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Levende standbeelden
Al voor het vijfde jaar organiseerde Venray Centraal op de laatste zondag van augustus een koopzondag vol Living Statues. In verband met corona stond per beeld een controleur
klaar om de act tijdelijk stil te leggen als mensen te dicht bij elkaar kwamen. Dit is volgens de organisatie niet gebeurd. Voor het eerst kon het publiek ook kiezen welke act zij de beste
vond. Bijna vijfhonderd mensen brachten hun stem uit. De act Labyrint haalde de meeste stemmen binnen en mocht een passende prijs in ontvangst nemen uit handen van Sheila de
Bruin, voorzitter van Venray Centraal. / Beeld: Rob Beckers

Commissie sceptisch over komst arbeidsmigrantentoren
naar Keizersveld
Er ligt een plan klaar om op korte termijn een woontoren voor arbeidsmigranten te bouwen op het bedrijventerrein Keizersveld in Venray. Tijdens de commissievergadering Wonen bleek dat een aantal leden dit
niet zo’n goed idee vindt. Arbeidsmigranten moeten midden in de maatschappij inburgeren en niet op een
industrieterrein was het advies.
De meeste commissieleden
waren zeer positief tegenover
het plan om 92 arbeidsmigranten
in de zogenoemde Kafra-Tower
te huisvesten. De voordelen zijn
eenvoudig op te noemen. Het
gaat illegale huisvesting tegen,
de arbeidsmigranten werken in de
directe omgeving en kunnen zo met
de fiets naar het werk en de toren
zou het eerste dergelijke initiatief
zijn in Nederland. Met deze primeur

komt Venray positief in beeld. Toch
waren de commissieleden sceptisch.

Andere locatie
De locatie was het grootste
hekelpunt tijdens de vergadering.
“Een industriegebied is niet
bedoeld om te wonen”, zei Elianne
Sweelssen (SP). “Hoe mooi het
gebouw er ook uitziet, dit kan niet.
Verschuif de huisvesting naar het
midden van de maatschappij, in

de kern van Venray.” John Willems
(VVD): “Voor de initiatiefnemer snap
ik het, maar op maatschappelijk
gebied niet. We kunnen toch
allemaal wel locaties aanwijzen
in de kern waar het wel kan? Ik
probeer te snappen wat bij een
plek als een industriegebied het
maatschappelijk voordeel is.
Jammer, want ik sta verder meer
dan honderd procent achter het
initiatief.”

Stapje
Volgens wethouder Jan Loonen is dat
juist de crux. “We kunnen wel honderd argumenten verzinnen waarom
het niet kan, maar daar lossen we
het probleem niet mee op”, zei hij.
“Deze plek is niet perfect, maar het
is voor ons noodzaak om arbeidsmigranten te huisvesten. Het probleem
loopt al 15 jaar en dit kan een stapje
zijn. Probeer dan een goede locatie te
vinden, dat is niet zo gemakkelijk. We
hebben in het verleden al veel ideeën
gehad, maar deze waren telkens net
niet goed. Soms moet je tevreden
zijn met wat je nu kunt bereiken en
dan ben ik maar tevreden met een

7.” Het dossier om de Kafra-Tower
te realiseren, is nog niet compleet.
Enkele onderzoeken moeten nog
worden gepubliceerd en dus wachten
de commissieleden deze resultaten
af. Loonen hoopt alle bevindingen te
hebben voor de raadsvergadering,
waarin onder andere de keuze voor
het industrieterrein Keizersveld wordt
toegelicht. “We zijn er nog lang niet
en hebben nog jaren te gaan voordat
we dit huisvestingsprobleem enigszins hebben opgelost”, sluit Loonen
af. “Maar dit kan eindelijk een nieuwe
fase zijn.”
Tekst: Niels van Rens
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Slopen of behouden?

Commissie buigt zich over duivels dilemma van
behoud historisch pand bieb in Venray
Voor de leden van Commissie Wonen van Venray lag op dinsdagavond 1 september het dilemma wat te doen
met het huidige gebouw van de bibliotheek in Venray. De keuze in het raadsvoorstel was eigenlijk heel simpel:
slopen of behouden? Voor de commissieleden lag deze eenvoudige afweging toch iets gevoeliger.
De bieb verhuist naar het voormalige Albert Heijn-pand aan de
Merseloseweg en zo komt het ‘oude’
adres dus leeg te staan. De plannen zijn
om het pand in te vullen met appartementen. Als het wordt gesloopt zou
er een geheel nieuw complex op deze
plek kunnen komen. Als het gebouw
blijft staan behoudt Venray een karakteristiek gebouw waarin appartementen worden gerealiseerd. Welke keuze
weegt zwaarder: de maatschappelijke
of culturele functie?

Maatschappelijk belang
En deze beslissing was tijdens de commissievergadering niet snel genomen. Twee partijen waren heel stellig.
Daan Janssen (D66) en Jens van Oers
(Samenwerking Venray) waren duidelijk: sloop boven behoud. “We
erkennen dat dit pand een cultuur
historische waarde heeft voor Venray”,
zei Janssen. “Maar toch staat voor ons
het maatschappelijk doel hoger op
onze agenda en kiezen we voor sloop.
Starters en senioren hebben woningen

nodig en dat is belangrijker voor ons.”
Ook Van Oers pleitte voor het slopen
van het historische pand. “Het is geen
gemakkelijk dilemma, maar als we
echt moeten kiezen staat het maatschappelijk belang voor ons bovenaan.”

Eerst onderzoek
De andere commissieleden waren
het daar totaal niet mee eens. “Dit
is zowat het enige historische pand
wat we nog over hebben in Venray”,

zei Cees de Vocht (Venray Lokaal).
“Daarnaast is het ook nog eens op
architectuurgebied een bijzonder
pand. Dit raadsvoorstel is heel dwingend, maar als we dan een keuze
moeten maken behouden we liever het gebouw en doen we eerst
eens goed onderzoek naar wat er
wel mogelijk is. Kunnen we het niet
gewoon behouden en waardoor dit
stukje cultureel erfgoed in Venray
blijft?”

Foto
Ook Elianne Sweelssen van SP was
het eens met De Vocht. “Het is een
dilemma van hier tot Tokio. Dit is een

historisch pand en daar hebben we er
nog heel weinig van. Ik denk dat het
beste is om mogelijkheden te zoeken
om in dit gebouw sociale woningbouw
te realiseren. Beter dan het platgooien
waarna je alleen nog een foto overhoudt.” Ook John Niessen (VVD) pleit
voor een nieuw onderzoek naar het
behoud van het pand. “Het plan is te
kort door de bocht, het verhaal is nog
erg mager. Daarnaast zijn we elders
in Venray volop bezig met het realiseren van woningbouw. Dan zou ik het
jammer vinden als het gebouw wordt
gesloopt.”
Tekst: Niels van Rens

Verdeeldheid over noodzaak grote zonneparken
Gemeente Venray wil in oktober de tender voor zonneparken openstellen. Initiatiefnemers kunnen hierop
inschrijven waarna een adviesteam het beste plan uitkiest. In de commissie Wonen van dinsdag 1 september
waren de politieke partijen verdeeld over deze aanbesteding. Enkele fracties vroegen zich af of grootschalige
zonneparken nog wel nodig zijn nu het doel van hernieuwbare energie voor 2030 haalbaar lijkt.
De werkgroep monitoring hernieuwbare energie gemeente Venray heeft
onderzoek gedaan en komt tot de
conclusie dat het doel voor 2030 binnen handbereik ligt, zonder de komst
van zonneparken. De werkgroep had
onlangs een gesprek met beleidsme-

Colofon

dewerker Arjen van Wijngaarden. Hij
vertelde dat de werkgroep een gedegen onderzoek heeft uitgevoerd.
“Maar er is een verschil over de interpretatie. Er zitten veel projecten in
de pijplijn waarvoor SDE-subsidie is
toegekend. Maar het gaat vooral om
biomassa en de ervaring leert ook
dat 50 procent van de projecten niet
doorgaat. We weten daarom niet hoe
realistisch de cijfers zijn.”

HALLO Venray
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Lizzy Bruno (Pro Venray) en Theo
Mulders (Samenwerking Venray) stelden dat de tender niet uitgeschreven
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hoeft te worden. “Want het is niet
nodig”, meende Mulders. “De doelen
zijn ruimschoots haalbaar zonder zonneparken of windmolens. Daar zijn wij
van overtuigd.” Harrie van Oosterhout
noemde de tender een wedstrijd.
Hij vreesde juridische risico’s omdat
verliezers de beoordeling kunnen
aanvechten. “De criteria moeten we
daarom heel goed vastleggen.”
De SP vond de tender een goed plan
maar zette ook vraagtekens bij de
noodzaak. Elianne Sweelssen pleitte
ervoor inwoners en coöperaties de
voorkeur te geven. “Want dit biedt
de grootste kans op succes. We moe-

ten zo’n toestanden als bij Kronos
Solar voorkomen.” Samenwerking
Venray, SP en Venray Lokaal vonden
dat opslag van energie moet worden meegewogen. “Dit is een kans
om waterstofopslag naar Venray te
halen”, meende Cees de Vocht (Venray
Lokaal). Theo Mulders: “Als er toch
een tender komt dan moeten we
hoge eisen stellen aan energieopslag. Ook om het elektriciteitsstation
te ontlasten.” Arjen van Wijngaarden
meldde dat innovatieve oplossingen
bij de beoordeling met extra punten
worden beloond. Leo Philipsen (CDA)
uitte zijn zorgen over de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsstation.
“Daarom moet een transportverklaring
van Enexis meetellen bij het puntensysteem. Want zonder een verklaring
houdt het op.”

CDA, D66 en VVD uitten hun twijfels over de haalbaarheid van de
energiedoelen. “Ik heb het vermoeden dat we er nog lang niet zijn”,
zei Leo Philipsen. Theo Zegers (D66)
vond dat biomassa niet mag worden
meegeteld bij hernieuwbare energie.
“Want dit is niet toekomstbestendig.
Biomassa moet buiten beeld blijven.”
D66 zou het toejuichen als Venray
de doelen van 2030 gaat overschrijden. “Als we hoger kunnen scoren,
dan moeten we dat doen. We mogen
daarom geen drempels opwerpen en
niets vooruitschuiven. Anders komen
we nergens”, aldus Zegers.

