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Crossen door de bossen
ATB-vereniging De Mudhunters uit Venray organiseerde een toertocht in en rondom de bossen van Venray op zondag 27 september. De start was vanaf het clubgebouw
van ATV Venray. Deelnemers konden kiezen tussen afstanden van 35, 40 en 60 kilometer. Een aantal routes was vernieuwd en zo konden de mountainbikers verschillende
tracks uitproberen. / Beeld: Rob Beckers

Gemeenteraad zet tender zonneparken door
De aanbesteding voor een grootschalig zonnepark in gemeente Venray gaat door. Half oktober wil de
gemeente de tender openstellen waarop initiatiefnemers kunnen inschrijven. In de raadsvergadering van
dinsdag 22 september kreeg het voorstel steun van een ruime meerderheid. Alleen Samenwerking Venray
stemde tegen.
De lokale partij vindt de komst van
een groot zonnepark overbodig
omdat gemeente Venray de energie
doelen voor 2030 ruimschoots haalt
zonder zonneweides of windmolens,
meent Samenwerking Venray.
Werkgroep monitoring hernieuwbare
energie gemeente Venray leverde
vlak voor de raadsvergadering een
overzicht aan met de laatste stand
van zaken. Met daarin verwerkt de
recente cijfers van de voorjaars
ronde van de SDE-subsidie. Er is tot
nu toe 910 terajoule aan hernieuw
bare energie gerealiseerd terwijl voor
1.273 terajoule aan projecten in de

pijplijn zit. Daarmee is het doel van
gemeente Venray, 2.083 terajoule
opwekken in 2030, binnen handbe
reik. De bespreking van het agenda
punt kwam haperend op gang omdat
wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) niet in de raadzaal aanwezig
was. Hij zat na een vakantie op Kreta
thuis in quarantaine maar hij kon wel
de vergadering digitaal volgen en
ook een reactie geven. Daarover ont
stond enige discussie. Burgemeester
Luc Winants erkende dat het geen
ideale situatie is. “We moeten ons
aanpassen in coronatijd. Ik zie op
dit moment geen andere oplos

sing. Als u dit niet acceptabel vindt,
dan moeten we dit punt van de
agenda halen”, hield hij de raad voor.
Tijdens een schorsing vond overleg
plaats tussen de fractievoorzitters en
uiteindelijk werd besloten het onder
werp toch gewoon te behandelen.

Doorpakken
Theo Mulders (Samenwerking
Venray) stelde voor de tender uit
te stellen omdat de energiedoelen
toch al haalbaar zijn. Lizzy Bruno
(Pro Venray) wilde geen overhaaste
beslissing nemen. Ze vroeg om eerst
duidelijkheid te scheppen over de

cijfers van de duurzame opwekking.
Theo Zegers (D66) meende dat bio
massa, dat een groot aandeel heeft
in gemeente Venray, hierin niet mag
meetellen. D66 wilde, net als CDA en
VVD, vooruitgang zien. “Het college
mag aan de slag met de tender. We
moeten progressie maken”, zei Harrie
van Oosterhout (VVD). “Doorpakken”,
stelde Leo Philipsen (CDA). Het voor
stel van Samenwerking Venray om
energieopslag als extra criterium
in de tender op te nemen, kon niet
rekenen op steun. D66 en VVD zeiden
dat ze geen vertraging of nieuwe
drempels willen.
Wethouder Cor Vervoort verklaarde
dat het uitschrijven van de tender
voortkomt uit het beleidskader KODE
(Kader voor Opwekking Duurzame
Energie). “Het is afgesproken in

KODE en dit is de uitwerking van die
afspraak.” De bedoeling is dat uit
de tender het beste zonnepark, van
maximaal 25 hectare, wordt uitge
kozen. Het zonnepark in Smakt van
Tomorrow Energy valt buiten de ten
der omdat het plan net voor de vast
stelling van KODE bij de gemeente
werd ingediend.
De inschrijfperiode van de tender
staat open tot 1 december. De beoor
deling van de projectplannen gebeurt
door een adviesteam dat in janu
ari 2021 een keuze maakt. Daarna
neemt het college een besluit en kan
de gemeenteraad wensen en beden
kingen kenbaar maken. De verwach
ting is dat de vergunning begin 2022
kan worden verleend.
Tekst: Henk Willemssen
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Ledigen groene container vanaf 2022 gratis

Vuilniswagen straks nog eenmaal in vier weken
De vuilniswagen maakt met ingang van 2022 nog maar eens in de vier
weken een ophaalronde voor restafval door de dorpen en wijken van
gemeente Venray. Bewoners kunnen nu nog eenmaal in de twee weken hun
groene of zwarte container aan de straat zetten. Het ledigen van de groene
container voor groenafval is vanaf 2022 gratis en gebeurt dan wekelijks.
De gemeente kiest bij de verbeter
voorstellen voor het afvalbeheer
bewust voor een lagere service voor
restafval. De verwachting is dat
burgers hierdoor worden gestimu
leerd hun afval nog beter te scheiden
waardoor de hoeveelheid restaf
val afneemt. Een huishouden zet
nu gemiddeld acht keer per jaar de
zwarte container voor restafval aan de
straat. De gemeente verwacht 40 pro
cent aan inzamelkosten voor restafval
te kunnen besparen door het aantal
ophaalrondes te halveren van 26 naar
13 per jaar.
Voor inwoners met medisch afval,
zoals stoma, nierdialyse of inconti
nentie, wordt een maatwerkoplossing
gezocht. Als ze niet in staat zijn dit
afval naar een ondergrondse container
voor restafval te brengen, dan wordt
dit medisch afval in een aparte ronde

aan huis opgehaald. De gemeente
verwacht dat ongeveer 150 inwoners
hiervan gebruik zullen maken. De kos
ten voor deze extra ophaaldienst,
van eenmaal in de vier weken, zijn
50.000 euro per jaar.
Het gratis aan huis ophalen van plas
tic, blik en drinkpakken in doorzichtige
zakken gaat al in 2021 in. De ophaal
ronde is eenmaal in de twee weken
en de gemeente stelt gratis zakken
beschikbaar. De versnelde invoering
is ook gedaan omdat alle onder- en
bovengrondse containers voor plastic,
blik en drinkpakken volgend jaar zijn
afgeschreven. De containers hebben
een levensduur van tien tot vijftien
jaar. Als de bestaande inzamelme
thode zou blijven bestaan, dan moe
ten de containers op de afvalperrons
vervangen worden en dit vergt hoge
investeringen.

Onzekerheid over heropening vliegveld
De volgende kans voor burgers en bedrijven om bezwaar te maken tegen de heropening van vliegveld De Peel in Vredepeel komt pas in 2023. Het ministerie van Defensie heeft de nieuwe
planning bekendgemaakt maar spreekt van veel onzekerheden. Het uitstel komt mede door de vergunningaanvraag van de Wet natuurbescherming die extra tijd vergt.

hallo-venray.nl

Het ministerie van Defensie meldt
dat eerst moet blijken hoe groot de
slaagkans is van de reactivering van
het vliegveld. ‘Vanwege de ligging
van de vliegbasis in een gebied
dat nu al kampt met een wezenlijk
stikstofprobleem’, aldus Defensie.
Bovendien gaat het niet om een
uitbreiding van activiteiten maar om
een compleet nieuwe vliegbasis.
Daarom moet ook voor de gehele
Luitenant-generaal Bestkazerne
een nieuwe omgevingsvergunning
worden aangevraagd.

Redactie en webredactie

Stikstofprobleem

0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Juristen onderzoeken of de deel
projecten (milieueffectrapportage,
aanvraag Wet natuurbescherming en
omgevingsvergunning) in samen
hang kunnen worden uitgevoerd.
“Stikstof is een groot probleem”,
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r eageert Jan Houba. Hij heeft
namens de Venrayse burgers zit
ting in de Commissie Overleg en
Voorlichting Milieu (COVM). “Ik vind
het te vroeg om nu al conclusies te
trekken, maar dit kan Defensie nog
wel eens opbreken. Volgens mij heb
ben ze aan de Wet natuurbescher
ming eerst helemaal niet gedacht.”

Geen reactie
Het plan was dat volgende maand
de milieueffectrapportage (mer) en
het ontwerp-luchthavenbesluit voor
zes weken ter inzage zouden wor
den gelegd. Alle 515 bezwaarmakers
tegen de voorloper van de milieuef
fectrapportage (Notitie Reikwijdte en
Detailniveau) zouden dan opnieuw de
kans krijgen hun bezwaren kenbaar
te maken. Dit moment is nu uitge
steld naar de eerste helft van 2023.

