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Kinderkermis Venray
De kinderkermis in Venray werd vrijdag 31 augustus officieel geopend door burgemeester Luc Winants, wethouder Cor Vervoort en wethouder Jan Loonen. Daarna werden de
attracties door deken Smeets ingezegend. Op woensdag 5 augustus was de laatste kermisdag. Zowel politie als gemeente is tevreden over het verloop van de kermis. “Op sommige
momenten is het vrij druk geweest in het centrum als je het afzet tegen de coronaperikelen. Maar de boa’s hebben geen boetes gegeven, het is bij waarschuwen gebleven”,
laat wethouder Cor Vervoort weten. / Beeld: Rob Beckers

Geen coronaboetes uitgedeeld tijdens alternatieve kermisweek
De gemeente, politie en de Venrayse horeca kijken tevreden terug op de alternatieve kermisweek in het centrum van Venray. De boa’s hebben geen coronaboetes uitgedeeld en er zijn geen incidenten geweest. Ook de
horecaondernemers zijn positief over de samenwerking met de gemeente.
“Ons beeld is dat het gezellig druk is
geweest op de kermis. Dat heeft geen
problemen opgeleverd. Mensen die zich
niet hielden aan de anderhalvemeter
maatregel zijn erop aangesproken. Dit is
beperkt gebleven tot waarschuwingen”,
laat Cor Vervoort, wethouder handha
ving, weten.

Optimaal faciliteren
Direct na het besluit om de grootste
familiekermis van Noord-Limburg niet
te laten doorgaan, staken gemeente
en horeca de koppen bij elkaar om uit
te zoeken wat wél kon binnen de door
kabinet en veiligheidsregio gestelde
grenzen. Het werd een bescheiden

kinderkermis met bij de horeca veel
terrassen waar bezoekers konden zit
ten met maximaal vier personen aan
één tafel. “Uitgangspunt voor ons was
optimaal faciliteren waar dat kon”, zegt
kermiswethouder Jan Loonen. “Snel
steunloketten openen, soepel omgaan
met vergunningaanvragen voor allerlei
creatieve oplossingen waarmee onder
nemers aankwamen en uiteenlopende
publieksacties om klanten naar het cen
trum te lokken. Het afgelasten van de
kermis was voor de kermisexploitanten
natuurlijk een forse klap, dat realiseren
we ons. Veel van hen komen al jaren
naar Venray. Ik hoop dat we hen vol
gend jaar weer kunnen verwelkomen

op de echte kermis”, zegt Loonen.
Gijs Schapendonk, voorzitter van
de Koninklijke Horecabond afdeling
Venray stelt tevreden te zijn over het
alternatieve kermisprogramma van de
Venrayse horeca. “Alles was nieuw en
er bleven risico’s en onzekere factoren.
Toch kijk ik als horecaondernemer terug
op een positieve samenwerking met
de gemeente. Natuurlijk is het vreselijk
jammer dat de grote kermis niet kon
doorgaan, maar ik denk dat iedereen
zich heeft gerealiseerd dat dit een
unieke kans was om te laten zien wat
er wel mogelijk is tijdens de coronacrisis
als we samenwerken en allemaal onze
verantwoordelijkheid nemen. Een test

die we naar mijn idee met glans hebben
doorstaan“, aldus Schapendonk.

‘Vlekkeloos verlopen’
Volgens hem is de alternatieve kermis
op het terras vlekkeloos verlopen. “Er
hing een goede sfeer, het was oprecht
echt gezellig. Uiteraard was er veel min
der publiek op het terras dan tijdens een
gebruikelijk kermisweekend. De terras
sen zaten goed vol, gelukkig niet over
vol. De omzet is natuurlijk anders dan
normaal, maar we kunnen de tijden niet
met elkaar vergelijken.”
Schapendonk legt uit dat de boa’s en
politie veel controles hebben uitgevoerd
in het centrum. “Dat houdt de onderne
mers ook scherp. We hebben gemerkt
dat de meeste mensen op het terras
bleven zitten, maar na wat biertjes werd
dat wat moeilijker, want dan kruipen de

mensen dichter op elkaar. Dat zit in het
aard van het beestje. We hebben deze
mensen steeds op de anderhalvemeter
maatregel gewezen, daar zijn we con
tinu mee bezig geweest.”

Politie
Ook de politie is blij met de samen
werking tussen gemeente, handhaving,
beveiliging, kermisondernemers en
horeca, laat wijkagent Marcel Deenen
weten. “De kinderkermis werd goed
bezocht en ook de terrassen waren mooi
gevuld. We zijn vooral blij en content dat
de meeste bezoekers zich houden aan
de coronamaatregelen. De kermis is dus
goed verlopen. De politie heeft maar
één aanhouding verricht en dat was
voor openbare dronkenschap.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Stichting Loobeek heeft na jaren financiën rond

Bouw volmolen in Merselo van start
Nu Stichting Loobeek na vijf jaar
de financiën rond heeft, kan de
bouw van de volmolen bij de
Zandstraat in Merselo van start.
Deze unieke molen zal geheel
door vrijwilligers gebouwd
worden. De piketpaaltjes zijn
inmiddels geplaatst. Naar verwachting is de bouw in december
afgerond.
Stichting Loobeek is bezig met
de realisatie van drie bouwwer
ken met een historisch karakter bij
buurtschap Weverslo in Merselo.
De Werverslose volmolen is daar
één van. De Werverslose Schans en
De Schaapskooi zijn de andere ele
menten, die samen met de volmo
len door de stichting de ‘Historische
Poort naar recreatief Noord-Limburg’
wordt genoemd. “Deze drie bouw
werken geven dit gebied een impuls.
Merselo stond al op de kaart, maar
straks nog beter. De Historische Poort
zorgt voor recreatie, maar educatie is
ook een belangrijk element. We wil
len de mensen een stukje geschie
denis van het dorp laten zien. Bij de
volmolen kunnen straks educatieve
excursies voor groepen georgani
seerd worden”, vertelt bouwkundige
Gerrit Hendriks, die het project van
de volmolen leidt.
In het Loobeekdal hebben vroeger
minstens twee volmolens gestaan.
De stichting wil de molen zoveel
mogelijk laten lijken op de volmo
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lens van vroeger. “Het aanzicht
is belangrijk. De molen krijgt een
authentieke uitstraling. Er worden
daarom ook robuuste materialen
gebruikt”, legt Huub Muijsers, vrijwil
liger bij Stichting Loobeek, uit.

Aangedreven door water
De toekomstige molen wordt net
zoals de oude volmolens aange
dreven door water. “De volmolen
bestaat uit houten balken die op en
neer gaan door de aandrijving van
water. De balken stampen het natte
wol dat afkomstig is van schapen tot
vilt”, legt Huub. De volmolen staat
op de plek waar de Loobeek het
natuurgebied Werverslose ven bin
nenstroomt. “De toekomstige molen
wordt aangedreven door het water
van de Loobeek.”

Nu de piketpaaltjes zijn geplaatst,
kunnen de verdere werkzaamheden
starten. Elke maandag, woensdag
en vrijdag mogen de twaalf vrijwil
ligers, die zich tot nu toe hebben
aangemeld, hun taken uitvoeren.
“Een keer in de twee weken geven
wij aan wat er de komende weken
op de bouwplaats staat te gebeuren.
Vrijwilligers kunnen zelf kijken of er
wat bij zit waar je specialist in bent
of waar je graag in bijgeschoold wilt
worden. Als mensen willen leren
timmeren, dan kan dat. Zie het als
een stageproject. We hebben genoeg
tijd, er is geen druk”, zegt Gerrit.

Vrijwilligers
De bouw van de volmolen zou
volgens Gerrit met een aanne
mer meer dan drie ton kosten. Van

gemeente Venray, provincie Limburg,
Staatsbosbeheer en Waterschap
Limburg kreeg de stichting in totaal
150.000 euro voor de realisatie van
de molen. Volgens Gerrit is de bouw
haalbaar met dit bedrag.

Regelen financiën
duurde lang
“Met hulp van vrijwilligers is het
haalbaar. Ik sta altijd voor iedereen
klaar en daarom willen anderen nu
ook met dit project helpen. Ik krijg
de hulp dus nu terug. Daarnaast ben
ik dertig jaar bouwkundige geweest
en heb ik hierdoor verschillende
connecties in de bouwwereld. Ook

hopen we korting te krijgen van
plaatselijke ondernemers die ons
kunnen helpen met het grondwerk
en het dak.”
Het definitieve akkoord over de
financiën heeft jaren op zich laten
wachten. Dat leidde volgens Gerrit
en Huub tot ongeduld. “Het regelen
van de financiën duurde erg lang.
Ik heb al een tijd de plannen klaar
liggen. Ik wilde vooruit. We zijn blij
dat we nu eindelijk aan de slag kun
nen. Eind augustus starten met het
grondwerk. Het is bedoeling dat in
week 50 de molen gereed is, zodat
het waterrad kan worden geplaatst.
Eigenlijk duurt dat me nog te lang”,
zegt Gerrit lachend.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Gemeente wil rangorde aanbrengen in initiatieven