Tekst: Henk Willemssen

Verbazing over ingrepen in Vlakwater
Venray Lokaal is verbaasd over de ingrepen die pas zijn gedaan in Vlakwater. Op het terrein van het
voormalige zwembad zijn grote stenen, palen en attributen geplaatst. De lokale partij wil van het College
B&W weten wie hiervoor de opdracht heeft gegeven.
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Overschrijden

Venray Lokaal haalt aan dat er nog
steeds geen gebiedsvisie ligt voor
Vlakwater. ‘Tot die tijd zouden
alle plannen ‘on hold’ staan.
Voor zowel de gemeentelijke als

private percelen die in het gebied
liggen’, zegt de lokale partij die
schriftelijke vragen heeft gesteld.
De locatie van het voormalige
zwembad is eigendom van de

gemeente. ‘Tot onze verbazing
zijn hier activiteiten begonnen.
We willen weten wat er precies
gaande is en waarom wordt
afgeweken van de afspraken.’

Meer tijd
De gemeente is al enkele jaren
bezig met het opstellen van een
visie voor het Vlakwatergebied. De
planning was dat de gemeenteraad
in december 2019 een besluit
zou nemen. Wethouder Cor
Vervoort stuurde op 23 juli een
bericht naar de raadsleden dat er
opnieuw vertraging is opgetreden.
De conceptvisie zou tijdens de
zomerperiode ter inzage worden
gelegd. ‘Binnen het college bestaat
de behoefte aan meer ruimte en
tijd voor afstemming alvorens de
conceptvisie vrij te geven voor
inspraak’, meldt Cor Vervoort.
Begin 2018 kaartte het voormalige
wijkplatform Veltum de overlast
in Vlakwater aan bij de gemeente.
Het Odapark heeft te kampen met
vandalisme en er is overlast van
hangjongeren die zorgen voor
brandstichting, drugshandel en
vernielingen. De komst van een
pannenkoekenhuis in de voormalige
Perdstal leidde tot bezwaren van
omwonenden.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

0309 \ nieuws

03

Moeras en schaatsven terug in Castenrays Broek
Castenrays Broek wordt komend jaar in oude staat hersteld. Het moerasgebied is in de afgelopen decennia
dichtgegroeid en verdroogd. Van het ooit beroemde schaatsven is weinig meer over. Daar wil eigenaar
Staatsbosbeheer verandering in brengen. Het is ook een wens van de inwoners van Castenray dat het
schaatsven met het eiland weer terugkeert. Eind 2021 is de herinrichting klaar.

Het project kost 5,3 miljoen euro.
De uitvoering heeft lang op zich laten
wachten omdat de financiering niet
rondkwam. Castenrays Broek is een
project van gebiedsvisie Maasgaard.
Hierin werken Waterschap Limburg,
provincie Limburg en de gemeenten
Horst aan de Maas en Venray samen
om natuurwaarden te versterken.

Geschiedenis
“Dit is een prachtig project”, zegt projectleider Louis Broersma tijdens de
inloopavond op woensdag 26 augustus in gemeenschapshuis De Wis in
Castenray. Broersma werkt voor ingenieursbureau Sweco en is voor dit project
ingehuurd door Waterschap Limburg.
Alleen de oudere inwoners weten

zich nog te herinneren dat in de winterdag schaatsers van heinde en ver
naar Castenray kwamen. “Het kan wel
veertig, vijftig jaar geleden zijn dat hier
voor het laatst is geschaatst”, zegt Ties
Dinghs.
De ruilverkaveling van zo’n halve eeuw
geleden had een grote impact. De
Lollebeek, die dwars door het natuurgebied stroomt, is rechtgetrokken en
de landbouwgronden zijn verkocht
aan Staatsbosbeheer. Jan Strijbos van
Heemkundig Genootschap Castenray
heeft een boek geschreven over
Castenrayse Vennen. “De naam klopt
niet helemaal. Het is geen ven maar
een moeras. Iedereen noemt het Câsels
Broek. Het is een heel oud natuurgebied. Ik heb een beschrijving gevonden

uit de zestiende eeuw. Voor de oorlog is
hier nog turf gestoken. Staatsbosbeheer
wilde als nieuwe eigenaar de natuur
zijn gang laten gaan.” Het gebied
verdroogde en groeide langzaamaan
helemaal dicht. Vaak tot ongenoegen
van de omwonenden. “Het dorp wilde
weer het gebied in kunnen lopen zoals
vroeger. Zo zijn er wandelroutes gekomen die in 1996 zijn geopend”, zegt Jan
Strijbos.

Verdroging
Louis Broersma staat bij een tafeltje met afbeeldingen en plattegronden. Hij legt uit dat de rechtgetrokken
Lollebeek een veroorzaker is van de
verdroging. “Dit is een kwelgebied.
Ondergronds stroomt het water uit de

Geparkeerde auto in brand in Venray
De brandweer werd opgeroepen in de nacht van zondag 30 op maandag 31 september voor een autobrand in Venray. Een blusgroep van Venray was aanwezig.
De melding werd gemaakt rond
00.10 uur. Een geparkeerde auto
stond in lichtelaaie aan de Aronskelk
in Venray. De brand was al snel

onder controle door de brandweer
van Venray en kon daarmee ook
voorkomen dat het oversloeg op
andere voertuigen. De auto is

waarschijnlijk total loss verklaard.
De oorzaak is nog niet bekend.

ThemaCafés over toekomst gemeente Venray
De gemeente Venray organiseert een serie bewonersbijeenkomsten onder de naam ThemaCafés. Tijdens
deze bijeenkomsten op dinsdag 8 en donderdag 17 september gaat het over de vorming van de nieuwe
omgevingsvisie. Inwoners, ondernemers en organisaties komen samen om in gesprek te gaan over
allerlei thema’s voor de leefomgeving.
In de avonden wordt ingegaan hoe
de gemeente Venray de komende
twintig jaar verandert en wat dat
betekent voor de omgeving. Op
deze manier is de omgevingsvisie niet alleen een visie van de
gemeente, maar van iedereen.
Eerder haalde de gemeente al
inbreng op via een digitale enquête.
Tijdens de ThemaCafés wordt dat

gesprek voortgezet. Onderwerpen
als groen, water, het klimaat, maar
ook wonen, werken en ondernemen
in de gemeente Venray passeren
de revue. Op dinsdag 8 september
staan de thema’s duurzaamheid,
ondernemen en mobiliteit centraal.
Op donderdag 17 september zal het
voornamelijk gaan over gezondheid,
de buurt en wonen. De bijeenkom-

sten duren van 19.30 tot 21.30 uur,
met een inloop vanaf 19.00 uur. In
oktober is een afsluitend SlotCafé.
Vanwege de maatregelen omtrent
het coronavirus zijn er beperkt plekken beschikbaar. Aanmelden kan
via www.omgevingsvisie.venray.nl/
proces

hoger gelegen omgeving hiernaartoe. De Lollebeek voerde het water
af waardoor het landschap verruigde.
De verdroging is een groot probleem
in Limburg en Brabant. Door de droge
zomers en ook door de onttrekking
van veel grondwater voor de beregening van landbouwgronden.”
De bestaande Lollebeek wordt deels
gedempt en omgelegd. De nieuwe
omleiding komt aan de zuidkant grotendeels op het grondgebied van
gemeente Horst aan de Maas. De
Lollebeek gaat hier weer slingeren
zoals in de tijd voor de ruilverkaveling.
Ook wordt de nieuwe beek breder en
minder diep zodat het water minder
snel wegstroomt. Er komen wandelroutes met stapstenen door het water.
Naast het omleggen van de Lollebeek
is de aanpak van het schaatsven de
grootste klus. “Je kunt tegenwoordig
zo naar het eiland lopen waar vroeger
de koek-en-zopietent stond”, weet Jan
Strijbos. Toch is het moeras niet helemaal verdwenen. Louis Broersma vertelt dat enkele onderzoekers tijdens
de natte periode in februari en maart
nog bijna wegzonken. “Maar een paar
maanden later was het weer helemaal
opgedroogd. De verdroging heeft ook
grote gevolgen voor zeldzame planten
die nu vrijwel zijn verdwenen zoals
slangenwortel, wilde gagel en veenmos. We verwachten dat deze planten
zich zullen herstellen.”

Afgraven
Het schaatsven heeft een omvang van
1,3 hectare, bijna twee voetbalvelden. Om het gebied weer te vernatten moet het tot 1,5 meter worden
afgegraven. Het is een flinke klus want
eerst moeten de dichte begroeiing
en alle bomen gekapt worden. “De
bovenste laag van 20 tot 40 centimeter is slib”, zegt Broersma. “Daaronder
bevindt zich een veenachtige, plantaardige laag van 60 tot 80 centimeter. Beide lagen graven we af. Het is
belangrijk dat het water voldoende
diepte krijgt, zeker tot 1,20 meter.
Ondiep water warmt door de zon te
snel op met als gevolg veel plantengroei. We moeten voorkomen dat het
moeras opnieuw gaat verlanden.”
Voorheen stond op het eiland, dat via
een brug bereikbaar is, een schuilhut.
De wens van het dorp is een vogelkijkhut of uitkijkpost. Vanwege de hoge
kosten geeft Staatsbosbeheer de voorkeur aan een vogelkijkscherm.
De vraag is of Castenrays Broek na de
herinrichting kan overleven ondanks
de klimaatverandering met lange
droge periodes. Projectleider Broersma
heeft goede hoop. “Tijdens droogte
zal het water wat wegzakken van de
oevers. Maar ik denk dat het moeras
op een natuurlijke manier in stand kan
blijven.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Uitgerust weer
aan de slag?
Ben je zo vlak na je vakantie op zoek naar vast of tijdelijk werk of
ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij kijken mee naar jouw
wensen. Wat past bij jou, wat heb je nodig en welke bedrijven
passen daarbij? Kortom, waar haal jij het beste uit jezelf. Samen
steken we graag de handen uit de mouwen. Het liefst vandaag nog!

• Heftruckchauffeurs
• Productiemedewerkers
• Operators (in agro en food)
• Technische medewerkers
• Machinisten en chauffeurs
• Dierverzorgers veehouderij
• Tuinbouwmedewerkers en- leidinggevenden
• ..nog veel meer!
Check alle vacatures op ab-werkt.nl

Interesse? Mail naar horst@ab-werkt.nl of bel naar
077 - 398 08 83 en vraag naar Anouk of Sabrina.