Jan Houba beklaagt zich erover dat
de 515 indieners van een bezwaar
schrift nog steeds geen antwoord
hebben gekregen. “Defensie zou
nog voor de zomer met een reactie
komen. De bezwaartermijn is inmid
dels alweer ruim een jaar gele
den en we weten nog steeds van
niets.” In de nieuwe planning geeft
Defensie aan dat de reactienota
begin 2021 verschijnt.
Jan Houba zegt de vertraging niet
goed te kunnen rijmen. In april
kondigde Defensie-staatssecretaris
Barbara Visser nog een versnelde
heropening van vliegveld De Peel
aan. “De procedures van vliegveld
De Peel zouden voorrang krijgen,
vanwege de vele protesten in GilzeRijen. Dan kon op luchtmachtbasis
Gilze-Rijen de reservefunctie voor
jachtvliegtuigen vervallen. Ik vind

dat Defensie er zo een potje van
maakt”, zegt Jan Houba.
De COVM, waarin acht buurtgemeen
ten rondom het vliegveld zitting
hebben, vergadert op donderdag
8 oktober in het gemeentehuis van
Venray. Gemeente Venray is in dit
overlegorgaan naast Jan Houba ver
tegenwoordigd door burgemeester
Luc Winants.

Ik vind dat
Defensie er zo een
potje van maakt

Tekst: Henk Willemssen

Stemming De Bleek verschoven naar volgende
vergadering door verdeeldheid raad
Er is nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van winkelgebied De Bleek in Venray. Omdat de stemmen staakten in de raads
vergadering van dinsdag 22 september werd het besluit opnieuw uitgesteld. De Bleek komt nu voor de derde keer terug op de raadsagenda.
Jan Hendriks (SP) was niet
aanwezig bij de raadsvergadering.
Daardoor was er een oneven aantal
van 26 raadsleden. Zij zaten in een
coronaopstelling aan losse tafels
in de raadzaal. In de volgende
raadsvergadering op dinsdag
27 oktober zal het besluit vallen
of De Bleek een winkelgebied
blijft. De verdeeldheid hierover is
groot. In de raadsvergadering van
dinsdag 7 juli besloot een krappe
raadsmeerderheid het nieuwe

omgevingsplan centrum van de
agenda te halen. De raad wilde
toen nog geen besluit nemen
over de uitsterfregeling van
detailhandel in De Bleek dat in het
omgevingsplan is aangewezen als
transformatiegebied.

Doodsteek
PvdA, ProVenray, Samenwerking
Venray, Venray Lokaal en de niet
aanwezige SP dienden vorige week
in de raadsvergadering een voorstel

in om de winkelbestemming voor
De Bleek te behouden. De vijf
partijen, die steun kregen van de
VVD, haalden aan dat De Bleek
is ingericht als winkelstraat en
dat er nauwelijks leegstand is.
Ze menen dat de uitsterfregeling
van detailhandel de doodsteek
kan betekenen omdat het voor
winkels naast woningen of kantoren
niet aantrekkelijk is. Het voorstel
werd met veertien stemmen voor
en twaalf tegen aangenomen.

De tegenstemmen waren afkomstig
van CDA en D66. Daarna moest
de raad stemmen over het nu
aangepaste omgevingsplan
centrum. Vreemd genoeg was
de stemverhouding nu niet
hetzelfde, maar 13 tegen 13. Er was
verdeeldheid bij coalitiepartij Venray
Lokaal. Eén raadslid van Venray
Lokaal stemde mee met CDA en D66
waardoor de impasse ontstond.
Tekst: Henk Willemssen
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Project van twee jaar

Monnikenwerk klaar in Venray,
de Grote ‘HALLO’ Kerk van Martien Spee
De op schaal gemaakte piramide van Cheops, de Big Ben en de Eiffeltoren staan in de huiskamer van
Venraynaar Martien Spee. Daar mag op gebied van karakteristieke en wereldberoemde gebouwen de Grote
Kerk van Venray natuurlijk niet ontbreken. Spee is al twee jaar bezig met het in elkaar zetten van de Venrayse
kerk, met jawel, oude HALLO’s als bouwmateriaal.

De miniatuurversie van de Grote Kerk,
die reikt tot schouderhoogte, is nog
niet helemaal af. “In januari 2021
hoop ik de laatste hand te leggen aan
het gebouw”, vertelt Martien Spee.
Tientallen uren spendeerde hij aan het
nabouwen van de kerk. En het is niet
zomaar even wat knippen en plakken,
Spee zet niets in elkaar voordat hij
eerst alles grondig heeft bestudeerd.
“Allereerst is het voor mij belangrijk
dat de materialen die ik gebruik uit
afval bestaan. Ik gebruik oude kran
ten om het gebouw in te metselen.
Dat doe ik met een reden: je leest
de krant en gooit het weg als afval.
Het is zo’n simpel en ordinair mate
riaal en we gooien het zo gemakke
lijk weg. De gebouwen geef ik vorm
met karton dat niet meer gebruikt
wordt. Mijn vrouw is ook nooit op haar
gemak in de supermarkt, want ik zit
aan alle verpakkingen en kartonnetjes
te voelen of ik dat ene vormpje van
die koekjesdoos kan gebruiken in de
kerk.”

Eiffeltoren opbouwen
Maar hoe kom je erop om zoiets
te doen? Voor Spee is het allemaal
begonnen toen zijn dochter mate
riaal nodig had voor haar lessen in
Grave waar ze werkte met slecht
ziende en blinde kinderen. “We had
den het er over hoe ze hen het beste
rekenles (verhoudingen) kon geven,
dat moest op een tastbare wijze.
Daarom bedacht ik het plan om de
Eiffeltoren na te bouwen op schaal.
De kinderen konden dan zelf het
gebouw in handen hebben en kijken
hoe het gemaakt is. De toren heb ik

gebouwd in verschillende onderde
len zodat ze de Eiffeltoren uit elkaar
kunnen halen.” Zo is de hobby van
Spee gestart. En alles moest gemaakt
worden van karton en kranten.
Elk gebouw heeft zijn eigen lokale
charme, vertelt Spee. “Ik gebruik
bij bouwwerken de kranten uit die
regio. Zo is de Eiffeltoren gemaakt
van Franse kranten, de piramide van
Cheops van Egyptische en uiteraard
wordt de Grote Kerk gemaakt van
HALLO’s.”

Knipoogjes
Maar dan is het nog niet gedaan met
‘knipoogjes’ naar het gebouw en de
regio, ook in het kunstwerk zelf zitten
meerdere verhalen verborgen. “Ik vind
het leuk om hiermee te spelen”,
vervolgt Spee. “Ik vertel ze ook niet
allemaal, want dan is er niets meer
aan. Het is aan de mensen zelf om
dingen te ontdekken in mijn werken.
Elk glas-in-loodraam vertelt haar eigen
verhaal, zo zijn die in de Grote Kerk
gemaakt van columns in de HALLO.
Die vertellen ook ieder een eigen
verhaal.” De Eiffeltoren bijvoorbeeld
is opgebouwd met (satirische) car
toons uit de satirische krant (en over)
Charlie Hebdo. “Hiermee beeld ik het
verhaal uit van de aanslagen destijds
in Parijs. Deze manier van werken is
een hommage aan vrij denken naast
de waanzin van de ideologie waar de
mannen die de aanslagen pleegden in
geloofden.”

maken. Spee haalt vanuit de ber
ging een aantal tekeningen. “Kijk, je
moet eerst de blauwdrukken van de
Grote Kerk hebben voordat je start.
Elke afmeting, van kerkdeur tot aan
die enkele centimeters, moet je
ommeten in de schaal waarin je gaat
werken.” En ook bij de bouwtekenin
gen van de Venrayse kerk is gebruik
gemaakt van afval. “Deze schetsen
zijn getekend op verpakkingsmateriaal
van uitgerolde wc-papier- en keuken
rollen. Het doel is om geen kosten te
maken.” Het is voor Spee een soort
kunst wat hij maakt. “Zo’n op schaal
gemaakt gebouw van karton en kran
ten is iets heel simpels. Daarnaast
gooi je het materiaal waarvan het
gemaakt is makkelijk weg. Zo’n papie
ren kerk oogt robuust, maar is zo fra
giel. Want een klein beetje water of
een vuurtje en in één oogopslag is het
weg. Dat maakt het zo mooi.”