Openstelling aanbesteding zonneparken in najaar
De tender voor zonneparken in gemeente Venray wordt in oktober opengesteld. Dat heeft het College van B&W van Venray besloten. De tender is
een aanbesteding waarop initiatiefnemers van zonneparken kunnen inschrijven.
In mei besloot het college nog de ten
der uit te stellen, omdat Enexis geen
nieuwe zonneparken van meer dan 2
hectare kan aansluiten op het elek
triciteitsstation in Venray. Het pro
bleem met de transportschaarste is
nog niet opgelost, maar het college
gaat ervan uit dat het zonnepark,
dat uit de aanbesteding wordt geko
zen, pas in 2022 wordt gerealiseerd.
Tegen die tijd zijn wellicht de grootste
capaciteitsproblemen op het elektri
citeitsstation verholpen. “Niet door
dat Enexis dan al veel investeringen
heeft kunnen doen”, legt wethouder
Cor Vervoort (Venray Lokaal) uit. “Het
heeft vooral te maken met de sys
tematiek. Partijen reserveren ruimte
op het elektriciteitsstation maar de
inschatting is dat niet alle projec
ten tot uitvoering komen. Dat biedt
weer mogelijkheden voor grotere
zonneparken. Het station blijkt niet zo
op slot te zitten als we eerst dach
ten. Daarom willen we de tender nu

toch in de markt zetten.”
De tender maakt deel uit van het
zonneparkenbeleid KODE (Kader
Opwekking Duurzame Energie).
Met de tender wil de gemeente een
rangorde aanbrengen in de initia
tieven voor zonneparken. De tender
geldt alleen voor het gebied van de
oude ontginningen, dit is het oos
ten en midden van de gemeente.
Voor het westelijk deel (Vredepeel,
Ysselsteyn, Veulen) geldt een ander
traject. Het zonnepark in Smakt
van Tomorrow Energy valt er bui
ten omdat de aanmelding eerder
plaatsvond dan de vaststelling van
KODE. De plannen van Solarcentury in
Leunen (26 hectare) en LC Energy in
Castenray (9 hectare) zullen wel mee
dingen in de aanbesteding.
De tender komt op de agenda van de
commissie Werken en Besturen van
woensdag 2 september. De gemeen
teraad kan in de vergadering van
dinsdag 22 september wensen

en bedenkingen kenbaar maken.
De planning is dat de bekendmaking
van de tender half oktober gebeurt
via TenderNed. Rond die tijd vindt in
het gemeentehuis ook een informa
tiebijeenkomst plaats voor de initia
tiefnemers van zonneparken. Hierbij
wordt ook Enexis uitgenodigd om een
toelichting te geven over de krapte
op het elektriciteitsstation.

Beoordeling project
De inschrijfperiode voor de aanbe
steding staat open tot 1 december.
De beoordeling van de project
plannen gebeurt door een advies
team. Belangrijke criteria zijn de
omgevingsdialoog, kwaliteit van
het ontwerp en de mate van lokaal
eigenaarschap. Het plan scoort extra
hoog bij meervoudig grondgebruik
zoals natuurontwikkeling, landschaps
beleving, bodemverbetering en een
oplossing bieden voor verdroging of
vernatting.

Procedure
Het college is bevoegd de plannen
te beoordelen en de procedure te
starten. De zonneparken moeten een
omvang hebben van minimaal 2 en
maximaal 25 hectare. De opzet is
dat één plan wordt uitgekozen maar
dit kunnen er ook meer zijn. Bij een
omvang van kleiner dan 5 hectare
staat de gemeenteraad buitenspel,
want dan kan het college zelfstan
dig de vergunning verlenen zonder
wensen en bedenkingen aan de raad
te vragen.
Nadat het adviesteam in januari 2021
het beste plan heeft uitgekozen, zijn
er vier maanden uitgetrokken voor
onderzoeken, het houden van een
omgevingsdialoog en het opstellen
van een ruimtelijke onderbouwing.
Begin 2022 kan de vergunningverle
ning rond zijn.

Tekst: Henk Willemssen
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De veevoermaatregel van het kabinet roept weerstand op

‘Je moet als veehouder opgewassen zijn tegen
de willekeur aan regels’
Boeren voerden de afgelopen tijd met grote landbouwvoertuigen
op meerdere plekken actie. Ze zijn het niet eens met de plannen van
minister Carola Schouten die het eiwitgehalte in veevoer wil verlagen.
Melkveehouder Jules Geelen uit Veulen stond niet op de barricaden maar
hij begrijpt de protesten maar al te goed. Ook al vindt hij dat sommige
actievoerders te ver zijn gegaan. “Maar het doet me wel iets als collega’s
zeggen dat ze geen toekomst meer zien voor hun bedrijf.”
Jules Geelen (45) wil geen klaagzang
houden. “Maar net als iedere burger
hebben wij het recht om fatsoenlijk
behandeld te worden door de overheid.”
Dat is waar de schoen volgens Jules
wringt. Boerenprotesten zijn ontstaan
uit een optelsom van ongenoegen over
overheidsmaatregelen met als slotstuk
de beperking van eiwit in krachtvoer.
“Ik snap de frustraties bij mijn collega’s.
Ik ervaar ze zelf ook. Het is goed dat
er stenen in de vijver worden gegooid,
maar ik heb uitwassen gezien waar ik
van huiver. Zoals die trekker die het pro
vinciehuis in Groningen binnenreed, dat
had niet mogen gebeuren.”

Boerenfamilie
De melkveehouder Jules is de derde
generatie van de familie Geelen die
aan Brugpas in Veulen een veebe
drijf runt. Zijn grootouders begonnen
in 1939 in een pachtboerderij die ze
later konden kopen. Zijn vader Jac nam
het bedrijf begin jaren 70 over. Jules
volgde de HAS Hogeschool en ging na
zijn opleiding als agrarisch adviseur
aan de slag bij Pijnenburg Agrarisch
Advies in Horst. In 2003 zegde hij zijn
baan op om thuis in het bedrijf te
beginnen. De eerste jaren nog samen
met zijn vader en vanaf 2008 zelf
standig. “Toen ik in 1997 van de HAS
kwam, was het heel hectisch rondom
de varkenspest. Ik had moeite met
die negatieve teneur”, vertelt hij. Toch
ging hij vol enthousiasme aan de slag
in de agrarische wereld. Hij besloot na
enkele jaren advieswerk het bedrijf
met melkvee en zeugen van zijn
ouders over te nemen. “Mijn vader
had een puik bedrijf opgezet. Dat
wilde ik graag doorontwikkelen.”

Deze veevoermaatregel
gaat koeien de kop kosten
In 2008 waren er nog ruim tachtig
koeien. Dat werden er 140 en sinds
eind vorig jaar bereikte het bedrijf de
gewenste omvang van 180 dieren. De
uitbreiding van het bedrijf ging niet
zonder slag of stoot. De afschaffing
van het melkquotum en alle regelge
ving maakten het volgens Jules niet
eenvoudig. “Je moet als melkvee
houder tegenwoordig wel een hboopleiding hebben”, zegt hij. “Je moet
econoom zijn en financieel onderlegd
om over een investeringsplan met de
bank te praten. Je moet kunnen orga
niseren, goed voor je dieren zorgen en
aan de eisen van de melkfabriek vol
doen. Daarbij komen nog alle regels
die de overheid bedenkt.”

Moeizaam proces
Jules vertelt dat het een moeizaam
proces was om de laatste stappen in

de voltooiing van zijn bedrijf te zet
ten. “Eind vorig jaar was het eindelijk
zo ver na drie jaar stress.” Nu heeft hij
de zaakjes op orde. Hij werkt samen
met een landbouwer voor de teelt van
maïs en het gebruik van mest en hij
heeft een vaste medewerker in dienst.
Iedere ochtend, zeven dagen in de
week, begeeft Jules zich ’s ochtends
om 06.00 uur naar de wei om zijn
koeien te verzamelen en te melken. ’s
Avonds herhaalt het ritueel zich. “Wij
willen alles zo goed mogelijk doen. Je
wilt met je gezicht naar de maatschap
pij toe staan en rekening houden met
je buren en omgeving. Koeien in de
wei is ook een presentatie van de sec
tor. Maar je voelt je soms een speelbal
van de overheid en de politiek.”
In oktober 2017 trad minister Carola
Schouten aan en dat gaf Jules hoop.
“Maar nu ben ik zwaar teleurgesteld”,
vertelt hij. “Ze zegt mee te voelen met
de sector, maar daar handelt ze niet
naar. Ik weet niet of het aan de amb
tenaren op het ministerie of de andere
leden van het kabinet ligt, maar het
lukt niet om een landbouwvriendelijk
beleid te voeren.”

Veevoerbeleid
Vanaf 1 september komt er een limiet
op de hoeveelheid eiwit in krachtvoer.
Het moet leiden tot stikstofreduc
tie waardoor meer huizen en wegen
kunnen worden gebouwd. Onder
grote druk van de veehouders heeft
Schouten beloofd eerst nog advies in
te winnen. Jules heeft zijn bedenkin
gen over het veevoerbeleid. “Het gaat
er om dat een koe op een gezonde
wijze melk geeft met de juiste
bestanddelen. Daarvoor geef je ze
extra voer. Het draait bij ieder dier om
de juiste balans van eiwit en energie.
Het is echt niet zo dat boeren maar
strooien met krachtvoer.”
De melkveehouder voorziet proble
men bij drachtige koeien als de eiwit
beperking doorgaat. “Als zij minder
krachtvoer krijgen dan raakt bij het
afkalven de energiehuishouding ontre
gelt. De koe krijgt problemen met het
geven van melk en dat moet je met
kunst- en vliegwerk oplossen. Deze
veevoermaatregel gaat koeien de
kop kosten”, voorspelt hij. “De over
heid neemt ons op deze manier ook
de sturing af. Geef ons toch de ruimte
om de juiste dingen te doen voor onze
dieren.”
Jules pleit voor meer overleg en
samenwerking in plaats van telkens
nieuw opgelegde regels. “Binnen de
sector leeft heus het gevoel dat din
gen beter en efficiënter kunnen. Maak
ons deelgenoot van de oplossing.
Iedere oplossing zit in de vooruitgang.
Alleen door er samen naar te kijken en
aan te werken, kom je ergens.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

geef een
online
EnergyParty
en verlaag
je energierekening

zin in een feestje?
ik geef het feestje!
Wil jij je energierekening verlagen? Regel dan nu een kant-en-klare
online EnergyParty, compleet met professionele begeleider, en kom er
samen met je buren achter hoe jullie het beste kunnen besparen.
Wil jij een eigen EnergyParty?
Kijk snel op buurkracht.nl/energyparty

gebruik je buurkracht. samen met
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Soms is 't beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan det ge 't noeit het gehad.