AB Werkt
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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Creatieve bedrijven willen naar oude melkfabriek
De Venrayse bedrijven Doing Goods en Wonderwall willen zich vestigen in de oude melkfabriek in Leunen.
Eigenaar Jan Swinkels is in onderhandeling met eigenaar Hoex/Maessen en gemeente Venray over de invulling van het vervallen bedrijfspand aan de Leunseweg.

de entree van Leunen. “Ik ga nog met
de dorpsraad in gesprek”, zegt Jan
Swinkels. “Ik denk dat onze plannen
goed passen op deze bijzondere locatie. We willen er iets moois van maken
en onderzoeken of het oude gebouw
te herstellen is.”
Doing Goods en Wonderwall leveren
niet aan particuliere klanten. Er komt
geen winkelverkoop. “Nee, want we
leveren aan andere winkels. Wat er
wel komt is een showroom en verder opslagruimte en expeditie waar
we orders klaarmaken en verpakken

en verder de afdeling marketing en
sales”, aldus Swinkels.
Dorpsraadvoorzitter Annemarie van
Kruijssen is benieuwd naar de plannen. “Zo’n creatief bedrijf klinkt veelbelovend. Het is vrij kleinschalig en
onze eerste indruk is positief. Het zou
heel mooi zijn als het pand in oude
stijl wordt opgetrokken. Laat de eigenaar maar snel eens bij de dorpsraad
langskomen.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen

Schoolplein Gilde Opleiding
Oostrum rookvrij
Op het schoolplein van Gilde Opleidingen in Oostrum mag vanaf nu
niet meer gerookt worden. De school werkt samen met de
gemeente Venray aan een rookvrij schoolterrein.

Doing Goods verkoopt meubels en
woon- en interieuraccessoires en
Wonderwall is gespecialiseerd in
houten wandpanelen. Beide zijn ze
nu gehuisvest aan Maasheseweg en
Bosweg in Venray. “We zijn een jong
en creatief bedrijf met vijftien medewerkers”, zegt eigenaar Jan Swinkels.
“We zijn op zoek naar een nieuwe plek
en de oude melkfabriek lijkt voor ons

een mooie en passende locatie. Het is
nog niet helemaal rond en we onderzoeken de mogelijkheden. Maar iedereen is enthousiast en we hopen dat
het verhuisplan over een paar maanden concreet is.”

Geen winkelverkoop
Jan Swinkels kent de beladen voorgeschiedenis van de oude melkfabriek.

Het plan voor de huisvesting van 288
arbeidsmigranten leidde tot veel ophef
bij de inwoners en de dorpsraad van
Leunen. Op 31 oktober 2017 sneuvelde
het plan nipt in de gemeenteraad. Op
7 juli 2019 liep het verouderde pand
flinke schade op bij een grote brand.
De dorpsraad pleit al langer voor een
representatieve invulling, zoals een
supermarkt, van deze zichtlocatie bij

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien
roken, zelf ook eerder gaan roken.
Een rookvrij terrein beschermt hen
ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen
hebben daarom al een rookvrij
terrein ingevoerd voor de wettelijke verplichting. Wethouder Anne
Thielen: “Goed dat er ook bij Gilde

Opleidingen wordt gewerkt aan
een gezonde leeromgeving. Mooi
dat we samen stappen zetten naar
een rookvrije generatie.”
De beweging ‘op weg naar een
rookvrije generatie’ werkt toe naar
een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd
tegen tabaksrook en de verleiding
om te gaan roken.

Rock in Rooij
Henny Weber zal met ingang van zaterdag 5 september het programma
Rock in Rooij presenteren. Dit programma met muziek van onder meer Led
Zeppelin, Queen, AC/DC, Metallica, Guns ‘n Roses, Dire Straits en Aerosmith,
zal van 21.00 tot 22.00 uur te horen zijn. Ook zullen er allerlei nieuwtjes en
feiten uit de Rock en Metal wereld voorbij komen.

Wij zijn gespecialiseerd in kweken van spillen en lichte laanbomen en zoeken ter versterking van ons team een:

MEDEWERKER
BOOMKWEKERIJ

m/v

De Medewerker Boomkwekerij heeft afwisselend werk.
Behalve de allround werkzaamheden in de boomkwekerij heeft
de medewerker diverse logistieke taken, waaronder het laden en
lossen van pallets en kluitbomen.
Wij vragen
Ervaring met het rijden van tractor en heftruck.
Goede communicatieve vaardigheden vanwege contacten met
klanten en chauﬀeurs.
Een zelfstandige medewerker, maar ook collegiaal.
Ervaring in de sector is een pre.
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een vast dienstverband volgend CAO Open Teelten.

Henny Weber is al enkele jaren te horen in het programma Roadtrip, iedere
werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Dit doet hij samen met Peggy Keijsers. Hij
wilde er nog een programma bij doen, waar hij zich lekker bij voelt. Dat is dus
Rock in Rooij geworden. Dus vanaf 5 september iedere zaterdagavond Rock in
Rooij van 21:00 tot 22:00 uur bij Omroep Venray.

Bezinningsmiddag op TV
Traditiegetrouw wordt een jaarlijkse bezinningsmiddag gehouden op de tweede
dinsdag van september. Dit jaar zou dat voor het 35e jaar zijn. De middag is
speciaal voor zieken en thuiszittende mensen uit Venray.
In het verleden werden de mensen begroet door een team van vrijwilligers die
zorgden voor een kopje koffie, thee of ander drankje met vlaai. Maar vooral
werd gezorgd voor een gezellig samenzijn met een muzikale omlijsting
in Danscentrum Janssen. Om twee uur volgde dan volgens traditie een
eucharistieviering. Helaas is dat nu niet mogelijk. Omroep Venray heeft
gemeend om speciaal voor deze zieken en thuiszittende mensen de
plechtige Maria-Lof viering op televisie uit te zenden, waarbij Deken Ed
Smeets zal voorgaan.
Op dinsdag 8 september zal vanaf 14.00 uur de mis te zien zijn op
de bekende kanalen van Omroep Venray: Ziggo, KPN, Telfort,
XS4All, Edutel, Fiber, Stipte, Trined Glasweb Venray en www.
omroepvenray.nl/livetv/.

Reageren
Bel met Mariola Geurts 06-25012165 of stuur een mail
met je CV + motivatie naar info@boomkwekerijgeurts.nl
Geurts-Geurts Laan- en Sierboomkwekerij
Groeneweg 28 • 5812 AL Heide

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Jos van Rheden doet mee met het Open Nederlands
Kampioenschap Poker
Jos van Rheden uit Venray is er in geslaagd om zich dit jaar te plaatsen voor de finale van het Open Nederlands
Kampioenschap Poker dat op vrijdag 4 en zaterdag 5 september plaatsvindt. De fervent pokeraar strijdt met
ongeveer vierhonderd andere kaartliefhebbers om het kampioenschap. Normaal gesproken zien de spelers
elkaar live aan de tafel, maar dit jaar wordt het toernooi digitaal gehouden vanwege het coronavirus.

Met beetjes
Van Rheden schat zijn kansen prima in
om in het midden van het klassement
te eindigen. “Ik behoor zeker niet tot
de favorieten, maar ik ga er ook niet
vanuit dat ik binnen de eerste uurtjes
klaar ben.” Zijn tactiek is om in het
begin op veilig te spelen. “Iedereen
begint namelijk met hetzelfde aantal
aan pokercoins. Het heeft dan geen
zin om meteen flink in te zetten, dat
doe je met kleine beetjes. Later in het
spel, als je meer hebt dan je tegenstanders, kun je wat meer gokken en
hoger inzetten.”

heeft zich geplaatst voor de finale van
het toernooi. “Zo speelt oud-darter
Co Stompé en ook misdaadverslaggever Alberto Stegeman doet een gooi
naar de titel. Het zou mooi zijn als ik
hen kan verslaan. Vooral Alberto is
geen slechte pokeraar.” Stegeman
wist namelijk in 2018 een prestigieus
pokertoernooi in Nederland te winnen
en ging met de hoofdprijs van 240.000
euro naar huis. Hoe ver Van Rhenen
komt maakt hem niet zoveel uit.
“Het zou fijn zijn als ik de eerste dag
niet al klaar ben en dan zien we wel.
Je doet vooral voor de lol mee.”

Bekende Nederlanders
Ook een aantal bekende Nederlanders

En dat is in eerste instantie wel jammer voor Jos van Rheden. “Eén van
mijn sterke kanten is dat ik mijn
tegenstanders goed kan lezen”, vertelt
hij. “Helaas moet ik nu iets meer op
mijn geluk vertrouwen.” Omdat het
coronavirus in Nederland heerst, kan
het kampioenschap niet live worden
gehouden op locatie, maar digitaal.
“Mijn tegenstanders kan ik niet zien,
ook niet via een webcam.” Maar op
de manier hoe de tegenstanders van
Van Rheden spelen, kan hij ze toch
een beetje aflezen. “Ik hoop dat ik

dan evengoed kans maak om ver
te komen.”

Geen geld
Het Open Nederlands Kampioenschap
Poker is een jaarlijks pokertoernooi
voor amateurs. “Het zijn liefhebbers
van de sport”, vertelt Van Rheden.
“Het is niet zo dat wij voor het geld
spelen, de lol is het meest belangrijk.”
Want in deze tak van amateursport
wordt er ook niet met geld gespeeld.
Nee, het gaat om de eer. “Stel, ik win
het Open Kampioenschap, dan win

ik nog geen geldbedrag. Je wordt
wellicht uitgenodigd om deel te
nemen aan grotere toernooien, waar
dan misschien wel om geld wordt
gespeeld.” Van Rheden wist zich te
plaatsen door dit jaar pokerkampioen
te worden in de gemeente Enschede.
“Iedereen die een gemeentelijk
toernooi weet te winnen, plaatst
zich voor het Open Nederlands
Kampioenschap Poker.” In totaal
deden meer dan 20.000 deelnemers
mee om zich te plaatsen, uiteindelijk
bleven er 392 spelers over.