WINKELMEDEWERKER/STER

MEER INFORMATIE ZIE:
WWW.SLAGERIJVANDEPASCH.NL/ VACATURE

Veiling
In januari moet de Grote ‘HALLO’ Kerk
af zijn. Wat er daarna mee gaat gebeu
ren daar heeft Spee ook al aan gedacht.
“Ik wil hem graag aan de gemeenschap
schenken. Het zou mooi zijn als ‘ie in de
Grote Kerk komt te staan als maquette
en dat er dan via een soort veiling geld
wordt opgehaald. Die opbrengst gaat
dan naar de renovatie van de Venrayse
kerk.” Spee blijft z’n vrije uurtjes in de
kerk steken en hoopt zijn ‘deadline’
te halen. “Daarna? Dan zien we wel
weer.”

elke
werkdag
op
ko avond

Afval
Zomaar beginnen met bouwen gaat
niet als je een gebouw op schaal wil

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Kritiek vanuit ondernemers Keizersveld over toekomstige Kafra-tower
De ondernemers op Keizersveld in Venray zijn niet te spreken over de communicatie rondom de toekomstige
Kafra-tower die mogelijk op het industrieterrein komt. Kafra zegt dat er gesprekken hebben plaatsgevonden
met de aangrenzende ondernemers, maar zij ontkennen dit. Een conversatie tussen de ondernemers en
wethouder Jan Loonen van gemeente Venray volgde op dinsdag 29 september.

Lotte Demarteau in landelijk
bestuur jongerenpartij PvdA
Lotte Demarteau (21) uit Venray is verkozen in het landelijk bestuur
van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid (PvdA). Hier mag
zij de taken van bestuurslid Leden op haar nemen.
Demarteau gaat deel uitmaken van
een nieuw bestuur dat zich gaat
inzetten om samen met haar leden
op te komen voor hun sociaalde
mocratische waarden en samen te
strijden voor een betere wereld.
Eén van de kerntaken is het betrek
ken van zoveel mogelijk jongeren bij
de politiek. “Aankomend jaar hoop
ik dat we een sterke campagne neer
kunnen zetten en veel jongeren
kunnen bereiken bij onze plannen.

Daarnaast hoop ik veel nieuwe leden
uit de provincie lid te kunnen maken,
zodat we ook daar steeds beter ver
tegenwoordigd worden”, aldus de
Venrayse. De Jonge Socialisten in de
PvdA is de politiek onafhankelijke
jongerenorganisatie gelieerd aan de
PvdA. De Jonge Socialisten telt bijna
2.000 leden, waarvan een groot aan
tal een bijdrage levert aan het reilen
en zeilen binnen de politieke jon
gerenvereniging.

Geen Sinterklaasintochten
Er zijn dit jaar geen Sinterklaasintochten in Venray. Door het
Regionaal BeleidsTeam, waar de burgemeesters van alle vijftien
gemeenten binnen de regio aan deelnemen, is gezamenlijk besloten
geen intochten toe te staan.
Volgens de Veiligheidsregio LimburgNoord zijn traditionele intochten en
optochten in verband met de hui
dige RIVM-regels niet of nauwelijks
te organiseren. Wel zijn er andere
type bijeenkomsten mogelijk, als
deze aan de richtlijnen voldoen. “
Wij begrijpen dat hier behoefte aan

De gemeenteraad van Venray gaf
tijdens de gemeenteraadsvergade
ring van dinsdag 22 september het
College van B&W een positief advies
over het bouwen van de Kafra-tower
op Keizersveld in Venray. Een com
plex waarin 92 arbeidsmigranten
onderdak zouden krijgen. Maar een
groepje ondernemers op het indus
trieterrein, dat zich verenigt in een
industriële club, is volop tegen het
plan. “Het is natuurlijk een gevalletje
van ‘not in my backyard’”, zegt Erik
Zondervan, directeur van Phoenix
Coatings. “Iedereen vindt zo’n toren
oké, maar als het ineens in jouw wijk

of werkgebied komt, ga je er anders
over denken en dat is heel begrijpe
lijk en normaal.”

Bal bij Kafra
Zondervan begrijpt dat een arbeids
migrantencomplex nodig is.
“We hebben deze arbeiders nodig”,
vervolgt Zondervan namens de
groep ondernemers. “Maar als indus
triële club hebben we een flink aan
tal bedenkingen bij het complex.
Denk hierbij aan de verkeersveilig
heid. Elke dag rijden dan tiental
len arbeidsmigranten voorbij onze
bedrijven, dat is totaal niet veilig.”
Maar wethouder Loonen heeft de
ondernemers laten weten dat hier
naar al onderzoek is gedaan. Volgens
hem moet het geen belemmering
zijn. “Wij denken hier als onderne

mers toch heel anders over”, zegt
Zondervan. “Daarnaast heeft Kafra
geen contact meer met ons gehad.
Het nadeel was dat het plan werd
ingediend net voor de bouwvak.
Het ging allemaal heel snel. Er heerst
onrust onder de ondernemers en
die willen wij weghalen. De bal ligt
nu bij Kafra.” Over de conversatie
met Loonen op dinsdag 29 septem
ber was Zondervan wel te spreken.
“Het was een constructief gesprek.
We hopen dat Kafra met ons in
gesprek wil zodat we hand in hand
tot een oplossing komen. We gaan
met de rest van de ondernemers nu
beraden over hoe we deze proble
men gaan oplossen.”

Tekst: Niels van Rens

Uut de alde soos

JUM Merselo
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: JUM Merselo.

is en die mogelijkheden zijn er”,
aldus de Veiligheidsregio. Om ervoor
te zorgen dat er geen verschillen
per gemeente ontstaan en inwoners
met grote groepen naar omliggende
gemeenten reizen is ervoor gekozen
dit besluit in de hele regio door te
voeren.

Gemeente kan bos kopen
De gemeenteraad stemde op dinsdag 22 september unaniem in met
de aankoop van een bos aan Sparrendreef in Oostrum. De gemeente
betaalt 310.000 euro voor het perceel van 20,4 hectare.
Het bosgebied maakt onderdeel
uit van natuurproject Oostrumsche
Heide dat valt onder de gebiedsvisie
Maasgaard. In de commissieverga
dering van woensdag 2 september
klonken er kritische geluiden over
het plan. Door de eerdere rondlei
ding in het gebied verschafte veel
helderheid aan de raadsleden die nu
hun grootste bezwaren lieten varen.

De gemeente wil het verwaar
loosde bos opknappen en beheren.
Oostrumsche Heide wordt een aan
eengesloten natuurgebied tussen
de visvijvers aan de Wanssumseweg
en recreatiepark De Witte Vennen.
Daarbij wordt een oude asfaltcen
trale gesaneerd en er komen twee
waterplassen door ontgronding en
zandwinning.

Militaire oefening met heli
kopters in gemeente Venray
In de week van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober vindt er een
militaire oefening plaats in de gemeente Venray. Dat meldt het
ministerie van Defensie.
De grond-lucht samenwerking en
het leveren van luchtsteun voor
grondtroepen wordt dan getraind.
Dit noemt men ook wel de Close Air
Support (CAS). Deze training gebeurt
met grondeenheden met Belgische
Marchetti trainingsvliegtuigen en
de L-39 Albatros Jet-Trainer. De trai
ningen zijn gepland tussen 09.00
en 17.00 uur. CAS is een vorm van

directe luchtondersteuning aan
grondtroepen waarbij militaire
gevechtsvliegtuigen vuursteun leve
ren op korte afstand voor de eigen
troepen die in benarde situaties zit
ten. Omwonenden kunnen mogelijk
overlast ervaren tijdens de training.
Zij kunnen zich dan melden via het
online klachtenformulier op de web
site van de Luchtmacht.

Het interview vindt plaats in het
inmiddels derde honk van de JUM.
“En ook aan dit avontuur komt
een eind”, zegt bestuurslid Roy
Verhoeven. “We gaan weer verhui
zen, maar niet naar ver.” Daarmee
doelt Verhoeven op de verplaat
sing van de sozenruimte binnen
gemeenschapsgebouw D’n Hoek in
Merselo. “We maken plaats voor de
basisschool die op onze plek komt,
wij verhuizen naar de achterkant
van het gebouw. Weer een nieuwe
bladzijde in onze geschiedenis.”