Na alle fijne jaren die we samen met haar mochten beleven,
hebben we geheel onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, ôs mam en onze oma

Truus van de Ven - Keijsers
'Pomps Truus'

.

Meetproject Boeren en Buren
over de helft
Boeren en omwonenden in Venray meten sinds oktober 2019 fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak in hun
leefomgeving. Onlangs werd de stand van zaken over het eerste halfjaar gedeeld met de deelnemers.
De resultaten van de metingen worden pas na een jaar meten openbaar gemaakt.

echtgenote van

Frans van de Ven
5 Venray, 19 juli 1942

a Venray, 1 augustus 2020
Frans
Wilma en Twan
Joep en Judith
Rob
Cas en Elle
Hans en Nemi
Kov
Oscar

Eric en Maike
Kevin
Joyce
Merel
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden in de kerk van
parochie H. Jozef in besloten kring op vrijdag 7 augustus.
Aansluitend zullen we Truus naar haar laatste rustplaats
begeleiden op de r.-k. begraafplaats op Pelgrimslaan 9 te
Smakt.
Correspondentieadres:
Herenbosweg 35b, 5962 NW Melderslo

Harrie van Asten bezig met onderhoud van de sensoren

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

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

U I T VA A R T Z O R G

De meetperiode in het project Boeren
en Buren is inmiddels ruim over de
helft. In een online webinar praat
ten Marita Voogt en Christa Blokhuis
van het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) de deelne
mers onlangs bij over de tussentijdse
resultaten. Als begin 2021 alle gege
vens van een jaar lang meten bekend
zijn, gaan de deelnemers met elkaar
en de gemeente in gesprek over de
resultaten.

Meetbuisjes

Extra natuuronderzoek
vliegveld De Peel nodig
Het ministerie van Defensie moet vanwege de stikstofuitstoot een
extra natuuronderzoek uitvoeren voor de heropening van vliegveld De Peel in Vredepeel. Raad van State heeft bepaald dat nu een
vergunning nodig is op basis van de Wet natuurbescherming.
Het extra natuuronderzoek moet
uitwijzen wat de gevolgen zijn
van de reactivering voor de
beschermde Natura-2000 gebieden
Boschhuizerbergen, Deurnese Peel
en Mariapeel. Boschhuizerbergen
in Venray kampt al met te veel
stikstofuitstoot. Daardoor moeten
ook voor de wegenprojecten N270
(Deurneseweg) en Oostverbinding
onderzoeken naar de stikstofbelas
ting worden gedaan.
De planning om te komen tot een
luchthavenbesluit is vanwege
het stikstofonderzoek opgescho
ven. In november zou het vol
gende inspraakmoment zijn als
de milieueffectrapportage (mer)
en het ontwerp-luchthavenbesluit
ter inzage worden gelegd. Het is
nog niet bekend hoeveel maan
den de planning nu opschuift.
Dit wordt door het ministerie van
Defensie bekendgemaakt tijdens
de eerstvolgende vergadering van
Commissie Overleg Voor Milieu

(COVM) op donderdag 8 oktober.
In de COVM hebben acht gemeen
ten zitting die in de nabijheid
liggen van het vliegveld. Venray
wordt vertegenwoordigd door
burgemeester Luc Winants en
Jan Houba namens de Venrayse
burgers. Een jaar geleden lag de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau,
de voorloper van de milieuef
fectrapportage, ter inzage tot 22
augustus 2019. Er zijn toen 515
zienswijzen (bezwaarschriften)
bij defensie binnengekomen. Alle
bezwaarmakers ontvangen komend
najaar een reactie van het ministe
rie van Defensie.
Bert Kwast, strategisch adviseur
van defensie, kondigde tijdens de
laatste COVM-vergadering op 13
februari in het gemeentehuis van
Venray al aan dat de termijn van
1 november 2021 niet meer haal
baar is. Defensie moest voor deze
datum een nieuw luchthavenbe
sluit nemen.

Een aantal deelnemers wisselt in
haar eigen gebied bij alle deelnemers
iedere maand de meetbuisjes waar
mee stikstofdioxide en ammoniak

worden gemeten. Harrie van Asten
uit Ysselsteyn is een van hen. Harrie
beheert ook de fijnstofsensoren. Hij
vervangt exemplaren die het niet goed
meer doen of probeert ze ter plekke
weer aan de praat te krijgen. “Mijn ach
tergrond in de techniek komt goed van
pas en de metingen vind ik interessant.
Ik doe het graag.” Omdat op alle loca
ties twee sensoren bij elkaar hangen,
valt het snel op als er een het niet goed
meer doet. Het RIVM heeft voor Boeren
en Buren een speciale versie van een
tool ontwikkeld. Daarmee kunnen de
deelnemers aan het project nu ook
zelf de fijnstofgegevens analyseren.
Deze Boeren en Buren-tool is voorlo
pig alleen bedoeld voor gebruik door

deelnemers en RIVM. Deelnemers kun
nen bovendien met een geur-app een
melding maken op het moment dat zij
een geur ruiken.

Resultaten delen
De tussentijdse resultaten geven al
inzicht, maar binnen een jaar variëren
de bronnen en weersomstandigheden.
Een jaar lang meten geeft daarom
meer betrouwbare meetresultaten vol
gens de gemeente. Pas nadat er een
heel jaar is gemeten en alle resultaten
zijn geanalyseerd, worden de con
clusies openbaar gemaakt. De ruwe
meetwaarden zijn al wel te volgen op
het algemene dataportaal voor citizen
science metingen van het RIVM.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray

350 moslims bidden voor Offerfeest
350 moslims mochten vrijdag 1 augustus op het voetbalveld van SV Venray het gebed van het Offerfeest
houden. Dit omdat het gebed houden in een moskee vanwege corona niet is toegestaan. De organisatie had
verschillende maatregelen genomen. Bij de ingang van het sportcomplex moesten bezoekers hun handen
wassen en de temperatuur op laten meten. Ook had de organisatie linten gespannen om de 1,5 meter
tijdens het bidden te waarborgen.
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Uut de alde soos

Nieuwe fietsverbinding Broek
huizen-Blitterswijck geopend

OJC Watjang Oirlo
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit gemeente Venray. Maar heb je je ooit
afgevraagd waar de namen van de sozen vandaan komen en hoe ze zich door de jaren heen ontwikkeld
hebben? HALLO Venray ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Watjang.

Het bestuur van OJC Watjang met links achter de bar Mark Steeghs, rechts achter de bar Lotte Classens en links
voor de bar Jannes Kersten

Omdat ‘t Kelderke in Oirlo in de
jaren 80 dichtging, was er voor de
jeugd uit het dorp geen soos meer.
Daarom is de soos officieel opge
richt op 17 januari 1984 door onder
andere Bern Maas, Bart Versleijen
en Louis Kurvers. “Van hen heb
ik vernomen dat het nogal wat
weerstand met zich meebracht.
Jongeren zijn vaak wat ‘rebelser’
en een dergelijk jongerencen
trum bestond nog niet in het dorp.
Verandering roept altijd weerstand
op, maar door de jaren is gebleken
dat wrijving vooral veel warmte
geeft”, aldus Stan Steeghs, die van
van 2010 tot 2015 voorzitter van
OJC Watjang is geweest. Volgens
hem wordt vaak gevraagd waar de
naam van de soos vandaan komt.
“De naam ‘Watjang’ komt door een
verbastering van het stopwoord
‘Watjong?!’ dat door de jongeren
onderling veelvuldig werd gebruikt
in die tijd.”

elk jaar weer trots als het ons lukt om
het festival te organiseren.”
Voor bestuurslid Mark Steeghs (26)
was Zomaarpop de aanleiding om
bij het bestuur van de soos te gaan.
“Ik kwam zelf vaak in de soos. Maar
doordat ik meehielp met het opbou
wen van het festival, ben ik in het
bestuur van Watjang gerold.” De
jongerensoos is namelijk een begrip
geworden in het dorp. Al 36 jaar lang
organiseert het bestuur activiteiten
voor de jeugd. “Als ouder heb je geen
zorgen om je kind in een soos. Er is
hier sociale controle”, vindt Mark.
“De soos heeft ook een sociale functie;
er ontstaan hier nieuwe vriendschap
pen. En de saamhorigheid binnen de
soos is belangrijk.”