Tekst: Niels van Rens

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

Bezwaar Kronos tegen weigering zonnepark
Kronos Solar heeft een bezwaarschrift ingediend bij gemeente Venray tegen het weigeren van een
vergunning voor het zonnepark in Smakt. Het College van B&W kwam begin juli terug op haar eerdere
besluit en zette een streep door het zonnepark van 20 hectare. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad
zich op 12 mei uitsprak tegen het zonnepark.
Tegen het collegebesluit om de
vergunning te weigeren is bezwaar
en beroep mogelijk. Tijdens de
bezwaarperiode, die liep van 17
juli tot 28 augustus, zijn volgens de
gemeente vier zienswijzen ingediend waaronder die van Kronos
Solar. Op 18 februari besloot het
college om Kronos groen licht te
geven omdat het aangepaste plan

zou voldoen aan beleidskader KODE.
Dit besluit leidde tot veel onbegrip
bij dorpsraad Smakt-Holthees en
werkgroep zonnepark Smakt. De
gemeenteraad floot op 12 mei het
college terug. Vanwege het ontbreken van draagvlak, het tekortschieten van de omgevingsdialoog en de
participatie van omwonenden. Ook
was er onvoldoende afstand tot de

bebouwde kom van Smakt.
Nu er vier zienswijzen zijn ingediend, moet het college een nieuw
besluit nemen waarin onder meer
de bezwaren van Kronos worden
meegewogen. Volgens de woordvoerster van de gemeente zal het
college binnen enkele weken beslissen. “Tegen dit besluit zal beroep bij
de rechter openstaan.”

Venrayse Ondernemers Prijzen afgelast
De Venrayse Ondernemers Prijzen wordt in 2021 niet uitgereikt. De voorzitters van de regionale ondernemersverenigingen van Venray hebben dit besloten.
Voor de zomer is het thema ‘Creatief
ondernemerschap’ al gedeeld met de
regionale ondernemersverenigingen.
Er was een aantal geschikte kandidaten in het vizier. In eerste instantie
werd er nog gezocht naar een alternatieve invulling van deze avond op
donderdag 7 januari 2021, met een

aangepast programma voor kandidaten en toeschouwers. Dit lukte
niet en de alternatieve invulling zou
niet Venrayse Ondernemers Prijzenwaardig zijn. Ook de kandidaten
zouden niet het podium krijgen wat
ze verdienen met een gevulde zaal
vanwege het coronavirus. De orga-

nisatie hoopt dat het een eenmalige
beslissing is. “We hopen in 2022 met
nieuwe energie en mogelijkheden
aan de slag kunnen”, aldus de organisatie. “Extra sterkte wensen we onze
ondernemers toe, in bepaalde branches is het nog steeds niet gemakkelijk om kansen te zien en te pakken.”

LANDBOUWMECHANISATIE
MONTEUR M/V
(indien gewenst in
combinatie met tractorchauffeur)

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V
Voor informatie kun je bellen met Leon Vissers, 06 14 84 09 69

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com

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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Uut de alde soos

OJC Jera Ysselsteyn
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 Jera Ysselsteyn.
OJC Jera vond zijn oorsprong vijftig
jaar geleden toen een groep vrienden op zoek ging naar een eigen
honk. De jongeren, die voorheen
samenkwamen in een keet, kwamen terecht in de tuinbouwloods
van de Boerenbond, waar Jera nog
altijd is gevestigd. Met wat subsidie van de gemeente en een financiële bijdrage van de kerk kon het
gebouw aangekocht en opgeknapt
worden. “Al sinds de oprichting is
onder andere de jeugdraad een
belangrijke doelgroep geweest.
Daar is de naam Jera ook van afgeleid”, legt Tom Jenniskens, vicevoorzitter uit. Dit jaar is het 50-jarig
jubileum van Jera. “Er zijn erg veel
leuke activiteiten bedacht om dit
te vieren met zijn allen. Er worden drie reünieavonden gehouden
waarvan er één binnen ‘no time’
was uitverkocht, tot een jubileumweekend. Helaas moeten deze
activiteiten opgeschoven worden
naar een later tijdstip vanwege de
coronamaatregelen.”

Coronavirus
Jera startte met een zaterdagavondgroep voor jeugd tot 22
jaar. Uiteindelijk werd daar een
donderdagavondgroep aan toegevoegd die zich richt op 8 tot
12-jarigen. “Jaren daarna begonnen de Piëlpubers voor 14-jarigen.
Inmiddels hebben we op donderdag zestig kinderen, loopt de zaterdagavondgroep goed en zit er een
stijgende lijn in het aantal jonge-

Hoi

Column

Op kamers

ren dat Jera bezoekt. De zaken liepen
goed voor Jera, totdat het coronavirus
opdook. De activiteiten hebben maanden stilgelegen. Gelukkig hebben we
creatieve, jeugdige vrijwilligers, die
ook onder de huidige omstandigheden
op zoek zijn naar iets passends om te
organiseren. Dit heeft onder andere
geleid tot een zeskamp die onlangs is
georganiseerd.”
De laatste tien jaar heeft Jera vooral
naam gemaakt met het festival Jera
on Air, dat haar wortels bij de Jera
heeft liggen. “Maar ook de volleybaltoernooien, het Jerakamp voor de
basisschoolleerlingen en onze ‘season kick-off, een festival met vijfhonderd man, zijn altijd populair hier in
Ysselsteyn”, vertelt Tom. “Dat komt
denk ik omdat onze vrijwilligers zelf
de leeftijd hebben binnen onze doelgroep. De jeugd weet wat onze bezoekers leuk vinden.”

Enthousiast
Toch is het lastig om jongeren tussen 12
en 14 jaar enthousiast te krijgen, legt
Tom uit. “Dat verschilt wel per activiteit.
De groep van 14 tot 16 jaar is juist een
fanatieke groep. Deze groep mag bij de
Jera organiseren wat ze zelf wil. Sinds
de invoering van de alcoholwet merken

we wel dat er minder jongeren komen.
We organiseren daarom nog maar één
keer in de drie weken activiteiten in
plaats van elke zaterdag.”
Zoals alle jongerencentra heeft ook
het bestuur van Jera over de toekomst
kunnen sparren met kwartiermaker Ivo
Heuts. “We willen graag alles op eigen
kracht doen, we hebben immers een
brede groep vrijwilligers met ieder zijn
eigen vaardigheden. Het is wel altijd
goed om kritisch te kijken naar onze
structuur.” De organisatie van evenementen gaan op zijn Jera’s, zegt Tom
lachend. “We hebben geen draaiboeken, we zijn heel vrij. Iemand komt met
een idee en wij pakken het op. We houden van aanpakken.” Toch mist er nog
een duidelijk inzicht in de financiën.
“Door een nieuw financieel pakket en
een boekhoudcursus via de kwartiermaker kunnen deze wel steeds gedetailleerder worden bijgehouden.”
Ivo heeft daarnaast een rol gespeeld
in het verkrijgen van contact met de
andere sozen. “Wij zoeken sneller zelf
naar een oplossing, maar we weten nu
dat we ook de andere sozen om hulp
kunnen vragen.”

gebouw toe aan een grote opknapbeurt. Zo kwam er onder andere een
nieuw dak op het gebouw en werden
de toiletten en het interieur opgeknapt. De lichtinstallatie werd vernieuwd en de muren werden voorzien
van graffiti. Volgens het bestuur van
Jera is er nu weer de dringende noodzaak om het gebouw op te knappen.
“We hebben dit de kwartiermaker
voorgelegd, maar dat valt in een
andere portefeuille van de gemeente.
We brainstormen al sinds 2014 over
de toekomstplannen van het pand. De
besprekingen hebben twee tot drie
jaar stilgelegen. Momenteel lopen er
gesprekken met de kerk, het gemeenschapshuis De Smelehof en een
afvaardiging voor een mogelijke sportaccommodatie om gezamenlijk tot een
masterplan voor de voorzieningen in
het dorp te komen. We hopen volgend
jaar een conceptplan aan te leveren
voor het gebouw van de Jera.”
De toekomst ziet Tom rooskleurig in.
“We moeten erop letten dat we vrijwilligers houden en financieel gezond
blijven. Tot nu toe loopt dat goed,
waar mogelijk kunnen we nog wat
verbeteren.”

Toekomstplannen gebouw
Halverwege de jaren 90 was het

Tekst: Jeanine Hendriks

‘Communicatieplan nodig bij nieuwe afvalinzameling’
De nieuwe aanpak van de afvalinzameling valt of staat met een goed communicatieplan. Dat haalden
verschillende partijen aan in de commissie Wonen op dinsdag 1 september. PvdA en SP drongen erop aan
de informatie in diverse talen te verspreiden. “Zodat ook mensen uit landen die geen afvalscheiding
kennen, weten wat ze moeten doen”, zei Elianne Sweelssen (SP).
Elly van Dijck (PvdA) stelde voor de
afvalinzameling te betrekken bij
de inburgeringcursus. “Goed inzetten op kennis en voorlichting is heel
belangrijk”, vond ook Lizzy Bruno
(Pro Venray). Selcuk Ipek (CDA) vroeg
om verenigingen en scholen erbij te
betrekken. Wethouder Cor Vervoort
(Venray Lokaal) erkende het belang
van voorlichting. “Een goed communicatieplan is nodig om dit goed te
laten landen.”

Zwerfafval
De meeste partijen kunnen instemmen met het plan om plastic, blik
en drinkpakken eenmaal in de twee
weken aan huis op te halen. De
gemeente verschaft ieder huishouden doorzichtige zakken die met

ophangbeugels aan lantaarnpalen
kunnen worden bevestigd, zodat ze
niet wegwaaien. Enkele commissieleden vonden dit geen goed idee.
“Dit is gevoelig voor vandalisme en
het trekt ongedierte aan”, meende
Theo Mulders (Samenwerking
Venray). Hij wees erop dat het in
het buitengebied lastig is omdat
daar weinig straatlantaarns staan.
John Willems (VVD): “Die zakken aan
palen vinden we zeer onwenselijk.
Dit werkt zwerfafval in de hand.” Elly
van Dijck merkte op dat goed moet
worden opgelet dat geen ander
afval in de zakken verdwijnt. Elianne
Sweelssen (SP) vond het eenmaal
in de twee weken ophalen te weinig. “Want na drie dagen breng ik dit
afval al weg.”