Jongerenactiviteiten
JUM Merselo kende in het verle
den twee andere locaties. “Het is
allemaal begonnen in een ruimte
in de oude Boerenbond in Merselo
in 1974”, zegt bestuurslid Chris de
Mulder. “Een groepje vrienden vond
dat er maar eens wat voor jonge
ren georganiseerd moest worden in
Merselo.” En zo werd de JUM opge
richt. “Daarna kreeg de JUM steeds
meer bezoekers en werd het popu
lairder onder de jeugd van het dorp.
De ruimte was na een tijdje niet

meer geschikt en de jongeren zochten
een nieuw onderkomen.” Ze kwamen
terecht in een jeugdhuis tegenover de
St. Johannes de Doperkerk. “Hier heb
ben ze ongeveer twintig jaar gezeten”,
vult Verhoeven aan. “En in 2001 zijn we
naar deze locatie verhuisd.”

Hechte vrijwilligersgroep
Al die verhuizingen hebben veel tijd
en mankracht gekost, maar dat was
volgens de twee bestuursleden voor de
JUM geen probleem. “We hebben vanaf
het begin een hele hechte en sta
biele vrijwilligersgroep. Merselo is een
hecht dorp, elke generatie heeft wel te
maken (gehad) met de JUM.” Dat was
vooral te merken tijdens het 40-jarig
jubileum van de soos in 2015. “Met een
grote tent op ons plein en veel livemu
ziek was het een groot feest”, ver
telt Verhoeven. “We nodigden al onze
(oud)vrijwilligers uit en de hele tent
stond vol. Fantastisch om te zien.”

Moeilijk
En waar die naam JUM vandaan komt,
is niet zo heel moeilijk. “Jeugd Uit
Merselo”, legt De Mulder eenvoudig uit.

“Het belangrijkste voor ons is dat de
soos wordt gedragen door jongeren uit
Merselo. Voor en door Merselonaren.”
De laatste jaren zit de JUM in zwaarder
weer. “We hebben het soms moeilijk”,
zegt Verhoeven. “Het is lastiger om de
jeugd te bereiken, al helemaal tijdens
de coronacrisis. We proberen voor alle
leeftijdsgroepen evenementen te orga
niseren, maar toch is het vaak lastig.
Er is tegenwoordig zoveel te doen en
dan heb je ook nog de keten waar jon
geren sneller naar toe gaan. Daar is het
vaak goedkoper en jongeren onder de
18 krijgen daar wel hun biertje. Dit is
een bekend probleem voor alle sozen
in deze regio.”
Maar de JUM blijft doorgaan in waar
ze goed in zijn: “De jeugd moet wat te
zeggen hebben”, vertelt Verhoeven.
“Voor iedere leeftijdsgroep is er wel
wat te doen, we geven ze verantwoor
delijkheden. Laat ze een keer glazen
spoelen of een plaatje draaien, dat
vinden ze geweldig. En zo krijgen ze
steeds meer verantwoording, zo is het
voor ons ook begonnen.”
Tekst: Niels van Rens

0110 \ nieuws

Uitgave HALLO Venray één keer in
de twee weken
Nieuwsblad HALLO Venray valt vanaf donderdag 16 oktober niet meer wekelijks op de mat bij de
inwoners van Venray. Het blad wordt vanaf die datum één keer in de twee weken uitgebracht en
bezorgd. Dat betekent dat HALLO Venray alleen in de oneven weken bezorgd gaat worden.
De verscherpte coronamaatregelen, het verminderde budget van adverteerders en een afname van
evenementen en activiteiten waarover geschreven kan worden, zijn de redenen voor deze wijziging.
Eric van Kempen, directeur van
media- en communicatiebe
drijf Kempen en uitgever van de
HALLO-bladen, stelt dat de corona
crisis ervoor gezorgd heeft dat
adverteerders bezuinigen op hun
advertentiebudget. De aangekon
digde maatregelen van maandag
28 september brengen hier naar
verwachting geen verbetering in.
“HALLO Venray is en blijft een gratis
huis-aan-huis blad. Dit wordt volle
dig gefinancierd door adverteerders.
Zij besluiten minder te adverte
ren. Dat is natuurlijk begrijpelijk,
maar daardoor zijn wij wel genood

zaakt om deze aanpassing te doen.
Zodra de situatie het toelaat, zijn we
voornemens weer wekelijks uit te
komen.”

Beperkte verslaglegging
Een ander aspect is het aantal acti
viteiten en evenementen dat enorm
is teruggelopen. En daarmee ook
de items waarover het redactie
team kan berichten. “Een belangrijk
onderdeel van HALLO is de verslag
legging van evenementen in de
gemeente. Door de coronaregels is
dit al tijden slechts beperkt mogelijk,
maar door de verscherpte maatre

gelen verwachten wij dat dit nog
minder wordt”, aldus Van Kempen.
“Daardoor zijn wij van mening dat
we op die manier geen kwalitatief en
rendabel nieuwsblad kunnen maken.”
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Verzoek gemeenteraad

Dialectnaam past
niet op komborden
Het toevoegen van de dorpsnaam in dialect op de komborden in
gemeente Venray is nu niet mogelijk. Omdat de borden en de portalen, de
frames waarin ze zijn bevestigd, niet groot genoeg zijn voor drie naamregels onder elkaar. De letters zouden dan te klein worden.

Over HALLO
HALLO Venray wordt sinds okto
ber 2017 huis-aan-huis bezorgd bij
de 19.500 huishoudens in Venray.
Kempen is naast uitgever van HALLO
Venray ook de uitgever van HALLO
Horst aan de Maas, HALLO Peel en
Maas en de Blerickse Krant. In totaal
bereiken de bladen ruim 155.000
inwoners.

Bouwplan Ysselsteyn kan toch doorgaan
Met een krappe meerderheid stemde de gemeenteraad van Venray dinsdag 22 september in met de bouw
van vier woningen in de hoek Zonnedauw-Kienhout in Ysselsteyn. Veel partijen hebben moeite met de
hoge geurbelasting door de nabijgelegen veehouderijen.
In de commissievergadering van
1 september steunde alleen het CDA
het voorstel. Drie weken later in de
raadsvergadering gingen enkele kri
tische partijen toch overstag om de
woningbouw in Ysselsteyn niet te
frustreren. Uiteindelijk was de uitslag
dertien stemmen voor en elf tegen.
De maximaal toegestane norm om
te mogen bouwen is 20 odeurunits.
Voor deze bouwlocatie geldt
een geurbelasting van 25 tot 27
odeurunits. Theo Zegers (D66)
haalde aan dat het perceel al een
woonbestemming heeft uit de tijd
dat de regels minder streng waren.
“Dat maakt voor ons wel een ver
schil. We kunnen instemmen.”
Pro Venray, Samenwerking Venray en
Venray Lokaal dachten er heel anders

over. De drie lokale fracties en PvdA
vroegen zich of een uitstel van een
paar maanden mogelijk is. Dan zijn
er wellicht enkele varkensbedrijven
verdwenen omdat ze meedoen aan
de stoppersregeling waardoor de
geurbelasting afneemt. Wethouder
Jan Loonen (CDA) reageerde dat hier
over binnen enkele maanden geen
duidelijkheid zal zijn.

Geurbelaste locatie
Henk Bisschops (PvdA): “We kunnen
niet alles overboord gooien om maar
te kunnen bouwen in de dorpen.
We moeten rekening houden met de
gezondheid van mensen.” Daar was
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
het helemaal mee eens. “Op zo’n
geurbelaste locatie wil je geen men

sen laten wonen. Daar mogen we
niet bewust aan meewerken”, vond
hij. Toon Kerkhoff (Venray Lokaal)
stelde voor het bouwplan te parkeren
tot agrarische bedrijven in de omge
ving zijn gestopt. CDA kreeg steun
van de VVD. “Want bouwen in de
dorpen gaat boven de geurbelasting”,
zei Bas Künen. De VVD’er haalde aan
dat mensen er zelf voor kiezen hier
te gaan wonen. CDA-raadslid Bram
Jeurissen uit Ysselsteyn wist te mel
den dat al drie van de vier woningen
zijn verkocht. “Dit plan tegenhou
den zou funest zijn voor Ysselsteyn.
De bouwlocaties zijn opgedroogd en
het dorp wacht met smart op nieuwe
woningen.”
Tekst: Henk Willemssen

Meer winkels verdwijnen uit het centrum
Steeds meer eigenaren willen hun winkelpand in het centrum van Venray een andere bestemming
geven. Dat blijkt uit de zes aanvragen die bij de gemeente zijn binnengekomen om de winkelfunctie te
veranderen in wonen. De pandeigenaren kunnen voor de herbestemming subsidie krijgen uit de
Stimuleringsregeling Centrumvisie.
Voor het winkelpand Henseniusstraat
3 en het monumentale gebouw aan
de Leeuwstraat 4 is al goedkeuring
verleend voor de verbouwing tot een
woning. De eigenaren krijgen hier
voor ieder 20.000 euro. De voorma
lige jeugdmodezaak van Jos Arts
aan Marktstraat wordt momenteel
verbouwd tot een muziekstudio met
kantoorruimte. Daardoor verdwijnt
200 vierkante meter winkelvloerop
pervlak. Uit de subsidieregeling is
hiervoor 40.000 euro toegekend.