In de soos doe je alles
samen, ongeacht de
verschillen in leeftijden

Saamhorigheidsgevoel
Bij het noemen van OJC Watjang
denken de jongeren uit Oirlo
en omgeving al snel aan het
Zomaarpop festival waar bekende
artiesten als Kensington, Ronnie
Flex en Kraantje Pappie op het
podium stonden. “Voor mij waren
de mooiste momenten de (mid)
dagen of weken in aanloop naar
bijvoorbeeld Zomaarpop. Dan was
bijna iedereen in de ban van het
festival: zowel de ‘theoretische’ als
de ‘praktisch’ handige jongens en
meiden waren samen aan het werk
en dat zie je toch niet vaak. Dit
saamhorigheidsgevoel gun ik nog
vele generaties in het mooie dorp”,
legt Stan uit. “Zomaarpop is een
mooi festival, waar je echt naar toe
leeft. Voor het dorp is het normaal
om dan ook mee te helpen”, legt
Lotte Classens (20) uit die inmid
dels drie jaar penningmeester is
van Watjang. “Iedereen houdt van
aanpakken en gaat ervoor. We zijn

Dit waren voor Jannes Kersten (19)
enkele reden om voorzitter te worden.
“Ik kwam vaak in de soos, draaide
bardiensten, leerde mensen kennen
en werd daardoor gevraagd of ik bij
het bestuur wilde”, vertelt Jannes, die
inmiddels drie jaar voorzitter is. “Door
de jaren heen zijn er kleine aanpassin
gen geweest in soos, maar het motto
is hetzelfde gebleven. Voor en door
jongeren, gesteund door veel men
sen in het dorp. In de soos doe je alles
samen, ongeacht de verschillen in
leeftijden. Van jongs af aan sta je tus
sen de oudere jeugd”, legt hij uit.

Make-over
Rond 2010 is de soos verbouwd, wat
volgens Stan een enorme boost heeft
gegeven. “Na deze make-over was er
een moderne, mooie bar en er hing
professioneel licht en geluid. De kas
ten met cd’s werden vervangen door
een computer. De biljarttafel ver

dween en maakte plaats voor de Xbox.
Tegelijkertijd werden de duimschroe
ven qua regels wat aangedraaid,
waaronder het verhogen van de mini
mum leeftijd van de alcoholgrens.”
Volgens het huidige bestuur heeft
het alcoholbeleid ervoor gezorgd dat
jongeren van 14 tot 16 jaar minder
snel naar de soos komen. “We mer
ken goed dat we echt moeite moeten
doen om die doelgroep te trekken.
Voordat het beleid werd veranderd,
hadden we nooit moeite om de soos
vol te krijgen. Jongeren gaan nu snel
ler in een keet drinken. Avonden met
live artiesten of bandjes zijn in de soos
wel een succes voor deze doelgroep,
maar dat is duurder waardoor je meer
risico loopt”, legt Mark uit. Er wordt
volgens Lotte professioneel met de
financiën omgegaan. “De vorige pen
ningmeester was accountant en van
hem heb ik het boekhouden geleerd.
We hebben als bestuur best een ver
antwoordelijkheid. We moeten goed
met het geld omgaan en zorgen dat
de soos winstgevend blijft. We begro
ten vooraf de activiteiten en maken
achteraf een nacalculatie.”

Toekomst
Onlangs ging kwartiermaker Ivo
Heuts aan de slag om OJC Watjang
te helpen met de toekomst. Volgens
Jannes waren de gesprekken met de
kwartiermaker zinvol. “We hebben
met hem besproken hoe we nieuwe
jeugd kunnen binnenhalen. We
hadden leuke activiteiten bedacht,
zoals dagjes naar Toverland of Taurus
en schuimparty’s en eigen feestjes.
Maar toen kwam het coronavirus.”
Daarom is het volgens Mark
belangrijk om de jeugd nu wakker te
houden. “We hopen met de ideeën
van de kwartiermaker binnenkort
de soos weer vol te hebben.
Met jeugdactiviteiten hebben het
voordeel dat de bezoekers geen 1,5
meter afstand hoeven te houden.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Wethouder Jan Loonen en wethouder Rudy Tegels (gemeente Horst
aan de Maas) hebben op vrijdag 1 augustus de nieuwe fietsverbinding tussen Broekhuizen en Blitterswijck feestelijk geopend. De
wethouders hebben op de fiets de nieuwe route als eerste verkend.

De nieuwe fietsverbinding is onder
deel van het nieuwe Maaspark
Ooijen-Wanssum. In totaal wordt 13
kilometer aan fietspad gerealiseerd
in het natuurgebied. Het traject tus
sen Broekhuizen en Blitterswijck
vormt hier een belangrijk onder
deel van. Naast een recreatieve
route draagt de fietsverbinding
ook bij aan de verkeersveilig
heid. Autoverkeer en fietsers wor
den door het nieuwe fietspad nu
gescheiden.

Enthousiast
Het fietspad loopt deels over de
nieuwe dijk in het gebied en geeft
daardoor uitzicht over de hoog
watergeul en de Oude Maasarm.
Wethouder Loonen van gemeente
Venray is enthousiast over de
nieuwe route: “Het is heel fijn dat
we onze bewoners, die jaren ‘last’
van de werkzaamheden hebben
gehad, nu steeds meer onderdelen
in het gebied terug kunnen geven.

Deze fietsverbinding is daar een
voorbeeld van. Als straks het hele
gebied toegankelijk wordt, hebben
we voor de hele regio een nieuw
geweldig natuurgebied gereali
seerd waar iedereen van kan pro
fiteren.”

Het is fijn om onze
bewoners steeds meer
onderdelen in het
gebied terug te geven
Fietspad
Naast de fietsroute tussen
Broekhuizen en Blitterswijck is
ook het nieuwe fietspad tussen
Blitterswijck en de Koninginnebrug
in Wanssum klaar en opengesteld
voor fietsers en voetgangers.
Beeld: Paul Poels

OPRUIMINGSFINALE!

KO R T I N G E N T O T 70 %
Te gekke koopjes voor:

€ 5,-

€ 7,50

€ 10,-

€ 20,-

€ 25,-

De gehele zomercollectie
voor de laagste prijs!
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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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Nertsenhouder over mogelijke stoppersregeling

‘De overheid moet op een nette manier met de
sector omgaan’
Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) willen als er in augustus nog
nieuwe besmettingen in de sector worden ontdekt, alle nertsenfokkerijen een stoppersregeling aanbieden zodat
de nertsen preventief geruimd worden. Rob Martens, eigenaar van de ontruimde fokkerijen in Castenray en
Ysselsteyn, denkt dat een stoppersregeling alleen zinvol is als de overheid met een fatsoenlijk voorstel komt.

Vanaf 2024 geldt een algeheel verbod
op het houden van nertsen. Vanwege
de hoge overdraagbaarheid van het
virus op nertsen, overwegen de minis
ters De Jonge en Schouten preventief de
fokkerijen te sluiten mits daar voor nert
senhouders een vergoeding tegenover
komt te staan. De overheid gebruikt het
zomerreces om onderzoek te doen naar
het waardeverlies voor de nertsenfok
kerijen en om een stoppersregeling voor
te bereiden. Eind augustus gaat er dan
een voorstel naar de Tweede Kamer.

De sector is meewillend
“Het is duidelijk dat de samenleving
van de nertsen af wil, maar nertsen
fokkers zijn niet zo slecht en barbaars
zoals de meeste mensen denken. De
sector is meewillend”, legt nertsenfok
ker Rob Martens uit. “Een stoppersre
geling kan goed uitpakken, maar dan
moet de overheid dit op een nette
manier afhandelen en niet zoals de
wet die in 2013 is aangenomen. Die
wet vind ik schandalig. Nertsenfokkers
moeten voor 2024 stoppen met hun

bedrijven, maar krijgen daar geen
schadevergoeding voor.”

Schadeloos stellen
Martens zag eerder zijn twee bedrij
ven in Castenray en Ysselsteyn wegens
corona ontruimd worden. Hij hoopt dat
zijn bedrijven ook schadeloos worden
gesteld. “Ik heb nog geen compensa
tie gekregen. Het is afwachten hoe de
overheid met de ontruimde bedrijven
omgaat. Op dit moment is de overheid
aan zet. Ik weet ook niet wat ik met
mijn personeel moet doen. Voorlopig
betaal ik de werknemers door.”

Bang
Ook stelt hij nog altijd bang te zijn dat
zijn derde bedrijf in Gennep haar deu
ren moet sluiten. “Ik ben bang dat mijn
personeel het virus overdraagt aan de
nertsen. Ik ben zelf ook niet meer bij
het bedrijf geweest. Er is een vervoers
verbod en een bezoekersverbod inge
steld. Daarnaast worden de dieren elke
week getest op het virus. Tot nu toe
worden de dieren negatief getest op
corona. Ik vind het goed dat de over
heid de maatregelen aanscherpt.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Communicatie onvolledig

IN THE SPOTLIGHTS
Deze week willen wij enkele radioprogramma’s in de schijnwerpers zetten.
Grenzenloos - iedere donderdagavond van 18.00 – 19.00 uur
Een programma van en voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt
met leuke items en gezellige muziek.
Hutspotavond - Iedere woensdag 19.00 – 21.00 uur
Hutspotavond is een gezellige mengeling van muziek en informatie met onder
andere verzoekplaten, Limburgse muziek (elke twee weken van 19:15-20:00
uur), Boek(en) van de week (elke twee weken om 19.30 uur in samenwerking
met boekhandel Roojboek), Hutspotrecepten en, direct na het nieuws van
20.00 uur ‘t Venrods Ketierke.
Rock ‘n’Roll All Flavors - Iedere vrijdag 19.00 – 20.00 uur
Ton Lemmers is onze jaren ‘50-specialist. Sinds 1958 verbleef hij veel in New
York, en sindsdien is hij verknocht aan de muziek uit die tijd. In Rock ‘n’ Roll All
Flavors wordt dan ook alleen maar originele muziek uit deze jaren gedraaid.
Iedere plaat die u hoort is de orginele versie (Amerikaanse import).
Voor iedere uitzending wordt grondig research gedaan bij ieder muziekstuk.
Dat mag ook wel, want Rock ‘n’ Roll All Flavors was het eerste jaren ‘50
radioprogramma in Nederland.
Moments To Remember - Iedere zondag 08.00 – 09.00 uur
De jaren 50, 60 en 70 waren gouden jaren voor de radio. Deze periode
was voor sommigen een knusse tijd waarin het leven nog overzichtelijk
was; voor anderen een periode van verandering en modernisering.
Omroep Venray neemt je op zondagochtend een uur lang mee naar
deze gouden jaren.