Beleidsmedewerker Jimmy Linders
legde uit dat het niet verplicht is de
zakken vast te binden aan een lantaarnpaal. “Het is alleen een service. Mensen kunnen de zakken ook
gewoon aan de straat zetten of ze
bevestigen aan de groene container
voor groente-, fruit- en tuinafval die
iedere week wordt opgehaald.”
Over het niet terugkeren van de
bladkorven waren de meningen verdeeld. “Wij zijn blij dat ze niet terugkomen. Vooral met warm weer is
er veel stank en overlast van ongedierte”, zei Theo Mulders. PvdA en
Venray Lokaal zijn voorstanders van
de bladkorven. “Jammer dat ze niet
terugkeren”, zei Sander Hellegers
(Venray Lokaal). Hij wees op de extra
kosten van het wekelijks ledigen van

de groene container. Elly van Dijck
(PvdA) vond dat het gemis van bladkorven wordt gecompenseerd door
het vaker ophalen van de groene
container.

Vervuiling
Door de nieuwe inzamelmethode
worden de meeste ondergrondse
containers op de afvalperrons in de
dorpen en wijken overbodig. Alleen
de glascontainers blijven staan. “Glas
wordt in Venray al veertig jaar op
dezelfde wijze ingezameld. Het is
volledig ingeburgerd en het loopt
goed want er zit weinig vervuiling
tussen”, reageerde Jimmy Linders. Hij
vertelde dat de overtollige containers
worden omgebouwd voor restafval
zodat ze de versleten afvalbakken bij
hoogbouw kunnen vervangen. “Of
we proberen ze voor een goede prijs
te verkopen.”

Vandaag was dan eindelijk de
dag. Met vandaag bedoel ik
afgelopen dinsdag, maar dat is
nu even niet belangrijk.
Vandaag ben ik verhuisd. Nu
woon ik dus doordeweeks in
Culemborg. Ik kan je vertellen
dat is best spannend, maar ik
heb er ook heel veel zin in. Het
is natuurlijk superleuk om op
jezelf te wonen. Niet meer thuis
en veel meer zelfstandigheid.
Nu ben ik de eerste die voor nu
gedeeltelijk het huis uit is en dat
is best raar. Ik heb ook zeker wat
tranen gelaten, want eng is het
toch wel een beetje. Leuk is het
vooral en de kasten, het bed en het
bureau staan al. Mama is net naar
huis en ik ga verder met de laatste
dingetjes, vanavond lekker koken
en even mijn familie en vriendinnen inlichten van de vernieuwde
situatie. Het is wel vreselijk stil nu,
dus de muziek zet ik zo ook aan.
Ook breng ik zo de hamer terug,
die ik van een aardige overbuurman heb mogen lenen. Dat krijg
je dan ook als je zelf de hamer
vergeet. Ik begin nu eigenlijk pas
te beseffen dat ik op kamers zit.
Ook al heb ik deze kamer al bijna
drie weken, het besef komt nu pas.
Nu mama weg is en de rest van
mijn huisgenoten nog thuiszitten is
het stil en komt langzaam de realisatie dat ik het toch echt alleen
moet doen. Eng hoor, leuk, maar
doodeng. Wat nou als ik me verslaap, het eten verbrandt of ik niet
weet hoe je iets moet doen? Dan
moet ik gaan bellen naar huis, ja
dat klopt. Ga ik mama en papa nu
missen en mijn broertjes en zusjes,
ga ik die missen? Ja, waarschijnlijk heel erg veel. Ze zullen mij
ook wel missen. Ik ga nu in ieder
geval verder met mijn kast en
daarna ga ik boodschappen doen
en koken. Daarna nog wat dingen
voor school en dan? Weet ik nog
niet, misschien wel even p
 raten
met mijn familie en vriendinnen en
dan voor de eerste keer op kamers
slapen.

Het is spannend,
maar ik heb er ook
zin in

Tekst: Henk Willemssen
Jacky
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Geplukt

Kees Moerkerk Venray
De 73-jarige Kees is amateurschilder en houdt samen met de schildersgroep De Rake Kwasten regelmatig
exposities om zijn werk aan het publiek te tonen. Hij noemt zichzelf een doe-mens en is dan ook niet iemand
die in een beleidsgroepje zit. Deze week wordt Kees Moerkerk uit Venray geplukt.

Vanuit zijn ervaring bij de gemeente
stapte hij over naar de praktijk. Hij
kwam in de wijk ‘t Veld in Roermond
terecht waar hij allerlei activiteiten
voor de jeugd organiseerde. “Dat was
een pittige en zeer leerzame periode.
De mensen daar zijn heel direct. Je
komt er vanuit een ambtenarengezin
in een andere cultuur terecht. Ik vond
het een interessante ervaring.”
Na deze baanwijzigingen werd
Kees regionaal jeugdconsulent en
later jeugd- en jongerenwerker,
volwassenenwerker en ouderenwerker
bij Synthese en haar voorgangers.
“Daar heb ik altijd met veel plezier
gewerkt. In mijn laatste werkjaren ben
ik me gaan richten op het sporten voor
ouderen. Ook deze doelgroep heeft
zijn charme.”

Etentje
Zijn laatste werkweek is een
blijvende herinnering. “In die week
organiseerden we een evenement
bij het Parkhotel in Horst waar
1.600 ouderen meededen aan allerlei
activiteiten. Ik ben er trots op dat
we zoveel mensen aan het bewegen
hebben gekregen. Daar kijk ik met een
goed gevoel op terug. Het was een
mooie herinnering. Het lijkt me leuk
om dat nog eens samen met anderen
te doen.” Met een receptie en een
etentje nam Kees op 62-jarige leeftijd
vervroegd afscheid van zijn werk. “Ik
vond dat ik zo’n afscheid wel verdiend
had”, zegt hij lachend.
Toch bleef hij het werk voor ouderen
doorzetten. Maar wel als vrijwilliger.
“Ik sloot me aan bij de ANBO afdeling
Venray. Daar ben ik een paar jaar penningmeester geweest. Door landelijke
perikelen werd de ouderenvereniging
Met de schildersgroep De Rake
Kwasten exposeerde Kees onder
andere in De Bleek, in de bieb
in Venray, in De Kemphaan en
nu sinds kort in het ziekenhuis in
Venray. “Onze schildersgroep is
ook een keer gevraagd om tijdens
Schijt aan de Grens in Overloon een
muur te beschilderen. De bewoners
van het azc in Stevensbeek hebben
die dag mee geschilderd. De inter-

actie met de mensen was erg leuk.”
In 2014 werd De Rake Kwasten
opgericht. “Ik ging samen met Peter
Peters naar een concert en toen
kwamen we erachter dat we beide
van schilderen hielden. Wij vonden
het allebei leuker om in een groep
te schilderen dan alleen.” Eén keer in
de twee weken is de groep te vinden
in het atelier op het St. Annaterrein.
“We hebben geen specifieke stijl,

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.

6
8

4
3

9
3

9

6

1

5

1

4

4

5

1
6
3

6

7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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we schilderen van alles. Soms gaan
we naar buiten om landschappen of
gebouwen te schilderen. Binnenkort
trekken we De Peel in. Helaas
belemmert het coronavirus ons.
We willen ons graag actief naar het
publiek openstellen, maar omdat
onze groep vanwege onze leeftijd
in de risicogroep valt, moeten we
voorzichtig zijn.”
Als kind hield Kees al van tekenen.
Samen met zijn zes broers
organiseerde hij thuis in de kelder
broertjesdagen waarbij schilderen en
tekenen centraal stonden. “Op mijn
18e ben ik zelf echt serieus begonnen
met deze hobby. Vanuit de kelder in
ons huis volgde ik een Amerikaanse
opleiding van de Famous Artists
School. Door mij zijn enkele broers ook
op latere leeftijd aan het schilderen
geslagen. Een tijdje geleden hebben
we als familie Moerkerk een expositie
gehouden in het Anthoniusveld.”
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Oplossing vorige week:
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Omdat Kees als kind al graag tekende,
volgde hij na de middelbare school
een landmeetkundige opleiding en
kwam hij terecht op de landmeetkundige afdeling van de gemeente
Venray. “Tekenen langs een liniaal
bleek toch niet zo mijn ding te zijn”,
vertelt Kees lachend. “Ik kreeg de kans
om op de afdeling welzijn medewerker jeugdzaken te worden. Dat lag me
beter.”

AVOS opgericht. Bij deze club ben ik
tot voor kort algemeen bestuurslid
en webmaster geweest. Tijdens de
coronacrisis ben ik daar mee gestopt.
Ik wil me meer richten op mijn hobby
schilderen.”

Tennis comeback
Kees is ook regelmatig op de
tennisbaan in Oostrum te vinden.
“Ik ben op jonge leeftijd begonnen
met tafeltennis. Daar heb ik nu nog
altijd last van, want die techniek
is anders”, lacht Kees. “Jaren later
ben ik bij de tennisclub in Maasbree
gegaan. Maar nadat ik mijn pols brak,
is het tennissen verwaterd. Ook mede
door mijn loopbaanontwikkeling en
een jong gezin. Nu speel ik al een
aantal jaren in Oostrum. Omdat mijn
kleinzoon Luuk zei dat ‘opa weer op
tennisles moest gaan’, ben ik sinds
kort op les. Nu verkondigt hij overal
‘ik heb opa Kees op les gestuurd’.”
Op zijn twee kinderen, schoonzoon en
schoondochter en drie kleinkinderen
Luuk, Sofie en Annelot is Kees heel
trots, laat hij weten. “Uiteraard ook
op mijn partner Ria. Zij was en is
voor mij een belangrijke vertrekbasis
om dingen te kunnen ondernemen.
Daarbij werd soms ook wel eens aan
de rem getrokken. Hierdoor bleef privé
en werk gemiddeld genomen goed in
balans.”

IK heb opa Kees
op les gestuurd

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

WORD JIJ MIJN
NIEUWE COLLEGA?
Monteur Service werkplaats (m/v)

Knapen Service

Montage medewerker (m/v)

Knapen Trailers

Kijk voor informatie over onze vacatures op:

www.knapen-trailers.nl/werkplezier
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Venray Lokaal

Bijzondere bijeenkomst de Wieën
Ik werd vrijdagmorgen 31 juli gebeld of ik wist wat er op het sportpark iemand van de organisatie werd mij
de Wieën te doen was. Op vrijdag zijn er geen voetbalwedstrijden en is uitgelegd dat het vanwege corona
er op de atletiekbaan ook geen activiteit en zeker niet in de coronatijd. niet mogelijk was om in de Venrayse
Toch was er het nodige geluid dat
door sommige mensen in de categorie geluidsoverlast werd geparkeerd. Door goed te luisteren werd
het geluid herkenbaar. Waar voor
christenen de klokken luiden om
een kerkdienst aan te kondigen doet
de moslimgemeenschap dat door
mechanisch op te roepen voor gebed.