Belangstelling subsidieregeling
Stimuleringsregeling Centrumvisie
ging in 2018 van start. Het doel is de
leegstand aan te pakken door win
kels in de aanloopstraten te stimu
leren naar het kernwinkelgebied te
verhuizen. Daarnaast kunnen vast

goedeigenaren subsidie krijgen als
ze hun winkelpand ombouwen voor
een andere bestemming. Van de
subsidiepot van 320.000 euro is nu
213.165 euro uitgegeven. Daarmee
is 2.320 vierkante meter aan win
kelruimte uit het centrum geschrapt.
De gemeente verwacht dat de
belangstelling voor de subsidierege
ling zal toenemen door de corona
crisis. Het winkelcentrum heeft last
van dalende bezoekersaantallen en
de toenemende concurrentie van
webwinkels. Voor winkels of ketens
die toch al in zwaar weer verkeren,
kan dit het laatste zetje zijn om de
deuren te sluiten, stelt de gemeente.
Uit onderzoek van Stec Groep blijkt
dat 20 tot 40 procent van de win
kels in de komende twee jaar zal
verdwijnen. Ook komt er een einde

aan de snelle groei van het aantal
horecazaken in het Venrayse win
kelcentrum. Volgens de gemeente
heeft de horecasector het zwaar te
verduren in coronatijd. De verwach
ting is dan ook dat horecazaken hun
deuren gaan sluiten. De driejarige
Stimuleringsregeling Centrumvisie
loopt eind dit jaar af en krijgt een
vervolg. Voor de komende drie
jaar is 375.000 euro beschikbaar.
De nieuwe regeling krijgt een rui
mere opzet zodat horecazaken die
willen verplaatsen naar de hore
capleinen in het centrum hiervan ook
gebruik kunnen maken. De evalu
atie en de nieuwe opzet staan op de
agenda van de commissie Werken en
Besturen op woensdag 7 oktober.
Tekst: Henk Willemssen

Om hoge vervangingskosten van bor
den te besparen, is het een moge
lijkheid de aanduiding ‘gemeente
Venray’ te laten vervallen. Hiervoor in
de plaats kan de dialectnaam komen.
Dat stelt het College van B&W voor
aan de gemeenteraad die op 7 juli
een motie aannam. De raad vroeg een
onderzoek te doen naar plaatsnaam
borden in het dialect. Bij de keuze van
de namen worden de dorpsraden en
Veldeke Venray om advies gevraagd.
Veldeke Venray heeft als doel de
Venrayse taal en cultuurgeschiedenis
levend te houden.

Alternatief
Uit een berekening blijkt dat de kos
ten van vervanging van alle borden
en portalen kan oplopen tot 200.000
euro. De gemeenteraad liet al door
schemeren dit bedrag te hoog te
vinden. Het college komt nu in een
raadsvoorstel met een alternatief dat

ten hoogste 65.000 euro kost. De por
talen blijven intact en op de borden
verschijnt de dialectnaam in plaats van
‘gemeente Venray’. Een minimale vari
ant is om in ieder dorp twee borden
en in Venray vier borden te vervangen.
Dit kost 9.500 euro. Een verdubbeling
hiervan, vier borden per dorp en acht
voor Venray, gaat 19.000 euro kosten.
De gemeenteraad zal zich moeten
uitspreken over de hoogte van het
budget dat ze beschikbaar wil stel
len. Daarnaast moet de raad ermee
instemmen de aanduiding ‘gemeente
Venray’ te laten vervallen. Juridisch
is er geen belemmering. Gemeenten
zijn niet verplicht de naam van de
gemeente op de komborden te ver
melden. Het wordt vooral gedaan
om bezoekers duidelijk te maken tot
welke gemeente een dorp of kern
behoort. De gemeenteraad bespreekt
in de vergadering van dinsdag
27 oktober het voorstel.

IETS TE VIEREN?

06

politiek \ 0110

CDA Venray

Volksvertegenwoordiger tijdens de coronacrisis
Het is alweer een half jaar geleden dat corona de kop op stak in
Nederland. Scholen, ondernemingen en meer ging op slot, mensen
bleven zo veel mogelijk thuis. Dit gold ook voor de politiek in zowel
Den Haag als ook in onze eigen gemeente. Zo kwamen raadsleden door
corona op afstand van de burgers te staan. Hoe gingen wij als raadsleden te werk en hoe is het nu?
Onze werkzaamheden als raads
lid bestaan uit onder andere
steunfracties, raad gerelateerde
vergaderingen, het Sprekersplein
en het meedoen in werkgroepen.
Oftewel, altijd veel contact met

VVD Venray

elkaar en burgers. Maar vanwege
de coronamaatregelen was fysiek
vergaderen tijdelijk helemaal niet
mogelijk, alles moest digitaal, en
werd onder andere het Sprekersplein
stilgelegd. Hierdoor werd het contact

proberen we burgers te blijven
betrekken en informeren.
In deze nieuwe anderhalvemeter
samenleving is het voor iedereen
nog een beetje zoeken, moeten we
uitproberen, aanpassen en omscha
kelen. Maar we worden er ook inno
vatief door en onze werkzaamheden
worden weer voortgezet.

samenleving en ons niet vastknopen
aan regeltjes die nu uit de glazen bol
van de woonvisie volgen, maar ons
later kunnen nekken. Daarom hebben
wij tegengestemd. Als enige.
In dezelfde raadsvergadering werd
ingestemd om in Ysselsteyn vier
nieuwe woningen te realiseren op
een plek die zo gewild is dat de
woningen bij voorbaat verkocht zijn.
U raadt het al, tijdelijke overschrij
ding van de regels voor geurnor
men was voor veel partijen reden

om tegen dit voorstel te stemmen.
Dankzij een krappe meerderheid in
de raad, mogen toch vier woningen
gebouwd worden. Gelukkig maar.
In de woonvisie van VVD Venray
komen nieuwe woningen daar waar
in de markt behoefte aan is en gaan
onze varkens en kippen wonen op
zodanige afstand van de dorpskernen
dat overlast geleidelijk verdwijnt.
Dan wordt iedereen er beter van.

satie. Zaterdagochtend 19 september
werden 20 deelnemers, waaronder
veelal mannen, in Oostrum ontvan
gen voor een verhelderende presen
tatie. Daarna het bos in, om te zien
waar we het eigenlijk over heb
ben en waar de gemeenteraad een
besluit over neemt. Het werd een
zinvolle én gezellige zaterdagochtend
waarbij vertegenwoordigers van CDA,
D66, PVDA, VVD, ProVenray en Venray
Lokaal een beter beeld kregen van
dit gebied dankzij de deskundigen

en eigenaren. Dinsdagavond in de
gemeenteraad werd unaniem het
besluit genomen om het bos aan te
kopen, wellicht dankzij dit voortra
ject. Ik moest achteraf even den
ken aan een oproep onlangs in de
Tweede Kamer om samen te werken
en het goede van politiek en demo
cratie aan de mensen te laten zien.
Bij deze.