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

216 klachten over geluids
overlast door vliegoefening
Defensie heeft 216 klachten ontvangen over geluidsoverlast van de
vliegoefeningen op dinsdag 14 tot en met donderdag 16 juli. Dat laat
een woordvoerder weten. Volgens defensie is dat een enorme stijging
vergeleken met voorgaande vliegoefeningen. Met name het luchthavenbesluit en een slechte communicatie zijn hiervan de reden.
Apache gevechtshelikopters van
het defensie helikopter com
mando en enkele Nederlandse
F-16 gevechtsvliegtuigen oefenden
van dinsdag 14 tot en met don
derdag 16 juli op en rondom de
kazerne in Vredepeel samen met
grondtroepen van de landmacht.
Ook buitenlandse F-16’s, Tornadogevechtsvliegtuigen en civiele
Albatros-vliegtuigen ondersteunden
de training van de grondtroepen.
Volgens een woordvoerder heeft
defensie rijkelijk laat een persbe
richt over de vliegoefening naar
buiten gebracht.

De oefening was
groter dan verwacht
“In eerste instantie zou het gaan
om een helikopterbeweging. Later
bleek dat er nog andere spelers
partij waren van de oefening. De
oefening was groter dan verwacht.
De communicatie was dus niet vol
ledig en te laat.”
Dergelijke vliegoefeningen vinden
drie keer per jaar plaats op vlieg
basis De Peel. Vorig jaar kreeg

defensie ongeveer honderd klach
ten binnen over geluidsoverlast.
“Dit jaar kwam er dus in twee
weken tijd 216 meldingen binnen.
Dat heeft er mee te maken dat
de oefening plaatsvond tijdens de
eerste week van de zomervakan
tie. Daarnaast werken meerdere
mensen thuis. Maar het luchtha
venbesluit over de reactivering van
De Peel speelt ook een rol in het
hoge aantal klachten.”

Onrust wegnemen
Inmiddels is defensie gestart met
een buurtmailing waarvoor zich al
240 geïnteresseerden voor hebben
opgegeven. “Het neemt onrust bij
de omwonenden weg als de buurt
vooraf wordt ingelicht over een
vliegoefening. Zij zien dan ook de
noodzaak ervan in. Het is belangrijk
als een dergelijke oefening goed
gecoördineerd wordt, omdat het in
Afghanistan van levensbelang kan
zijn. Missies brengen een enorm
risico met zich mee. Mensen heb
ben sneller begrip voor een oefe
ning als ze uitleg krijgen erover.
Maar we kunnen vooraf natuurlijk
niet alles voorkomen.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Geplukt

Wendy Timmerman Venray
Wendy’s leven wordt momenteel bepaald door haar ziekte MS. Door haar klachten kan ze niet werken en
zit ze vaak aan haar huis gekluisterd. Hier wil ze volgend jaar verandering in brengen door een stamcelbehandeling in Rusland te ondergaan. Ze hoopt door de therapie haar oude leventje weer op te kunnen pakken. Deze week wordt de 44-jarige Wendy Timmerman uit Venray geplukt.

naar de afdeling neurologie. Ik
kreeg een MRI-scan en daaruit werd
geconcludeerd dat ik een eenmalige
MS-aanval had gehad. Naar mijn idee
hadden ze de MRI niet goed bekeken.”
Een aantal jaren later kreeg Wendy
een tweede aanval en kort daarna een
derde. “Toen ontdekte ze zes plekjes
in mijn hoofd en werd MS bij me vast
gesteld. Door de aanvallen heb ik een
soort mist in mijn hoofd gekregen. Ik
ben heel moe, ik zie wazig, heb een
piep in mijn oor en kom soms niet uit
mijn woorden. Daarnaast heb ik vaak
last van trillende of bibberende han
den en benen of weinig kracht. Het is
heel naar.”
Volgens haarzelf was Wendy voor de
ziekte een sterke vrouw. “Ik was een
tijger. Ik deed ook alles voor mijn kin
deren. Maar door MS heb ik nu veel
hulp van ze nodig. Er komt best veel
af op mijn oudste dochter. Dat is soms
moeilijk. Ik vraag ook niet graag hulp
aan anderen, daar ben ik te eigenwijs
voor.”

Behandeling

Ede over na de verhuizing. Ik kreeg
samen met mijn ex-man een zoon
van 15, een dochter van 19 en één
van 22. Dertien jaar geleden ben ik
met mijn kinderen terug naar Venray
verhuisd”, legt Wendy uit.

De alleenstaande moeder van
drie kinderen werd geboren in
Tegelen en groeide op in Venray.
Ze verhuisde na het afronden van
de basisschool samen met haar
familie naar Ede. “Mijn vader was
militair en we gingen dichterbij
de kazerne wonen. Toen we nog
in Venray woonden, zat ik op de
Flierefluiter en sprak ik Limburgs,
maar al snel nam ik het accent in

Ziekteverschijnselen
Jarenlang was Wendy huismoeder,
maar na de scheiding volgde ze in
Venray een opleiding tot gastouder.

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Aardbeienplanten groenteplanten
wintergroene leibomen
vaste planten heesters bomen
scherpe prijzen
www.plantencentrumvandenbeuken
Meterik, Sint Jansstraat 43 prei pl.
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.
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Maagverkleining
Negen jaar geleden onderging Wendy
een maagverkleining. Volgens haar
kan dat een trigger zijn geweest voor
haar ziekte. “Toch ben ik nog altijd blij
met mijn keuze. Ik ben in één jaar 50
kilo afgevallen. Voordat ik de operatie
onderging, volgde ik wat diëten, maar
ik ben er nooit volledig voor gegaan.
Omdat ik tegen suikerziekte aan
zat, heeft de arts toch toestemming
gegeven voor een operatie. Het schijnt
een heftige operatie te zijn geweest,
maar ik voelde me na een week
alweer goed. Toen zat ik alweer op de
fiets”, vertelt ze lachend.
Wendy hoopt na de behandeling in
januari ook weer snel op te knappen
en te beginnen met werken. “Ik zou in
de toekomst bij een kinderdagverblijf
willen werken. Het gastouderschap
vond ik heftig. Je bent namelijk in
je eigen huis de hele dag bezig met
kinderen, want na het werk komen je
eigen kinderen ook thuis van school.”
Daarnaast hoopt ze in de toekomst,
als de kinderen uit huis zijn, weer een
partner te vinden. “Ik zou wel weer
een maatje willen hebben. Maar voor
nu focus ik me op mijn gezin en op
mezelf.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

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

Sudoku
2

“Dat werk heb ik ongeveer vier jaar
gedaan. Maar toen ik MS-aanvallen
kreeg, ben ik gestopt.”
Zeven jaar geleden kreeg Wendy de
eerste verschijnselen van haar ziekte.
Ze werd namelijk wakker met een
halve gezichtsverlamming. “Ik zag
drie maanden dubbel. De dokter dacht
dat het aan mijn evenwichtsorgaan
lag, maar toen de klachten niet
weggingen, stuurde hij me door

Wendy is voor het enige medicijn
tegen MS allergisch, waardoor ze
niet behandeld kan worden voor
haar ziekte. Daarom hoopt ze genoeg
geld in te zamelen om in Moskou
een stamceltherapie te kunnen
ondergaan. “Ik ben via de Stichting
Sta Op een crowdfunding gestart
om die behandeling te financieren,
de therapie wordt namelijk niet
vergoed door de verzekering.
De stamceltherapie geneest MS
niet, maar het stopt de verdere
ontwikkelingen van de ziekte. Tijdens
die therapie wordt je immuunsysteem
terug naar nul gezet en dat brengt
risico’s met zich mee. Toch ben ik
totaal niet bang, het is mijn tijd nog
niet.” Ondanks dat de onderzoeken
in het ziekenhuis erop wijzen dat de
ziekte momenteel stabiel is, zegt
Wendy dat ze de laatste periode
achteruit is gegaan. “Ik bang om in
een rolstoel te belanden als ik niet
behandeld word. De therapie kan me
mijn wereld teruggeven.”
Momenteel ziet het dagelijkse leven
er voor Wendy elke dag anders uit.

“Als ik slecht slaap, ben ik de hele dag
vermoeid. Als ik een goede dag heb,
ga ik boodschappen doen, koken en
met ons hondje wandelen. Voor de
meeste mensen is dat vanzelfspre
kend, maar voor mij zijn dat magische
momenten.”
Zingen en naar muziek luisteren, ziet
ze als haar uitlaatklep. “Vroeger zat ik
in het Brukske in een popkoor onder
leiding van Peggy Weber. Dat was
superleuk, ook al kan ik helemaal niet
zingen.” Ook wil ze zich de komende
tijd gaan focussen op sporten. “Om zo
fit mogelijk naar Moskou te gaan, ga
ik binnenkort met de fysiotherapeut
sporten. Ook wilde ik beginnen met
yoga, maar door mijn wisselvallige
dagen is het lastig om een les te plan
nen.”