CDA Venray

Nieuwsgierig waarom dat op het
sportpark werd georganiseerd, ging
ik een kijkje nemen. Bij het parkeren van mijn fiets werd ik vriendelijk
aangesproken door een beveiliger
die mij uitnodigde om gerust een
kijkje te nemen. Het was tenslotte
de start van het offerfeest en een
openbare bijeenkomst. Sprekend met

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Dient het afvalbeheer verbeterd te worden?
De Venrayse politiek is weer gestart met hun werkzaamheden en dat
is best lastig in deze coronatijd. Ze heeft verbetervoorstellen over het
Venrayse afvalbeheer op de agenda staan. In 2013 werd de Kadernota
afvalbeleid 2013 – 2025 vastgesteld.
De ambities waren hoog en het
huishoudelijk afval zouden we goed
scheiden. We zouden 50 kilogram
restafval aanbieden voor verbranding. In 2025 wil Venray naar 10 kilogram. In het coalitieakkoord van 2018
werd dit nogmaals onderstreept.
Willen we deze doelstellingen samen

VVD Venray

moskeeën het begin van het belangrijke offerfeest te vieren. Voordat ik
het hoofdveld van SV Venray mocht
betreden, werd wel eerst mijn
lichaamstemperatuur gemeten en
moest ik de handen ontsmetten bij
een statafel. Met respect heb ik vervolgens een deel van de gezamenlijke gebedsdienst, die door de Turkse
en Marokkaanse Imam werd geleid,

gevolgd. Ook op het sportveld werden de RIVM-maatregelen gedisciplineerd nageleefd. Zo ook na afloop en
het vertrek. Een voorbeeld hoe we
COVID-19 er onder kunnen krijgen.
Geluidsoverlast? Nee, dus een respectvol begin van het offerfeest voor
de moslimgemeenschappen in onze
multiculturele samenleving in Venray.

met onze inwoners realiseren dan
moet er nog veel gebeuren. De vraag
is hoe? Tussen 2012 en 2019 is het
restafval 137 kilogram per inwoner
slechts met 5 kilo afgenomen naar
132. De illegale stortingen zijn daar
mede debet aan. Als we de oprit
vanaf de Leunseweg naar de N270

(Deurne – Wanssum) oprijden dan
ergeren we ons aan de asociale dumpingen van restafval in de Berm.
Bij het nieuwe winkelcentrum in
Brukske zag ik afgelopen zaterdag
de nieuwe ondergrondse containers.
Mooi en zonder restafval rondom.
De eerste maanden van 2020 werd
65 en 80 procent van het restafval afgekeurd. Als we het afval niet
goed aanbieden dan zullen de kosten
per huishouden toenemen omdat
het afvalbeheer 100 procent dek-

kend moet zijn. Ook de inwoners die
keurig hun afval scheiden, betalen
dus mee voor het niet goed scheiden
van afval. Het is niet alleen aan de
Venrayse politiek om een keuze te
maken hoe we de eerdergenoemde
doelstellingen halen, maar ook aan
ons als Venrayse burgers om goed
afval te scheiden. Samen gaat ons
dat toch lukken?

nemen aan de themabijeenkomsten.
Door corona is het aantal deelnemers mogelijk beperkt. Meld je dus
snel aan. De eerste themabijeenkomst wordt gehouden op donderdag
29 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Onze gemeenteraadsleden Bas Künen
en Harrie van Oosterhout stellen het
thema economie aan de orde. Hoe
kunnen we vanuit de liberale beginselen invulling geven aan gemeentelijk beleid op dit terrein? Ze willen met
de deelnemers in gesprek over onder

meer het vestigingsbeleid, werkgelegenheid, bereikbaarheid en duurzaam
ondernemen/werken. Uitdagingen
zoals de agrarische bedrijvigheid,
kansen voor Venray als centrumgemeente, mobiliteit/vervoer en diversiteit aan banen komen aan de orde.
In de twee daaropvolgende bijeenkomsten wordt de insteek veiligheid
en leefbaarheid. Interesse gewekt?
Word Vriend van de VVD-Venray.

adviseren. Geen wonder dat schoolleiders in oudere gebouwen besloten
om de ramen de hele dag en deuren regelmatig te openen. Hoe dat
straks moet bij koud en nat weer
is twijfelachtig. De website van de
overheid bevat momenteel informatie over ‘ventilatie en het coronavirus’ in openbare gebouwen. Er staat
vermeld dat aanpassingen van de
huidige regels voor luchtverversing uit het bouwbesluit niet nodig
zijn, indien men zich houdt aan een
heleboel richtlijnen over voldoende

onderhoud, controle of het nog
steeds voldoet, vermijden van recirculatie, permanente luchtverversing
en regelmatig luchten van gebruikte
ruimtes. Iedereen die in openbare
gebouwen werkt of gewerkt heeft,
weet dat de praktijk vaak een andere
is dan de schijnveiligheid op papier.
Blijvende alertheid op adequate ventilatie heeft de hoogste prioriteit wat
ons betreft.

Martin Wijnhoven,
Lid commissiepoule

Kom meedenken en meedoen
Over een jaar stelt VVD Venray haar verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2022 op. De VVD-leden in onze gemeente
stellen dit document eind 2021 vast. Ter voorbereiding organiseert VVD
Venray het komende halfjaar drie themabijeenkomsten. Wij willen met
onze achterban in gesprek over hun ideeën en meningen, over hoofd- en
bijzaken en prioriteiten zodat het verkiezingsprogramma zo realistisch
mogelijk weergeeft wat onze achterban aanspreekt. Naast de leden van
de VVD worden ook onze Vrienden van de VVD Venray uitgenodigd.
Daarnaast willen we ook graag onze
(potentiële) kiezers op deze avond
ontmoeten. Zin om mee te doen?
Meld je dan via www.vvd-venray.

GroenLinks Venray

nl aan als Vriend van VVD-Venray.
Dat is geheel vrijblijvend en er zijn
geen kosten aan verbonden. Dan krijg
je ook een uitnodiging om deel te

Ventilatie

Het voortschrijdend inzicht over de oorzaak van grote aantallen coronabesmettingen in bijvoorbeeld
verpleeghuizen, bij koorrepetities, tijdens feestjes binnen en in slachterijen, heeft ertoe geleid dat men is
gaan vermoeden dat aerosolen een betere verklaring zijn dan direct contact. Het RIVM en de WHO stellen
dat er geen keihard bewijs voor is, maar adviseren wel om goed te ventileren om de overdracht van luchtweginfecties zoals corona te beperken.
Naarmate de middelbare scholen het
einde van de zomervakantie zagen
naderen, groeiden hun twijfels over
de kwaliteit van hun ventilatiesystemen. Zowel Jaap van Dissel van
het RIVM als minister Slob speelden
hierbij een tamelijk verwarrende
rol door relatief laat en onduidelijk

Theo Swinkels

te reageren. Van Dissel adviseerde
scholen om zich gewoon aan het
bouwbesluit te houden, wat inhoudt
dat scholen die eerder dan 2012 zijn
gebouwd met minder strenge richtlijnen te maken hebben dan nieuwere
scholen. Een tamelijk ongelukkige
uitspraak, aangezien leerlingen in

gebouwen van voor 2012 genoegen zouden moeten nemen met
tweemaal zo weinig verse lucht.
Minister Slob stelde bij het opengaan van de scholen in de regio
Noord dat de ventilatie veilig was
en richtte vervolgens in allerijl een
coördinatieteam op om de scholen te

Kerngroep

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.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Appels zelf plukken 50 cent, pruimen
1 euro/ kg, grote Chrysant 3,50 euro/
pot, fruitbomen 7 uro. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, 5864 CT Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.

Veel hortensia’s (o.a. limelight),
rhodo, azalea, vlinderstruik,
groenblijvers e.a. heesters (op
stam), bodembedekkers, vaste pl.
enz. Open za. van 9.30-16.30 uur. of
na tel. afspraak op do-vrij 06 40 32
71 08. www.veld-tuinplanten.nl. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Gezocht verzorgende aan huis.
We zoeken betaalt extra handjes aan
bed voor de zorg van onze vader.
Info, mail: gejenniskens@hotmail.com.

21 augustus weggevlogen Lutino
valkparkiet met ringetje vanaf
De Drink in Horst. Tel. 06 42 97 46 63.

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

Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan.
Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Wonen met Lef in Sevenum! We zijn
op 12 en 13 sept op de bouwlocatie
van 13.00-16.00 uur voor info.
Aanmelden www.steinhagen.nl
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De Venrayse gezondheidszorg wordt beter
gewaarborgd bij een nauwe samenwerking tussen de
ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo
De afgelopen zes jaar is er tussen net Laurentius ziekenhuis in Roermond en het VieCuri ziekenhuis in Venlo onderhandeld over een fusie. Er was
zelfs positief sprake van een: ‘onomkeerbare samenwerking die eindigde in een fusie’. Recent bleek echter dat de directie van Laurentius dat niet
meer zag zitten en blies de fusie af.
De ouderen onder ons kunnen zich wellicht
nog herinneren dat het toenmalig zelfstandige
Elisabeth Ziekenhuis Venray al met het ziekenhuis in Boxmeer wilde fuseren. Er was sprake
van een nieuw te bouwen zogenaamd ‘A73 ziekenhuis’. Dat plan werd echter doorkruist doordat
Boxmeer zich toen meer wilde oriënteren op provinciegenoten Oss en Veghel. Op aandringen van
enkele specialisten van het Elisabeth Ziekenhuis
Venray en ondanks grootschalig verzet van de
inwoners van Venray, besloot de toenmalige

directie te fuseren met het St. Maartensgasthuis in
Venlo waarna VieCuri Medisch Centrum ontstond.
Het huidige ziekenhuis VieCuri Venray ligt centraal gesitueerd tussen Venlo en Boxmeer.
Bovendien bestrijken ze hetzelfde verzorgingsgebied en een aantal inwoners van Venray is al als
patiënt geregistreerd bij het Maasziekenhuis Pantein
in Boxmeer.
De Stichting Burgers van Venray wil de mening
peilen van de inwoners van Venray over een verregaande samenwerking of zelfs een fusie tus-

sen de ziekenhuizen VieCuri Venlo/Venray en
Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer.
Om die reden nodigt de stichting iedereen uit om
in de maand september te reageren op de website www.burgersvanvenray.nl op de stelling:
De Venrayse gezondheidszorg wordt beter gewaarborgd bij een nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en Venlo.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