H. Selçuk Ipek,
gemeenteraadslid

Regeltjes, regeltjes
De regionale woonvisie 2020 laat zien dat er de komende jaren veel
behoefte is aan nieuwe woningen. Vooral woningen voor starters en
leeftijdsbestendige woningen.
In de visie wordt met geen woord
gerept over woningen voor
arbeidsmigranten, van wie er maar
liefst zo’n vierduizend in onze
gemeente wonen, grotendeels nog
in illegale onderkomens. Is dit niet
belangrijk, ofzo?
In de vorige woonvisie uit 2013
werd juist ingezet op minder nieuwe

Venray Lokaal

met de burger tijdelijk minder.
Gelukkig kunnen de werkzaamhe
den momenteel weer in aangepaste
vorm plaatsvinden. Vergaderingen
zijn nog dicht voor publiek, maar ze
zijn wel te volgen via een livestream.
Want juist in deze tijd is communica
tie met de burger ontzettend belang
rijk. Ook het Sprekersplein wordt
weer georganiseerd, waar betrokken
burgers over een bepaald onderwerp
mee kunnen praten wat in de raad
besproken wordt. Op deze manier

woningen; er zou krimp komen, dus
bouwplannen werden geschrapt.
De situatie veranderde maar Venray
bleef het braafste jongetje van de
klas en nu zitten we met de gebak
ken peren: woningtekort.
VVD Venray wilde toen en nu met
woningbouw kunnen blijven inspe
len op veranderende behoeften in de

John Willems

Venrayse politiek samen het bos in
Begin september maakte ik tijdens de commissievergadering Werken
en Besturen mijn debuut in de Venrayse politiek. In de raadzaal mocht
ik namens Venray Lokaal onze mening verkondigen over het voorstel
tot aankoop van bosgrond in het gebied Oostrumse Heide. Het was een
wat warrig voorstel over bosgrond, landbouwgrond, industrie en
visvijvers.
Vooraf gesteund door onze frac
tie met de vragen, kreeg ik tijdens
de behandeling alle antwoorden,
maar het begon nog niet te leven.
Als ‘nieuweling’ kon ik best een potje
breken en heb voorgesteld om naar

het bos op excursie te gaan en in
‘real life’ te zien waar we het over
hebben. Tot mijn vreugde waren
meerdere politici van andere partijen
enthousiast. Het begin was er.
Dank aan de griffie voor de organi

Annette Pijls,
commissielid

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.

Dedert Icesticks in Horst bestaat bijna 50 jaar en
is een internationaal opererend familiebedrijf
dat jaarlijks 130 miljoen vrieslollies produceert.
Dit doen we met twee zelf ontworpen en gebouwde
machines. Wij streven naar een prettige werksfeer,
collegiale samenwerking en werken met een vast
en Nederlandssprekend team van 13 medewerkers.
Meer informatie op: www.dedert.nl.

Wij zijn op zoek naar een parttime:

FINANCIEEL / COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor de financiële en secretariële administratieve werkzaamheden.
Communicatieve handelingen met klanten & leveranciers en verwerking.
Je werkt zelfstandig, probleemoplossend en hebt een actieve en representatieve houding.
Spreekt en schrijft Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Kennis van en ervaring met Exact Online Handel is een pre.
MBO / HBO werk- en denkniveau.

Wij bieden een verantwoordelijke baan, waarbinnen je kunt groeien met veel diversiteit in
werkzaamheden en mogelijkheden hebt voor eigen initiatief.
Dedert Icesticks B.V. | Industriestraat 15 | 5961 PG Horst | 06-22400658 | marsha@dedert.nl

Word
Word jij
jij onze
onze nieuwe
nieuwe collega?
collega?
www.poetszorg.nl
085
www.poetszorg.nl
085 076
076 11
11 00
00
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De betrokkenheid van de burgers met het
gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd
In het coalitieakkoord en het programma van het College van B&W is afgesproken dat de inwoners van de gemeente Venray al in een vroeg
stadium bij de plannen moeten worden betrokken. Hoe, op welke wijze en op welk moment communicatie of zelfs participatie moet plaatsvinden
is echter nog niet helemaal duidelijk. Zeker niet voor de burgers.
De overheid wil met de zogenoemde
Omgevingswet de fysieke leefomgeving benut
ten en beschermen onder het motto: ‘ruimte
voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.
De wet is gericht op het in onderlinge samen
hang: ‘Het bereiken en in stand houden van
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
en een goede omgevingskwaliteit alsmede het
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen
van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke behoeften.’
In Venray is besloten om de participatie van
haar inwoners conform deze Omgevingswet
te realiseren met de nog op te stellen

Omgevingsvisie. Daartoe zijn en worden bijeen
komsten georganiseerd waarin men kan meepra
ten over de toekomst van Venray.
Heeft de gemiddelde inwoner van de gemeente
Venray wel behoefte om zich te uiten naar de
bestuurders? Men kan zich wenden tot een plaat
selijke politieke partij, of zelfs inspreken bij agen
dapunten van de gemeenteraad. Is er überhaupt
wel interesse bij burgers om zijn of haar mening
onder de aandacht van bestuurders te brengen?
Om die reden heeft de Stichting Burgers van
Venray voor de maand oktober een stelling
gekozen met betrekking tot de wijze waarop de
gemeente met haar inwoners al dan niet commu

niceert. De stelling is: De betrokkenheid van de
burgers met het gemeentelijk beleid dient te wor
den bevorderd.
Gedurende de maand oktober kan men op de
website www.burgersvanvenray.nl aangeven het
hiermee eens of oneens te zijn. Bovendien wordt
u uitgenodigd om aan te geven hoe een en ander
naar uw mening zou kunnen of moeten worden
verbeterd. Ongetwijfeld zullen beleidsmakers op
het gemeentehuis met interesse die mening lezen.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

Ziekenhuizen Boxmeer en Venlo zouden meer moeten gaan
samenwerken
Op de website Burgers van Venray kon men reageren op een stelling over een mogelijke samenwerking tussen de ziekenhuizen van Boxmeer en
Venlo. De stelling was: De gezondheidszorg van Venray wordt beter gewaarborgd bij een nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen van
Boxmeer en Venlo.
Dat deze stelling leeft onder de inwoners van
Venray en de kerkdorpen blijkt uit de vele reac
ties die op de website zijn geplaatst. Meer dan
achthonderd unieke personen hebben in die
periode de website Burgers van Venray bezocht
om te reageren op de stelling. Een ruime meer
derheid van 65 procent van de respondenten
ziet in die samenwerking een voordeel voor
patiënten uit de regio Venray. Zelfs uit de reac
ties van de 35 procent oneens stemmers blijkt
dat zij een samenwerking niet noodzakelijk
achten omdat ze nu al daar tevreden patiënt
zijn.
Uit de reacties blijkt dat een fusie tussen
beide ziekenhuizen niet strikt noodzakelijk
is. Bovendien is uit het afketsen van de fusie
tussen VieCuri Venlo en Laurentius Roermond
gebleken dat fuseren een langdurig proces is

en op weerstand kan stuiten. De meeste reac
ties die op de website zijn geplaatst geven aan
dat vanwege het belang van de gezondheidszorg
in Venray, er een vrije keuze is bij welk zieken
huis men wenst te worden behandeld. Als daar
naast, bij een nauwe samenwerking tussen VieCuri
Venlo en Pantein Boxmeer, bepaalde specialisa
ties gecentraliseerd kunnen worden geniet dat de
voorkeur.
Overigens blijkt uit de respons op de stelling ook,
dat bij specialistische behandeling in een acade
misch ziekenhuis, de afstand Venray-Nijmegen in
vergelijking met Venray-Maastricht een rol speelt
om te kiezen voor het Maasziekenhuis Boxmeer.
Maria R. vindt dat VieCuri alleen te klein is om
alle disciplines te waarborgen. “Nu Laurentius zich
heeft teruggetrokken is het belangrijk om samen
sterk te staan met Boxmeer. Heel veel mensen uit

de regio kiezen al voor Boxmeer, vooral voor de
geboorte van baby’s.
Ik hoop dat die samenwerking er komt. Ook omdat
Venray dan kan profiteren van de samenwerking
met het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.” Frans is
het oneens met de stelling omdat hij een samen
werking tussen Boxmeer en Venlo toch niet logisch
vindt. “Venlo is georiënteerd op UMC Maastricht,
Boxmeer op Radboud Nijmegen. Wanneer met
deze uitgangspositie onderhandeld moet worden
over een fusie dan zijn we tien jaar verder en nog
niet rond.”

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

Geef het leven kleur!
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per week
Acties geldig t/m 06-10-2020

geopend

Nandina ‘Obsessed’

Nu € 8,99/st
Prachtige roodverkleuring. Winterhard.

Violen uit eigen kweek

12 st
Groot- en kleinbloemig. Winterhard. € 4,99

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

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.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Hortensia’s (veel srt.), vlinderstruik,
rhodo, e.a. heesters (ook op stam),
taxus, buxusvervanger, beuken,
vaste pl, bodembedekkers enz.
Open za. van 9.30-16.30 uur. Dovrij na tel. afspraak via 06 40 32 71
08. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl
Fruitbomen €7; appels zelf plukken
0,50/kg Boskoop Elstar Jonagold; noten
zelf rapen €2/kg; pot chrysanten €3.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo
06 53 13 01 32.