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

Per direct zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde en zelfstandige

Interieurverzorgster
voor schoonmaak-/poetswerkzaamheden van
onze kantoren, kantine en sanitaire ruimten.
Het betreft een functie voor ca. 6 uur per week,
verdeeld over 2 dagen.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl
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Venray Lokaal

Blijf van het gas af
Wat heeft u gelezen? Blijf met je handen van mijn gasaansluiting af, óf, we moeten allemaal van het gas af.
Misschien interessant om vernieuwend naar de behandeling van klimaat- en milieuvraagstukken in
Venray te kijken.
Waarom de wereld niet, maar jouw
huis wel van het gas af moet? Dat het
niet noodzakelijk is voor de veilig
heid van de Groningers, want we
kopen gas in het buitenland. Waarom
moeten we het opwarmen van de
aarde tegengaan? Dit alles onder de
klimaat drammerige kreet: alleen
samen en op een eerlijke manier.

VVD Venray

Met ‘samen’ komen we echter niet
verder dan de grens met onze buur
landen. Hoe uiterst bizar het beleid
omtrent het hysterisch huizen afkop
pelen van het gasnet is, is goed te
zien aan onze grens. In Venray krij
gen inwoners subsidie voor het gas
vrij gaan, terwijl even over de Duitse
grens bij Straelen men juist subsidie

900 euro krijgt voor het aanleggen
van een gasaansluiting. Zijn we een
beetje van het padje?
Aardgas is niet alleen van belang als
vervanger van andere brandstoffen,
maar ook als back-up voor duurzame
energie: “Omdat duurzame energie
uit wind en zon met pieken en dalen
wordt opgewekt, zijn er momenten

waarin er een alternatief beschikbaar
moet zijn”. Gaat ons alternatief uit
kerncentrales over de grens komen?
Is dat wél eerlijk?
Oorzaak en gevolg past ook bij isola
tie en compensatie. Zullen we daar
beginnen? Alle energielabels verbe
teren en dáár subsidie voor verstrek
ken. Het Venray Bespaart-initiatief
van onze gemeente is één van de
goede stappen.
Peter Custers, commissielid

De gezondste regio?
Dit jaar zijn we bewuster met gezondheid bezig dan andere jaren. Ten onrechte, het zou altijd bovenaan ons
lijstje moeten staan. Ook het gemeentebestuur heeft een dikke vinger in de pap als het om gezondheid gaat.
Verbetering van gezondheid en veilig
heid in de leefomgeving is méér dan
het op orde hebben van de basis
kwaliteit van de woon- en werkom
geving, namelijk de ontwikkeling
van gezonde en veilige toepassingen
en een bijbehorende inrichting van
gebieden. Concreet gaat het bij deze
opgave om ruimtelijke inrichting aan
te passen aan de gevolgen van kli

maatveranderingen, meer groen en
bewegen in de planvorming aan te
brengen, de stedelijke omgeving te
verduurzamen en te zorgen voor een
schone, veilige en gezonde woon- en
werkomgeving. Met de voorbereidin
gen op de Omgevingswet (2021) krij
gen gemeenten meer mogelijkheden
om een gezonde leefomgeving te rea
liseren. Voor Venray betekent dit aan

de ene kant een gezonde stedelijke
omgeving. Concreet gaat het dan om
ruimtelijke inrichting die aan te pas
sen is aan gevolgen van klimaatver
andering, meer groen en bewegen in
de planvorming en te zorgen voor een
schone, veilige en gezonde woonen werkomgeving. Aan de andere
kant willen we een vitaal platteland
met een veilige, gezonde en schone

landbouw en inrichting van gebieden.
Ook gezond en veilig voedsel horen
daarbij, net als gezonde ecosystemen,
waardevolle natuur en waardevol
landelijk gebied. Een vitale agrarische
sector die geen ongewenste risico’s
geeft voor de volksgezondheid en
leefbaarheid voor boeren, burgers en
milieu. Heeft u vragen of opmerkin
gen aan VVD Venray over dit of een
ander onderwerp, laat het ons weten.
Wim de Schryver

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.
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NET IETS MEE

R DAGTOCHT

?

! NIEUW
€ 79,VERRASSINGSTOCHT
Inbegrepen: koffie met zomers gebakje,
rondleiding, koffietafel, ’s middags
2 bezoeken, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 11 en 21 augustus,
2 en 22 september, 9 en 20 oktober

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 89,-

MOEZEL-COCHEM

Inbegrepen: koffie met gebak, lunch,
boottocht, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 13 en 26 augustus,
10 en 29 september, 14 oktober

!

NET IETS MEE

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! NIEUW
BIESBOSCH

ZEELAND EN
ZEEHONDENSAFARI

Inbegrepen: koffie met bolus,
museumbezoek, zeehondensafari,
koffietafel, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 8 en 24 september

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 89,-

Inbegrepen: koffie met gebak, entree
& presentatie, lunch, rondvaart, diner,
2 consumpties
Vertrekdata: 19 augustus,
3 en 22 september

€ 79,-

BAD MÜNSTEREIFEL

Inbegrepen: koffie en vlaai,
gidsbegeleiding, lunch, diner,
2 consumpties
Vertrekdata: 20 augustus,
8 en 23 september, 15 oktober

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! ! NNIEIEUUWW
€ 89,POLDERTOCHT EN
ORCHIDEEËNHOEVE
Inbegrepen: koffie met gebak, rondrit,
koffietafel, entree Orchideeënhoeve,
diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 11 en 27 augustus,
11 en 30 september, 15 oktober

R DAGTOCHT
GHIEL

EN

DEAL

€ 89,-

!

€ 75,-

RONDJE ZUID-LIMBURG

Inbegrepen: koffie met vlaai, entree
Wilhelminatoren, lunch, rondrit olv gids,
handijsje, diner, 2 consumpties
Vertrekdata: 12 en 28 augustus,
15 september

€ 39,-

GHIEL

EN

GHIEL

DEAL

€ 39,-

ZIERIKZEE EN DOMBURG

HEIMBACH EN MONSCHAU

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 18 augustus,
4 en 23 september

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 11 en 21 augustus,
17 september, 6 oktober

EN

DEAL

€ 39,-

VOLENDAM EN
ZAANSE SCHANS
Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 14 en 25 augustus,
9 september
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Plastic afval gescheiden aanbieden moet
gehandhaafd blijven, ondanks de kosten
Onlangs heeft het College van B&W van Venray een voorschot op het nieuwe afvalbeleid gegeven door vraagtekens te plaatsen bij het huidige
inzamelen van plastic afval. In de praktijk blijkt dat dit afval steeds meer vervuild is met ander huishoudelijk afval. Men stelt dat de toenemende vervuiling alleen kan worden voorkoómen door het stoppen van de huidige inzameling met de ondergrondse containers.
In die containers wordt blijkbaar anoniem
afval gedumpt terwijl ze alleen geschikt zijn
voor plastic afval. Daardoor kan dat afval niet
rechtstreeks naar de afvalverwerker en moet
eerst apart worden gescheiden van het restaf
val waardoor extra kosten voor de gemeente
ontstaan. Voor het alleen aanbieden van niet
vervuild plastic afval ontvangt de gemeente
immers een vergoeding vanwege de recycling
van dat plastic.
Naar het voorbeeld van andere gemeenten
overweegt de gemeente om plastic afval in

transparante plastic zakken op bepaalde perioden
bij inwoners op straat te laten ophalen. Dat afval
zou dan van een betere kwaliteit zijn zodat er een
hogere opbrengst voor de gemeente ontstaat. Het
restafval dat in de grijze containers wordt aange
boden zal dan minder plastic bevatten waardoor
ook die afvalverwerking goedkoper wordt.
De Stichting Burgers van Venray vraagt zich af of
het eventueel verwijderen van de afvalcontainers
daadwerkelijk tot kostenverlaging voor de
inwoners van Venray gaat leiden. Om die
reden vraagt de stichting om gedurende de

maand augustus te reageren op de website
www.burgersvanvanray.nl op de stelling: Plastic
afval gescheiden aanbieden moet gehandhaafd
blijven, ondanks de kosten.
Voor het einde van 2020 presenteert de
gemeente het nieuwe afvalbeleid met
bijbehorende tarieven. Dan zal duidelijk worden
wat dat afvalbeleid gaat inhouden.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray juli

Het winkelgebied De Bleek moet een andere functie krijgen
In de maand juli hebben de inwoners van de gemeente Venray gereageerd op de stelling van de website Burgers van Venray over het winkelgebied De Bleek. De stelling was: Het winkelgebied De Bleek moet een andere functie krijgen. De respons op deze peiling was sterk wisselend.
Van de meer dan 850 reacties was 57 procent
het oneens met de stelling en vindt dat De
Bleek als winkelgebied moet worden gehand
haafd. De overige 43 procent van de reacties
geeft aan dat het winkelcentrum van Venray
beperkt moet blijven tot de Grotestraat, de
Schoolstraat en de aangrenzende pleinen.
In het algemeen vinden de meeste responden
ten echter dat als er gekozen moeten worden
tussen De Bleek en de Schoolstraat, De Bleek
de voorkeur als winkelgebied heeft. Overigens
vindt een grote groep van alle respondenten
dat de Schoolstraat geen echte winkelstraat
maar een fietsstraat is. Op de website
www.burgersvanvenray.nl zijn de verschillende
reacties na te lezen.