Plastic afval gescheiden aanbieden moet gehandhaafd blijven,
ondanks de kosten
In de maand augustus hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling die op de website Burgers van
Venray werd voorgelegd. De stelling was: Plastic afval gescheiden aanbieden moet gehandhaafd blijven, ondanks de kosten.
Meer dan 450 respondenten gaven hun mening
over de stelling. Een overgroot deel (81 procent)
geeft aan het eens te zijn. De overige 19 procent geeft de voorkeur aan het plastic afval aan
huis ophalen in plaats van het afval inleveren
in de containers die bij de supermarkten staan.
Daarmee geeft die groep eigenlijk ook aan dat
het plastic gescheiden moet worden ingezameld,
alleen niet meer in die containers.
Dat sluit overigens aan bij het voorstel van het
College van B&W aan de gemeenteraad om drie
scenario’s voor het ophalen van afval te introduceren. Eén daarvan is het aan huis ophalen van
plastic, blik en drinkpakken in ter beschikking
gestelde doorzichtige zakken. In afwachting van
het invoeren van het nieuwe voorstel blijven de
ondergrondse containers voor respectievelijk,
plastic, blik en drinkpakken echter gehandhaafd.
Hans stelt dat het van de zotte is dat de inwoners zich moeten gaan aanpassen aan vervuilers

die overal hun huisvuil dumpen. “Ik had jaren geleden al aan de gemeente voorgesteld dat het vastrecht wat iedere inwoner van Venray moet betalen
omhoog moet en de klikoprijs omlaag. Of beter
helemaal eraf zodat het zwerfvuil drastisch wordt
verminderd en dus ook de vervuiling van het plastic
afval.”
Corrie Kok vindt dat plastic afval gescheiden inleveren een goede actie is. “Er zullen altijd mensen zijn die slordig omgaan met hun afval. Plastic
zakken aan lantaarnpalen hangen maakt de troep
nog erger. Handhaven, deel boetes uit en incasseer dit geld als tegemoetkoming in de kosten van
het verwijderen en scheiden van het afval. Meer
toezicht door middel van camera’s en personeel.
Werkgelegenheid op deze manier geven aan milieubewuste personen. Niet meer van dat softe gedoe,
die tijd is voorbij. Wees alert en eerlijk, zeg waar het
op staat. Het is genoeg geweest met die vervuiling
in de straten en parken alsook in de mooie bosrijke

omgeving van Venray.”
Het gescheiden inleveren van afval vindt een anonieme persoon een goede zaak, maar de manier
waarop dit nu gebeurt niet. “Inmiddels enkele jaren
ervaring bij een andere gemeente waarbij plastic
zakken gratis door de gemeente werden aangeboden en het plastic aan de straat werd opgehaald.
Tevens mocht het blik en de lege pakken in deze
zakken. Sinds we in Venray wonen hebben we een
heel milieustation in de garage. Het plastic stapelt
zich in rap tempo op omdat we niet geregeld bij de
supermarkt komen om al het afval weg te brengen.
Tevens zijn de gaten van de afvalbak klein waardoor
er enkel kleinere zakjes in kunnen.”

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

Aanbieding week 36 en 37
5 Peelvinken
2 x 500 gram varkenspoulet
2 x 500 gram Italiaans gehakt
100 gram Peelschenk
100 gram gekookte worst
Verras je vader met ee

Samen voor

€ 19,90

n bbq van edelbrons op

vaderdag

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

Tijd voor jezelf

Column

Levenskunst
Grauwe lucht, regen. Het lijkt al
herfst. Mogelijk vervroegd door
de warme, droge zomerweken.
De krentenboom in mijn tuin
voegt zich naadloos. Weet precies wanneer het tijd is de
bladeren te laten vallen.
Normaliter neemt ‘ie daar hooguit twee dagen voor. Dit jaar is
het anders. Een deel van zijn
blad is gevallen. Maar kennelijk
moet de rest nog even wachten.
Voor alles is een tijd.
Een wonderlijk voorbeeld.
Hoe moeilijk vinden wij het vaak
niet om los te laten. Iets te laten
gaan of te laten voor wat het is.
Je kent het vast. Een baan die je
graag had willen behouden of
krijgen, iemand die je dierbaar is
verliezen of een vriendschap die
stukloopt. Of gezondheidsklachten
waar (nog) geen remedie voor is.
Een droom die aan diggelen valt.
Vaak gaan we harder werken als
we iets willen hebben of vast willen houden, ook als we merken
dat dat niet lukt. Voelen we verzet als iets ons dreigt te ontglippen. Een gevoel van ‘Dit mag niet
gebeuren’. Accepteren dat het is
zoals het is, stoppen met strijden
of besluiten ergens geen energie meer in te steken, lijken dan
tegennatuurlijk. Zeker als iets je
echt aan het hart gaat.
En natuurlijk: met hard werken,
ergens voor gaan en doorzetten
kun je vaak veel bereiken. Maar in
bovengenoemde situaties help je
je daarmee vaak eerder verder
van huis. Dus noem (los)laten
gerust een opgave, een klus.
Iets wat je best lastig mag vinden.
Die toestemming alleen al, kan
je lucht geven en misschien ook
wat ruimte of helderheid. Om de
dingen anders te kunnen bekijken.
Om niet onnodig in een kramp te
schieten, maar passende stappen
te zetten. Of even niet(s) doen en
merken dat oefening kunst baart:
levenskunst.
Grauwe lucht, regen. Het lijkt al
herfst. En de camelia in de voortuin
heeft haar knoppen al in voorbereiding. Stilletjes wachtend om
in het vroege voorjaar met haar
felle roze bloemen de show te
stelen. Dat wat dit jaar niet meer
nodig was, heeft ze al losgelaten.
Ze blaakt van hoop: al blijft niets
hetzelfde, er komt een nieuwe
lente. Wat wil jij (los)laten?
Karin Janssen,
Trainer/coach
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Merselo te sterk voor Leunen in bekerderby
Vierdeklasser Merselo behaalde een eenvoudige 0-3 uitzege in de bekerderby tegen vijfdeklasser Leunen op
zondag 30 augustus. In het openingskwartier nam de Merselose ploeg al een 0-2 voorsprong.

maal in kansrijke positie verscheen
maar beide keren redde doelman
Bram van Soest. De Merselose sluitpost maakte ook een schuiver van
Mark Hendrix onschadelijk. Na het
Leunse offensief nam Merselo weer
het heft in handen maar de scherpte
voor het doel ontbrak waardoor de
rust met 0-2 inging.
In de tweede helft bood Leunen
betere tegenstand. Merselo was wel
dominanter maar de Leunse defensie,
onder leiding van Frank Gielens, hield
stand. Leunen-aanvoerder Rob van Ool
kreeg de gele kaart na een te forse
overtreding op Roel Verkoijen.

‘Gezapig’

Zonder de grieperige trainer
Freek Thoone liet Leunen zich in
de openingsfase overrompelen
door Merselo. Nieuwkomer Roel
Verkoijen, overgekomen van BVV’27
uit Blitterswijck, brak na 8 minuten de
score open. Hij passeerde de Leunse
doelman Ralf Tijssen na een voorzet
van de rechterkant, 0-1. De bezoekers
drukten door en Bas Litjens trof de

paal. Na een kwartier had de Merselose
routinier toch succes. Uit een diepe bal
van Ahmad Qurishi haalde Bas Litjens
onhoudbaar uit, 0-2.
Het bekerduel leek voor Leunen op een
catastrofe uit te lopen. “Merselo was
in het begin veel feller. Wij waren
bang om de duels aan te gaan”, vond
Leunen-coach Tim Smets. Merselo
kon met de vroege 0-2 voorsprong de

teugels wat laten vieren. Dat gaf de
thuisploeg de kans zich te herpakken.
De oranje-witten gingen steviger de
duels in en arbiter Linders floot vaak
voor overtredingen. Dat leidde soms tot
irritatie bij de spelers.

Tegenstand
Het eerste Leunse gevaar ontstond na
26 minuten toen Thomas Weijs twee-

Last van ernstig
Last
van ernstig
overgewicht?
Last
van ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
Last
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Met
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begeleiding
pakt uenhet
aan!
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een operatie
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begeleiding
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begeleiding
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Met
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Ook tijdens de coronacrisis informeren wij u graag
Ook
tijdensvoorlichtingen
deover
coronacrisis
informeren
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Merselo-trainer Stef van Asten was
niet zo te spreken over het optreden
van zijn ploeg na rust. “In het eerste halfuur vond ik ons spel goed.
De tweede helft was maar gezapig.”
Tim Smets vond dat Leunen in het
eerste deel na de pauze zijn beste
spel liet zien. “We kregen ook kansen
maar we misten de gretigheid voor
het doel.” Dat was ook het manco