Thuiswerkplek nodig? Ga dan naar
Hagro Kantoormeubelen voor al uw
nieuw en gebruikt kantoormeubilair.
Tel. 077 398 80 37.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Tijd voor jezelf

Column

Snoeien
Buiig en tijd voor een dikkere
jas: herfst en helaas toch de
tweede coronagolf. Zowel het
seizoen als de aangescherpte
maatregelen werpen je meer
op jezelf terug. Strengere
bezoekregels, vaker een mondkapje, thuiswerken, waar kan.
Even schakelen en een oproep
aan ons allen er het beste van
te maken.
Juist nu kan de symboliek van het
seizoen je bemoedigen en inspi
reren. Na de uitbundige bloei en
rijke oogst trekt de natuur zich let
terlijk terug. Sapstromen beper
ken zich, zodat bladeren prachtig
verkleuren en vallen. Windvlagen
breken dood hout af. Het silhouet,
de basis, van struiken en bomen
wordt zichtbaar.
Herfstmaanden lenen zich voor
snoeien. Eerder knipte ik dan
zomaar maar wat weg. Hatseflats,
klaar. Dat doe ik nu anders,
sinds ik heb geleerd dat een
goede snoei vraagt om echt te kij
ken en zorgvuldig kiezen. Te zien
hoe de stam staat, of er balans
is. Op te merken wat hoofdtak
ken zijn, welke tak in de knel zit,
ruimte verdient of te zeer aan
wezig is. Kijken, maar ook echt
zien. En dan moedig besluiten.
Ambachtelijk vakwerk waarmee je
balans herstelt, de kans op bloe
sems en mooie oogst vergroot.
Al heb je geen tuin, het beeld van
aandachtig snoeien kun je ook
toepassen op jouw leven. Juist nu.
Nu je meer binnen en op jezelf
bent, krijg je ruimte om echt stil
te staan bij jouw leven. Met de
verwarming net even aan, lek
kere kop thee erbij een pas op de
plaats maken. (Her)bepalen waar
jouw leven echt over gaat, waar jij
werkelijk voor staat en welke acti
viteiten daartoe bijdragen.
Breng je leven eens symbolisch in
beeld als een herfstboom zon
der blad. Zo is het nu. Waar staan
jouw stam, hoofd- en zijtakken
voor? Hoe zit het met je balans?
Komt het merendeel van je ener
gie, tijd en aandacht ten goede
aan de hoofdstructuur? Of verdient
je boom wat snoeiwerk, door
knellende takken meer ruimte te
geven en lange uitlopers terug te
brengen? Doe wat er voor jou echt
toe doet. Van daaruit de herfst
ingaan maakt een wereld van ver
schil. Alle goeds!
Karin Janssen
Trainer/coach
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Lang op achterstand

Oranje Wit te sterk voor
DAW uit Schaijk
In de tweede uitwedstrijd namen de dames uit Leunen van korfbalvereniging Oranje Wit het op tegen DAW uit Schaijk. Het team
uit Leunen was op zondag 27 september te sterk voor DAW en
won met 8-11.
Oranje Wit kwam wat lastig
op gang en DAW wist al snel
een klein gat te slaan met 4-1.
DAW stond sterk te verdedigen
en maakte het Oranje Wit moei
lijk, waardoor het niet lukte om
het gat kleiner te maken waar
door ze de rust in gingen met 6-3.
Na rust was het Oranje Wit dat
scherper terugkwam en al snel
het gat kleiner kon maken naar
6-5. Het spel werd hierna fysie
ker waardoor Oranje Wit moest
vechter voor de voorsprong.
Tien minuten voor tijd wist Oranje

SVOC’01 gaat hard onderuit
tegen VOS uit Venlo
De voetbalmannen van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray verloren de thuiswedstrijd in de vijfde klasse D met
0-6 van VOS op zondag 27 september. De bezoekers uit Venlo waren technisch beter en sprongen effectiever
met de kansen om.

Wit de gelijkmaker te maken
waardoor de spanning terug was
in de wedstrijd. Oranje Wit bleef
zoeken naar kansen, wist mooie
aanvallen te creëren en maakte
ze af met doelpunten. De voor
sprong werd gemaakt en deze
werd niet meer weggegeven
waardoor het team uit Leunen
met een eindstand van 8-11 de
punten mee naar huis kon nemen.

Tekst: korfbalvereniging Oranje Wit

Rode kaart Venlosche Boys

Ruime zege SV Venray op
Venlosche Boys
Een goed spelend SV Venray won de uitwedstrijd tegen Venlosche
Boys royaal met 0-5 in de eerste klasse D op zondag 27 september.
De soms fors spelende Venlonaren incasseerden zes gele kaarten
en eindigden het duel met tien man.
Trainer Frans Koenen had zijn
winnende elftal van de 4-3
winst in de ouverture tegen
Chevremont op één plaats gewij
zigd. Rick Egelmeers verving de
geblesseerde Jesse Rommen.
De Venrayse ploeg kwam in
Venlo wat moeizaam op gang.
Na het openingskwartier trok
Venray het initiatief naar zich
toe. De openingstreffer viel in de
28e minuut door een kopbal van
Robert Willemse uit een hoek
schop, 0-1. Vlak voor rust schoot
Stan Kersten van net buiten de
zestien zuiver raak in de hoek,
0-2. Stan Kersten was vlak na de
pauze weer succesvol. Opnieuw
speelde hij zich mooi vrij en hij
schoot de bal vanaf de rand van

het strafschopgebied laag in de
hoek, 0-3. Venray speelde vanaf
toen een gewonnen wedstrijd.
Helemaal nadat Venlosche Boys
met tien kwam te staan doordat
een speler zijn tweede gele kaart
ontving. Koen Verlinden rondde
11 minuten voor tijd een mooie
aanval af, 0-4. Vier minuten later
bepaalde Koen Verlinden de eind
stand op 0-5. In de tweede helft
kwamen bij Venray de invallers
Aron Franssen, Joy Koenen (terug
na een blessure) en de debute
rende Hans Hartog in het veld.

lings over de lat. Even later mikte Tijs
Loonen van dichtbij te hoog, waardoor
de rust met 0-3 inging.

Goalregen
Na de pauze wist SVOC’01 een kwar
tier lang stand te houden. VOS profi
teerde daarna van een afspeelfout in
de thuisclubdefensie, 0-4. Spits Danny
Houwen liep een enkelblessure op
en moest strompelend naar de kant.
Terwijl SVOC’01 met tien spelers in het
veld stond, liepen de Venlonaren uit
naar 0-5. Ook aan deze treffer ging
een defensiefout vooraf. Een kwartier
voor tijd kwam VOS tegen de ont
redderde SVOC-verdediging op 0-6.
“Als we zo doorgaan dan worden het
er tien”, verzuchtte doelman Mikey
Ellery.
Zo ver zou het niet komen. Een grotere
afgang bleef SVOC’01 in de slotfase
bespaard. Jeroen Denissen wilde al

zijn vier wisselspelers inzetten, maar
daar stak de arbiter een stokje voor.
“Je hebt al drie keer gewisseld”, riep
de leidsman. “In de Eredivisie mogen
ze vijf keer wisselen, dan mogen de
amateurs dat toch ook”, meende de
SVOC-coach. De arbiter legde na afloop
uit dat alleen in het bekertoernooi
vijf wissels zijn toegestaan, maar niet
in de competitie. VOS had ook drie
keer gewisseld en eindigde het duel
met tien man. Trainer Marcel Peters,
oud-coach van Merselo, haalde in de
slotfase uit voorzorg een speler naar
de kant die zojuist geel had ontvan
gen. “Na de 0-4 en het uitvallen van
Danny zakte het bij ons weg”, zei
Jeroen Denissen. “Toch hebben we in
fases helemaal niet slecht gespeeld.
Maar we moesten al te vroeg tegen
een grote achterstand opboksen.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Tekst: Henk Willemssen

Veel kansen Odisco

SVOC komt tekort
in Sint-Oedenrode
De korfbaldames van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelden op
zondag 27 september een uitwedstrijd tegen Odisco ui SintOedenrode. SVOC’01 verloor de wedstrijd met 15-11.
SVOC’01 begon erg fel aan de
wedstrijd, waardoor het team na
twee minuten al op een voor
sprong stond van 0-2. De verde
diging stond erg goed. Hierdoor
stond het combinatieteam een
lange tijd voor met 1-2. Er vielen
toen meerdere kansen bij Odisco
en daardoor stond SVOC met rust
5-3 achter. In de rust werden
de dames verteld dat ze vooral
moesten genieten en dat het een
wedstrijd was waarvan ze veel