Andere functie
Annemarie stemde oneens. “Wanneer de huur
lager wordt, wordt het voor een onderne
mer aantrekkelijker om zich daar te vestigen.
Hier en daar een bankje met een mooie bloe
menbak. In het pand van Barto een pannen
koekenrestaurant en een smoothiebar of een
veganrestaurant. Met een groot terras buiten.

CDA Venray

Zorg voor vernieuwing.”
Marga vindt De Bleek netjes op orde, behalve het
vergeten hoekje bij de Zeeman. Ze stelt wel voor
om de grote plantenbak weg te halen. “Leuke
waterpartij net als bij het Schouwburgplein, kin
deren vinden dat geweldig, Die grote plantenbak
voegt voor mij helemaal niks toe aan dat stukje
van De Bleek. Ik vind het zelfs lelijk. Ik ben van
mening dat het niet een andere functie moet krij
gen, maar er moet hard aan gewerkt worden om
het daar weer gezellig te krijgen. Er zal heel veel
voor nodig zijn om dat hoekje weer aantrekkelijk
te maken.”

Enkele jaren geleden was Venray
de beste binnenstad van Nederland

ondernemers zou ondersteunen. “In plaats van
veel geld uit te geven om bedrijven te verleiden
met subsidie vanuit De Bleek naar de Grotestraat
te vertrekken, kan het geld beter besteed wor
den aan leuke kleine winkels. In de Bleek zijn de
huurprijzen beduidend lager dus volop kansen
voor startende ondernemers. Enkele jaren geleden
was Venray de beste binnenstad van Nederland.
Dit kwam omdat Venray een breed aanbod had in
zijn centrum. Gezellige horeca op de pleinen, grote
landelijke winkelketens in de Grotestraat maar ook
gezellige speciaalzaken in de Bleek en de aanloop
straten naar het centrum. De Bleek, met diverse
foodzaken, modezaken, telefoonwinkels en een
gezellige lunchroom hoort bij dit centrum. De
Bleek is gebouwd als winkelcentrum, je kunt er bij
regen overdekt lopen en niet omvergereden wor
den door fietsers en je kunt er gezellig winkelen.”

Kleine winkels
Ook Leo stemde tegen de stelling. De leegstand
die Venray kent zou volgens Leo beduidend min
der zijn als de gemeente nieuwe en enthousiaste

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

Een inclusieve samenleving
De laatste tijd wordt er op de (sociale) media veel gesproken over de inclusieve samenleving. Iedere keer
wordt er weer gesuggereerd dat er beleidsmatig niets mee gedaan wordt en dat er niets gebeurt. Echter
één van de drie rode draden in het coalitieakkoord is de inclusieve samenleving.
Verder staat er in onze beleids
uitgangspunten: “Een duurzame
Venrayse samenleving betekent voor
ons, naast investeren in energie, kli
maat en circulaire economie ook dat
iedereen, inwoners en partners naar
vermogen meedoet en participeert.
De kracht van de Venrayse samenle
ving geldt hierbij als uitgangspunt”.
Er zou niet met iedereen gesproken
zijn en daarmee laten wij mensen in
de kou staan. Daar wil ik graag een
weerwoord op geven. Politiek zijn

wij als gehele gemeenteraad erover
eens dat wij niemand willen uitslui
ten. Maar er zijn partijen die den
ken dat als alles op papier staat en
als er (afvink)plannen gemaakt zijn,
het dan geregeld is. In onze ogen is
een inclusieve samenleving iets van
iedereen en dus ook van wethou
ders, raadsleden en ambtenaren en
bij ieder beleidsstuk moet dit mee
gewogen worden. Als wij daarvan
uit gaan en iedereen is ervan door
drongen, dan hebben wij geen extra

dikke rapporten en beleidsstukken
nodig zoals sommige partijen nu
eisen. Wij willen als CDA net als de
wethouder graag meepraten hoe
het beter kan zonder te vervallen in
onnodige wet- en regelgeving en
zullen altijd het gesprek aangaan
met iedereen die zich buitengesloten
voelt in de Venrayse samenleving.

Jac Derikx

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.

Tijd voor jezelf

Column

De draad weer
oppakken
Mijn gebreide vest is af. Na uren
gedachteloos insteken en de
draad omslaan. Het eindresultaat is prachtig. En mooi op tijd.
Het einde van de zomervakantie nadert. Of is al daar.
Dingen die stillagen, beginnen
weer. Werk roept. Misschien ga
je er met frisse moed weer aan
beginnen. Verheug je je zelfs, zit
je vol energie. Of ervaar je fikse
tegenzin en wil je de zomerse
vrijheid liefst oprekken.
Juist tegenzin verdient aandacht.
Om een energielek te voorkomen.
Want in tegenzin zit heel veel ener
gie. Het barst ervan. Tegenzin laat
weten wat je niet wilt, of waar je
tegenop ziet. Het zegt ook wat je
juist fijn vindt. Wat je gaat missen.
Het heeft je dus veel te vertellen.
Kijk daarom eens wat de zomer
jou aan moois heeft gebracht.
Breng momenten in kaart waar
je dankbaar voor bent. Als je een
vakantiemotief had gekozen, is dit
misschien wel leidend geweest
daarin. Of is er een echt hoogtepunt
te noemen. Bewust terugkijken
op blij-makers en fijne momenten
brengt je weer in die stemming en
in dat moment. Het verbind je met
wie je deze momenten beleefde. Je
hoofd maakt geen onderscheid tus
sen of dat echt nu is, of dat dat her
inneringen zijn. Voordat je het weet
verschijnt er een glimlach op je
gezicht, ontspan je wat. Van daaruit
herstarten, maakt een wereld van
verschil, ook al is er niks veran
derd aan de taak die op je wacht.
Het goede met je meenemen
maakt dat je op een nieuwe manier
kan beginnen. Zodat je de draad
op jouw manier weer oppakt en
met nieuwe ogen kijkt. Misschien
hou jij het buiten zijn erin, door
dagelijks een rondje te ‘lunchwan
delen’. Of voed jij de onderlinge
verbinding door collega’s die ziek
zijn te verrassen met een hartelijke,
handgeschreven kaart. Voel je je
nog steeds op je favoriete vakan
tiebestemming door jezelf (en mis
schien ook wel anderen) wekelijks
te verrassen door een recept van
daar te proberen. Ik draag mijn
zelfgebreide vest op mijn eerste
werkdag. Heerlijk zit het. De creati
viteit en de ontspanning zitten erin
gebakken. Hoe draag jij de zomer
met je mee?
Karin Janssen
Trainer/coach
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15-vragen aan

Femke Wijnhoven Venray
Omdat daar heel veel verschillende
liedjes in voorkomen. Het genre is
daar popmuziek. Ik vind het gewoon
een leuke stijl.

Hou jij meer van het strand of
meer van de zee? En waarom?
Ik hou meer van de zee, want daar
kun je in het water zwemmen en
als het heet is ook in afkoelen.
Het zwembad vind ik wat minder om
het daar meestal erg druk is.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Dat je altijd op je eigen gevoel af
moet gaan en als jij iets niet wilt
doen, je het dan ook echt niet hoeft
te doen. Dit advies kreeg ik van mijn
ouders en van mijn beste vrienden.

Heb je een verborgen talent?
Nee, volgens mij heb ik geen ver
bogen talent. Ik vind het niet zo
jammer. Ik had het wel echt leuk
gevonden maar ja, je kan niet alles
hebben.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik wil graag een keer leren skiën ,
want als ik dat dan kan, kan ik een
keer op skivakantie en dat lijkt me
echt superleuk! Ik wil ook nog graag
leren autorijden want dan kan je
eindelijk zelf overal heen rijden en
ben je niet meer zo afhankelijk van
je ouders.

Wat doe je het liefste op een
zondagmiddag?
Op de bank hangen en dan lekker
Netflixen of een boek lezen. Wat
ik ook leuk vind om te doen is om
daarna nog in de avond te gaan bar
becueën. Dit vind ik leuk om te doen
met mijn ouders en mijn oudere zus.

Hoi

Column

De Sims 4
Ik doe eigenlijk nog maar een
ding als ik thuis ben en dat is
De Sims 4 spelen. Zodra mijn
laptop binnenkwam, heb ik
het spel gedownload. Ik doe nu
echt niks anders meer. Ik zit
dit te schrijven terwijl ik
De Sims voor mijn neus openstaat. Ik vind het echt leuk om
te doen. De hele dag op
Instagram of Snapchat zitten,
gaat ook vervelen en op een
gegeven moment heb ik mijn
series ook wel weer gekeken.
De Sims spelen, is altijd
anders.
Ik heb zes uitbreidingspakketten
gekocht tijdens de sale. Nu zijn
er nog zo’n twintig andere pak
ketten die ik wil, maar jammer
genoeg ben ik een bijna begin
nende student die haar geld aan
het sparen is. Daarom down
load ik veel. Door het downloa
den, krijg ik gratis extraatjes
die er normaal niet bij zit
ten. Dat maakt het bouwen en
spelen meteen een heel stuk
leuker. Ik speel het soms echt
de hele dag en ik bouw huis na
huis. Ik heb De Sims 4 nu twee
weken en ik heb al zeven huizen
gebouwd, dat is redelijk veel.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?
Vliegen! Want dan kan je gewoon
overal naartoe zonder dat je last
hebt van het verkeer of andere din
gen. Ik zou als eerste naar Australië
willen vliegen. Dat lijkt me wel erg
leuk.