Sbij Merselo waardoor de bekerderby
langzaam uitdoofde. In de slotfase
verscheen toch de 0-3 op het scorebord. Een scherpe voorzet van Daan
Hendriks werd door Leunen-verdediger
Willem van Kempen in eigen doel
gegleden, 0-3.
Merselo kijkt uit naar het heroptreden
in de vierde klasse. Voor de derde keer
in de zestigjarige clubhistorie komen de
geel-zwarten uit op dat niveau. De eerste periode duurde zeven jaar, van
1975 tot 1982. De rentree in het seizoen 2015/16 liep uit op een fiasco met
slechts één zege. Stef van Asten denkt
dat zijn ploeg ditmaal een beter figuur
zal slaan. “De top drie zal te hoog
gegrepen zijn. Maar we moeten aan de
bovenkant van de middenmoot mee
kunnen doen”, verwacht de Merselotrainer die dit seizoen geen beroep kan
doen op Camiel Kroonen die in oktober
naar Zwitserland vertrekt. Naast Roel
Verkoijen stond ook de andere nieuweling, de 17-jarige Kevin Poels die overkomt van Venray-jeugd, in de basis.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Venray na rust kopje onder
tegen Westlandia
Venray is in de eerste ronde uitgeschakeld in het landelijke KNVBbekertoernooi. Op bezoek bij Westlandia in Naaldwijk verloor de
Venrayse ploeg op zondag 30 augustus met 4-1. Daar zag het halverwege niet naar uit want toen leidde Venray verrassend met 0-1.
Eersteklasser Venray kwam in
de eerste helft goed voor de dag
tegen de Zuid-Hollandse club
die twee niveaus hoger speelt.
Bram Vievermans stond na een
kwartier aan de basis van de openingstreffer. Hij startte op eigen
helft en vond op rechts Stan Kersten
die Niek Versteegen een uitstekende kans bood, 0-1. Venray had
verder afstand kunnen nemen.
Niek Versteegen mikte na een
goede actie over het doel.
Vlak na de pauze brak Venray
op links gevaarlijk door. De bal
verdween vlak voorlangs het
Westlandia-doel en Niek Versteegen
kon er net niet meer bij. Westlandia

deed er een schepje bovenop en
kwam na een uitgespeelde aanval
op gelijke hoogte, 1-1. Een minuut
later ging Venray-keeper Sam
Stiphout in de fout. Buiten het zestienmeter gebied verspeelde hij
de bal aan een tegenstander en
de thuisclub leidde met 2-1. Die
snelle tegenslagen kwam Venray
niet meer te boven. Westlandia
werd steeds sterker en liep uit naar
3-1. In de slotfase speelde Robert
Willemse terug op doelman Sam
Stiphout die de bal slecht verwerkte.
Westlandia profiteerde en bracht de
eindstand op 4-1.
Tekst: Henk Willemssen

SV Venray opent tegen
Chevremont
SV Venray start de competitie met de thuiswedstrijd tegen
Chevremont op zondag 20 september. De ploeg uit Kerkrade is een
zware tegenstander voor de Venraynaren in de eerste klasse D.
Chevremont voerde afgelopen
seizoen de ranglijst aan toen de
competitie op 12 maart werd afgebroken vanwege de coronacrisis.
Op 20 oktober 2019 verloor Venray
thuis nog kansloos met 1-5 van
de Zuid-Limburgers. Na de ouverture speelt de Venrayse club twee
keer uit. Op 27 september tegen
Venlosche Boys en op 4 oktober
tegen De Ster in Stein. De tweede
thuiswedstrijd is op 11 oktober
tegen Wilhelmina’08 uit Weert.
Ysselsteyn en SV United beginnen beide met een thuisduel in de

derde klasse D. Ysselsteyn krijgt FC
Schadewijk uit Oss op bezoek en
debutant SV United ontvangt de
nieuwe fusieclub EGS’20 uit Grave.
Oostrum speelt de ouverture in
de vierde klasse G op bezoek bij
VIOS’38 in Beugen. Promovendus
Merselo opent thuis tegen
Toxandria uit Rijkevoort. In de
vijfde klasse D staat direct een
derby op het programma: HoltheesSmakt tegen Leunen. SVOC’01
begint de competitie in Wellerlooi
tegen Resia.
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Insectenhotel geplaatst in Veulen
Stichting Historie Herleeft plaatste op zaterdag 29 augustus een insectenhotel bij de Oosterumse beek in
Veulen. Kees de Weert, Gerrit Reintjes en Twan Jacobs van de stichting waren erbij.
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Schrijfster Myrthe van Doornik
naar schrijversbijeenkomst in
bieb Venray
Schrijfster Myrthe van Doornik komt op zondag 8 november naar de
bibliotheek van Venray. De bieb heeft een coronaproof locatie gevonden
in het gebouw waar vanaf oktober met een maximaal aantal bezoekers
kunnen genieten van schrijversbijeenkomsten.

V.l.n.r.: Gerrit Reintjes, Kees de Weert en Twan Reintjes bij het insectenhotel

“Ik kan me geen mooier plekje voor
deze nuttige beestjes bedenken dan
in ons mooie Veulen”, zegt Gerrit
Reintjes. “Hier vinden ze voedsel,
water en een veilige nest-, rust- en
overwinteringsplaats.” Voorzitter Kees
de Weert is blij dat gekozen is voor
een duurzaam insectenhotel en hoopt
dat de mensen genieten op het bijgeleverde bankje. Stichting Historie
Veulen was onlangs in het nieuws

vanwege de voltooiing van hun digitale archief. Deze heemkundestichting
heeft een digitaal archief dat bestaat
uit meer dan 11.000 bestanden. De
stichting is deelnemer op de website
van RooyNet, waar cultuurhistorische
foto’s, films, geluiden en documenten
binnen de gemeente Venray worden
getoond. Haar collectie bevat meer
dan duizend foto’s. “We kregen dit
insectenhotel van mensen die ano-

niem willen blijven. Bij het insectenhotel is ook een bankje geplaatst.
Op deze manier worden we gewaardeerd en gestimuleerd in ons werk.
De historie van Veulen gaat terug naar
begin 1400 en is meer dan de moeite
waard”, aldus Twan Jacobs, verantwoordelijk voor het digitale archief.

Myrthe van Doornik groeit op in
Rotterdam waar ze journalistiek
studeerde. In 2016 wint zij de
Scheltema-academie en met
haar verhaal ‘De sterren boven
München’ de vakjuryprijs van de
NPO Boekenweek Schrijfwedstrijd.
In 2018 brengt ze haar debuutroman
‘Moeder van anderen’ uit. Deze
roman wordt genomineerd voor de
Bookspot Literatuurprijs en de Hebban
Debuutprijs en bekroond met de ANV
Debutantenprijs 2019 (lezersprijs) en
de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
2020. Myrthe maakte met haar zus
Jade van Doornik de documentairefilm
Als Anneke, het verhaal over hun tante
die lijdt aan de neurologische ziekte
ALS. In 2017 werd het door de NPO
uitgezonden.
Seizoenspashouders hebben voorrang
op plekken bij de schrijversbijeenkomsten. Voor meer informatie, kijk dan
op de website van de bibliotheek van
Venray.

Beeld: Martijn Gijsbertsen

Beeld: May Volleberg

Vrijwilligersmarkt voor leerlingen in Venray
Dit jaar komt er ook weer een vrijwilligersmarkt in Venray. Deze vindt plaats zaterdag 5 september op
het Gouden Leeuwplein.
De markt wordt georganiseerd
door Match voor Vrijwilligers en het
Raayland College. Deze vrijwilligersmarkt is een manier om verbindingen te leggen tussen vraag en
aanbod op het gebied van vrijwil-

ligerswerk en de maatschappelijke
stage. Deze nieuwe verbinding is
bedoeld voor de derdejaars leerlingen van het vmbo en de vierdejaars leerlingen van havo en vwo.
De markt is voor de leerlingen een

manier om zich een beeld te vormen van de stagemogelijkheden in
en om Venray. De vrijwilligersmarkt
duurt van 10.00 tot 14.00 uur.

Fietsexcursie IVN vanaf Blitterswijck
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 6 september haar jaarlijkse dagfietstocht. De tocht start
vanaf het plein in Blitterswijck om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Deelname is gratis. In verband met
het coronavirus is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal twintig.
Daarom wordt geadviseerd om aan
te melden via info@ivn-geysterenvenray.nl

Vermeld in de mail het onderwerp
‘dagfietstocht’ en in de mail naam,
email en telefoonnummer van de
deelnemer(s). De tocht volgt 45 kilometer waarvan zo’n 10 onverhard is.
Bij een aantal punten wordt afge-

stapt om uitleg te geven over de
ontwikkelingen in het gebied. Meer
informatie is te vinden op de website van het IVN.

De tentoonstelling ‘Venray tussen Peel en Maas’ is voortaan te zien in het Venrays Museum. Deze tentoonstelling laat de bezoeker kennismaken met de geschiedenis van Venray.
gen en hun sociale samenhang te
koesteren. De religieuze geschiedenis van Venray heeft ook aandacht
gekregen. In de tentoonstelling is
onder andere te zien hoe rondom

JANSEN-NOY is al meer dan 85 jaar één van de meest
toonaangevende modezaken in de regio. Elke dag werken wij
keihard om iedere klant de service en aandacht te geven die hij
verdient. Onze gedreven medewerkers zijn onze grootste succesfactor en maken pas écht het verschil. Wil je graag werken in een
dynamisch en ambitieus bedrijf en heb je passie voor mode?

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

Floormanager Servicepunt
Verantwoordelijke Atelier

Nieuwe tentoonstelling in het Venrays Museum
De nieuwe, vaste tentoonstelling gaat over mensen die in vaak
moeilijke omstandigheden moesten zoeken naar de beste vorm om
hun leven en veiligheid te waarbor-

WIL JIJ WERKEN
BIJ JANSEN-NOY?

de Grote Kerk een dorp ontstond. Op
de website van het Venray Museum
worden verschillende thema’s uitgelicht van de tentoonstelling.

Medewerker Inkoopadministratie
Medewerker Servicepunt
Weekendhulp Outlet
Voor meer informatie kijk op: www.jansen-noy.nl/vacatures

JANSEN-NOY Guides in Fashion
Pastoor Vullinghsplein 20 | Sevenum | 077 - 467 29 29

12

Tummers
12
7

cm

4K

SMART

4K

ULTRA HD

SMART

50
’’
➞

55
’’
➞

ULTRA HD

13
9

cm

daar word ik vrolijk van
749,-

GRATIS
BEZORGD!

489,-

1199,-

GRATIS
BEZORGD!

4K TV UE50RU7470SXXN

899,4K TV 55NANO866NA

• 50” (127 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV

• UHD Engine • Dynamic Crystal Color

• Het NanoCell scherm zorgt voor fantastische kleuren
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8

8

KG

KG

1400
T/PM

499,-

399,Wasmachine FWG81496WSE NL

549,-

449,Wasdroger FT M11 82 EU

• Energieklasse: A+++(-30%) • 1400 t/pm • 8 KG

• Energieklasse: A++ • 46dB • 8 KG

• Startuitstelfunctie • Resttijdindicatie

• Zeer zuinig dankzij warmtepomp-technologie

• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• FreshCare+ zorgt voor een heerlijke frisse was

Frank van der
Linden

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

