst in
Duitsland.

Over de Oirlose
mannen is nog niets
gedocumenteerd

“Nederland had Hawk Geleide
Wapen-squadrons en vier (nucleaire) Nike Hercules-squadrons in
Duitsland. De squadrons van de
Koninklijke Luchtmacht in Duitsland
worden terecht wel eens ‘de vergeten Luchtmacht’ genoemd. Ik kon
ook in Nederland werken, maar ik
zag het als een avontuur om naar
Duitsland te gaan. Gelukkig zijn
er geen incidenten voorgevallen.
Na een half jaar zou je weer naar
Nederland overgeplaatst worden,
maar als je je werk goed deed, kon
de pelotonscommandant een aanvraag indienen waardoor je de
rest van de tijd bij jouw onderdeel
uit kon dienen. Ik heb mijn parate

diensttijd dus bij hetzelfde squadron
volbracht.”

Bezoek aan squadron
In augustus 2010 bezocht Toon
samen met Hans van der Bruggen,
oprichter en voorzitter van de
KOVOM (Koude Oorlog Vereniging
voor Oud-Militairen), de restanten van de basis waar hij destijds
als dienstplichtig korporaal gestationeerd was. “We waren van plan
om alle Nederlandse overblijfselen
van de Koude Oorlog in Duitsland te
bezoeken en vast te leggen.
Helaas overleed Eindhovenaar
Hans van der Bruggen in jan 2012 op
63 jarige leeftijd. Toen ik vorig jaar
gevraagd werd of ik interesse had
om bij Stichting Ald Oeldere als vrijwilliger mee te doen zei ik na kort
aarzelen: “Als ik jullie ergens mee
kan helpen doe ik dat graag.” Er is al
veel vastgelegd en gedocumenteerd,
maar over de Koude Oorlog kwam ik
niets tegen in het archief.
Zodoende kwam bij mij het idee om
dit project op te zetten.”
Was jij tijdens de Koude Oorlog
dienstplichtig, KVV’er, technisch
specialist of beroepsmilitair? Of ken
jij iemand die gediend heeft? Neem
dan contact op met Toon Swinkels
via 0478 57 14 64 of 06 53322306.
Tekst: Jeanine Hendriks

IVN Geysteren-Venray

Vierseizoenenwandelingen Leunse Paes
Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray op woensdagavond 22 juli
in de Leunse Paes een wandeling in het kader van de vierseizoenenwandelingen. Deze wandeling start om
18.30 uur bij het poortje aan de Baggerweg in Leunen.
Het gebied de Leunse Paes is ontwikkeld
in het dal van de Oostrumsebeek en is
in 2010 aan de landbouw onttrokken en
weer ontwikkeld tot een nat graslandgebied. Tijdens de wandeling besteden de

Deelname aan de wandeling is g
 ratis.
gidsen aandacht aan planten en insecIn verband met corona is het aanten. Door het geringe aantal grazers
ontstaat er variatie in het gebied. Ze gra- tal deelnemers beperkt tot maximaal
twintig, daarom is aanmelden via
zen niet overal, waardoor vegetatie en
andere dieren ook kansen krijgen.
info@ivn-geysteren-venray.nl verplicht.
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