Welke herinnering uit je jeugd
vergeet je nooit meer?
Dat je altijd gewoon kind kon zijn
en je je nergens druk over hoefde te
maken. Ik vond het fijn om geen zor
gen te hebben, want dan had je niet
zo veel stress als nu.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Femke Wijnhoven
16 jaar
Raayland College
Venray

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik heb werkelijk geen idee hoe
mijn toekomst eruit gaat zien. Ik ga
denk eerst studeren en dan later op
mezelf wonen. Ook wil ik graag kin
deren krijgen en een baan hebben
die ik dan erg leuk vind.

Ik ging daar naartoe voor een brui
loft van vrienden van ons. Dat vond
ik zo mooi om te zien. Daar kwamen
monniken langs en waren er een
hele boel rituelen. Ook was de kle
ding die je daar droeg heel erg apart.

Wat is jouw droombaan?
Ik heb geen idee. Ik wil eerst
gewoon mijn school afmaken en
dan pas gaan denken aan studies en
echte banen.

erg mooi vind en de cultuur is daar
ook heel anders dan in Nederland.
De mensen zijn daar ook echt heel
erg aardig en ik vind het daar heel
leuk om de tempels te gaan bezoe
ken. Ook vind ik het mooi om te zien
hoe de lokale bevolking daar woont.

Wie is jouw voorbeeld?
Mijn ouders zijn mijn voorbeeld,
omdat ze altijd goed voor mij
gezorgd hebben. En omdat ze altijd
voor mij klaarstaan.

Welke herinnering vergeet je
nooit meer?

Wat is jouw favoriete vakantiebeWelke muziek luister jij vaak?
stemming?

Mijn allereerste reis naar Thailand.

Thailand, omdat ik het land zelf heel

Ik denk de muziek van de top 40.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
Dat was de film The Kissing booth
deel twee. Ik vond het een leuke film
en ik ben nu al erg benieuwd naar
deel drie.

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?
Soms ben ik wel verlegen maar soms
ook echt niet. Het ligt er net aan hoe
de andere persoon zich gedraagt.

Geen sociale
media, maar online
spelletjes

Vooral als je huizen bouwt op
de grootste kavels die er zijn.
De Sims 4 spelen is mijn nieuwe
afleiding geworden, geen soci
ale media meer, maar online
spelletjes spelen. Mijn familie
merkt het verschil niet eens.
Op mijn kamer zitten doe
ik toch, of ik nu de De Sims
speel of door Instagram scrol.
Het leuke is dat ik De Sims 4
ook buiten kan spelen en dat is
met dit weer beter dan binnen
zitten. Vooral in de oude boer
derij zonder airco waar ik woon.
Over een week ga ik wel echt
leuke dingen doen buiten het
huis. Dat betekent een week
lang geen Sims kunnen spelen.

Tekst: Maud Rötjes
Jacky
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Zomerwandelingen IVN
IVN Geijsteren-Venray organiseert in augustus een zomeravonddriedaagse in drie verschillende natuurgebieden. De wandelingen
vinden plaats op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 augustus, telkens vanaf 18.30 uur.
De wandeltochten vinden deze keer
plaats in Wanssum, het Loobeekdal
en de Maasduinen. Deelnemers
kunnen kiezen of ze aan één, twee
of alle drie de activiteiten meedoen.
Deelname is gratis. In verband met
corona is het aantal deelnemers per

activiteit beperkt tot maximaal 20.
Deelnemers dienen zich daarom
er activiteit apart aan te melden
via info@ivn-geysteren-venray.nl
Kijk voor meer informatie over de
zomeravond-driedaagse op
www.ivn-geysteren-venray.nl
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Drie kunstacademiestudenten aan
het werk in Pop Up Galerie
De Pop Up Galerie in Venray opent vrijdagavond 7 augustus om 20.00 haar deuren voor een nieuwe expositie.
Drie kunstacademiestudenten grijpen deze kans aan om naast hun gemaakte werken ook het werkproces te
laten zien van nieuwe creaties van textielsculpturen tot aan keramische beelden. De expositie is te zien tot en
met zondag 30 augustus.

Expositie Rake Kwasten
De Venrayse schildersgroep de Rake Kwasten exposeert vanaf
1 augustus in de gangen van het VieCuri in Venray. Er is naast
bestaand werk ook veel nieuw werk te zien van Kees Moerkerk,
Anton Biemans, Wim Custers en Peter Peeters.

De Rake Kwasten hebben in de coro
natijd niet stil gezeten en hebben
de gelegenheid genomen om thuis
en in hun atelier nieuw werk te
maken. Veel schilderijen zijn geïn
spireerd door de natuur, denk daar
bij aan landschappen, bomen en

bloemen. Ook hangen er portretten
van diverse bekende Nederlanders.
De gebruikte materialen zijn olie
verf, acrylverf, aquarel en acrylinkt.
De expositie duurt tot 2 oktober.
Beeld: Geertjan Windemuller

Legends of Rock Tribute Tour
De internationale Legends of Rock Tribute Tour komt op zaterdag
27 maart 2021 in Sporthal de Wetteling in Venray met internationale tributes van AC/DC, Metallica, Guns N’ Roses en Foo Fighters.
Deze editie is, vanwege de maatregelen tegen het verspreiden van
het coronavirus, verplaatst van zaterdag 4 april 2020.
Alle hits zoals Whole Lotta Rosie,
Nothing Else Matters, Paradise
City, The Pretender en de beste
albumsongs van genoemde
wereldbands zullen door deze
tributebands worden gespeeld.

De drie kunstacademiestudenten die
vanaf 7 augustus de Pop Up Galerie
gebruiken als uitvalsbasis zijn: Edwin
de Klein, Sabine Meeuws en Clim
Stoopen. “Door het coronavirus heb
ben veel afspraken, activiteiten en
ideeën geen doorgang kunnen vin
den. Sinds maart is onze academie in
Tilburg gesloten, waardoor we een
plek missen waar creativiteit zicht
baar is in iedere millimeter. Een leuke
uitdaging voor ons om anders te gaan

denken, want waar zouden we wel
terecht kunnen?”, licht Edwin de Klein
toe.
Naast het tentoonstellen van eer
der gemaakt werk op de academie,
zal ook tijdens de openingstijden ter
plekke gewerkt worden aan nieuwe
kunstwerken. De studenten hebben
ieder hun eigen expertise. Stoopen
richt zich op fotografie waarbij onder
werpen als het menselijk lichaam
en de maakbaarheid van de natuur

voorop staan. Meeuws en De Klein
interesses liggen bij de beeldende
kunst. Waar Meeuws zich focust op het
onderwerp ‘herinneringen’, concen
treert De Klein zich op hedendaagse
onderwerpen zoals vrijheidsontne
ming, consumentenmaatschappij,
wegwerpcultuur en klimaatveran
dering. Verschillende technieken en
materialen zijn en worden hiervoor
gebruikt.

Het optreden wordt ondersteund
door een lichtshow en special
effects. Sporthal de Wetteling in
Venray opent haar deuren om
19.00 uur. Het programma begint
om 19.30 uur.

Drive In Movie in Geijsteren
Stichting Cultuurpodium Geijsteren organiseert op zaterdag
29 augustus de jaarlijkse Drive In Movie bij de kasteelplaats in
Geijsteren. Dit jaar wordt de film Green Book vertoond, een van de
meest bekroonde films van 2018. De aanvangstijd is 21.00 uur.
De film is gebaseerd op ware
gebeurtenissen en vertelt het ver
haal van de Italiaans-Amerikaanse
uitsmijter Tony Lip die zonder werk
zit als zijn nachtclub een paar
maanden dichtgaat. Vervolgens
besluit hij als chauffeur rond te rij
den voor een uiterst getalenteerde
pianist. De twee leven in een totaal
andere wereld, maar krijgen gelei
delijk aan een band met elkaar.
De film is vanuit de auto te bekij
ken, maar er worden ook vol

doende stoelen neer gezet.
Zowel vanuit de auto als vanaf een
stoel kan er tijdens de film snoep,
drankjes, chips, popcorn en hotdogs
besteld worden.
Alles gebeurt met inachtneming
van de coronaregels. Daarom ver
zoekt de organisatie om vooraf
kaartjes te bestellen via de web
site van het cultuurpodium
www.cultuurpodiumgeijsteren.nl
of rechtstreeks via
info@cultuurpodiumgeijsteren.nl

Schoolplein Coninxhof opgeknapt
Voor basisschool de Coninxhof in Veltum is het al jaren een gekoesterde wens om een nieuw schoolplein te
realiseren. Een openbaar schoolplein waar de leerlingen kunnen spelen, leren en ontspannen. Door de
eerdere plannen rondom Plan Veltum en recentelijke de maatregelen rondom het coronavirus, is de uitvoering echter steeds opgeschort. Op zaterdag 1 augustus was het eindelijk toch zo ver. Mede met de hulp van
Kiwanis Club Venray-Schieepersland. Deze serviceclub ondersteunde niet alleen een stukje in de kosten,
maar de mannen staken ook zelf de handen uit de mouwen. Komend schooljaar wordt het schoolplein
feestelijk geopend.
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Jij maakt ‘m super

4.999,-

13.699,-

Virtual Reality presentatie
compleet met
apparatuur

compleet met
apparatuur

Caprice Onyxzwart

Sorrento Plus Kristalgrijs

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

HORST

8,

3

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

elke zondag geopend