Na de 2-2 remise in de ouverture
tegen Resia begon SVOC’01 vol goede
moed aan de thuisontmoeting met
het sterke VOS. Johan Gommans kreeg
in de beginfase direct een goede
kans om de thuisclub op voorsprong
te zetten. Maar de openingstref
fer viel aan de overkant. Via SVOC’er
Rob Houwen verdween de bal in het
doel, 0-1. De ploeg uit Oirlo-Castenray
raakte van slag en VOS voerde bin
nen 13 minuten de stand op naar 0-3.
“Wij krijgen veel te snel en ook te
gemakkelijk de doelpunten tegen”,
verklaarde trainer Jeroen Denissen.
“We begonnen goed maar via een
klutsbal kwamen we ongelukkig op
achterstand. De 0-3 stand was geflat
teerd. Daarna hebben we ons toch
goed hersteld. We kregen ook kan
sen maar helaas wilde de verdiende
1-3 niet vallen.” Uit een assist van Tijs
Loonen schoot Johan Gommans rake

konden leren. In de tweede helft
kwam het uitteam nog terug tot
een 7-6 achterstand. Door slor
dige fouten in de verdediging
kon Odisco nog een aantal keer
scoren. In de aanval liep het ook
goed en scoorde SVOC zelf ook
vaak. Het lukte hen niet meer om
bij te komen en zo verloor SVOC
deze wedstrijd met 15-11.

Tekst: korfbalvereniging SVOC’01

VC Set Up wint alsnog van
Peelpush
De dames van volleybalvereniging VC Set Up uit Meerlo speelden op zaterdag 26 september een wedstrijd
thuis tegen Peelpush DS4 uit Meijel. In een spannende wedstrijd trok Set Up aan het langste eind en won de
wedstrijd met 3-2.
Bij de start van de eerste set had VC
Beslissende set
Set Up de smaak goed te pakken met
Ook de start van de derde set ging
een voorsprong van 5-0. Gedurende
gelijk op tot 5-5. VC Set Up pakte een
de gehele set werd die behouden met
kleine voorsprong maar werd door
10-7, 14-10 en 17-12. Door degelijk en
een mindere fase weer ingehaald
vooral ook een eigen spel te spelen
door Peelpush. Via 13-11, 16-18 en
werd een setwinst behaald met 25-20.
19-24, werd ook de derde set ver
De start van de tweede set ging gelijk
loren met 19-25. Om de rest van
op tot 5-5. Daarna kon VC Set Up weer
de punten thuis te houden moest
een voorsprong pakken met 12-8 en
VC Set Up terugkomen in de vierde
15-11. Peelpush vroeg daarop een time- set. Een exacte replica van de eer
out aan en met succes; ze herpakte zich ste set werd gespeeld. VC Set Up had
en haalde VC Set Up in. VC Set Up kon
het continu voor het zeggen en alles
die voorsprong niet meer ombuigen en verliep weer volgens plan. Via 8-3,
via 20-18, 23-24 werd de tweede set
11-8, 19-16 en 24-17 werd de vierde
verloren met 24-26.
set weer overtuigend gewonnen met

25-19. VC Set Up had daardoor alsnog
een mogelijkheid om de wedstrijd
winst te behalen. De vijfde set voor
de overwinning ging aanvankelijk net
als de tweede en derde set gelijk op
met 3-3 en 5-5. Bij de kant wissel wist
Peelpush een kleine voorsprong te
pakken maar die was van korte duur.
VC Set Up herpakte zich via 11-9, 13-12
naar 14-12. Met een ace als match
point werd vervolgens de vijfde set
gewonnen met 15-12.

Tekst: volleybalvereniging VC Set Up
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Geplukt

Thomas Creemers Venray
Hij is nu een aantal weken bezig in het eerste jaar van zijn studie, maar weet al goed wat hij wil in zijn
leven. Het leven van Thomas Creemers (18) uit Venray loopt volgens hem goed op rolletjes. Deze week
wordt hij geplukt.

Internationale Automobilausstellung
(IAA) in Duitsland.”

Speciale band
Thomas groeide op in Venray, samen
met zijn ouders en 1,5 jaar jon
ger zusje. “We zijn een heel open
gezin, alles kan besproken worden.
’s Avonds maken we het graag gezel
lig en we proberen regelmatig een
uitstapje te maken. Mijn vader werkt
bij schuifdakenfabrikant Inalfa Roof
Systems in Venray, hij verzorgt daar
de verkoop van bedrijfsautodaken.
Mijn moeder werkt in een zieken
huis in Boxmeer en werkt daar op de
afdeling polikliniek. Ze is samen met
een aantal artsen een speciale afde
ling gestart gericht op botontkalking.”
Met Venray heeft Thomas een speciale
band. “Ik ben hier altijd heel betrok
ken geweest. Het is een gezellig dorp,
niet super groot, maar ook niet te
klein. Je hebt hier alles binnen hand
bereik.”

Taxidroom
Na het Raayland College wilde Thomas
een tussenjaar. “Ik wist even niet
welke richting ik op wilde. Ik heb
eerst getwijfeld om de journalistiek
in te gaan, maar nam een tussen
jaar.” Thomas kwam bij een taxibe
drijf terecht. “Een droom kwam voor
mij uit”, zegt hij enthousiast. “Het is
voor mij altijd een droom geweest om
taxichauffeur te zijn. Het geeft je zo’n
heerlijke vrijheid op de weg.” De ritjes
in Thomas’ taxi waren verschillend.
Zo haalde hij voornamelijk alleen
staande mensen op leeftijd op of
bracht hij kinderen in een busje weg.
“Het zijn altijd mensen die niet alleen
voor vervoer kunnen zorgen. De oude
ren die in mijn taxi zaten bracht ik
overal naartoe, bijvoorbeeld richting
Amsterdam of Utrecht. Dan zit je voor
een lange tijd met hen onder één dak
en beland je in vaak in diepgaande
gesprekken. Ik heb heel wat levens
verhalen en gekke dingen gehoord.”

Verkeerskunde
Maar na zijn tussenjaartje, was het
tijd voor een opleiding. Thomas
kwam terecht bij de studie ruimtelijke

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Als iemand tegen je zou zeggen dat
Thomas bezitter is van twee auto’s,
dan zou je diegene niet snel gelo
ven. Überhaupt twee auto’s bezitten
op 18-jarige leeftijd is al een unicum.
“Ik heb gewoon wat met voertuigen”,
vertelt Thomas. “Als ik in een auto
rijd, heb ik heel veel vrijheid. Je mag
overal heen gaan.” 18 jaar en nu al
twee auto’s, dat is al vroeg. “Ik heb
snel mijn rijbewijs gehaald”, ver
volgt Thomas. “Daarna maakte ik al
snel veel kilometers. Daarnaast ben
ik bijna 19, dus ik draai al een jaartje
mee.”
Voertuigen, voertuigen en nog eens
voertuigen. Het is het onderwerp
waar Thomas het liefst over praat.
Als het kan de hele dag. “Als kind
speelde ik al continu met speelgoed
auto’s. Deze werden later vervan
gen door bijzondere schaalmodellen.
Ik ga ook al jaren verschillende
beurzen af om auto’s te bewonderen.
De grootste hier in de buurt is de

ontwikkeling-mobiliteit. “Klinkt heel
ingewikkeld, maar je kunt het beste
de opleiding vergelijken met de studie
verkeerskunde. Ik zit nog in het begin
en leer nu van alles over knelpunten
in het verkeer. Zo sta ik tegenwoordig
vaak voor een schoolopdracht wegen
te fotograferen in Venray. Dus als je
ooit iemand met een fototoestel foto’s
ziet knippen en denkt wat is die jon
gen aan het doen, dan ben ik het mis
schien wel”, zegt Thomas lachend.

Renault Twingo
Auto’s zijn echt Thomas’ ding, dat is
duidelijk. “Ik heb thuis twee auto’s
staan.” Eén daarvan is een volledig
in originele staat verkerende Renault
Twingo. “Ik heb iets met die auto’s.
Het is een auto uit de jaren 90 en
voor die tijd vooruitstrevend. Hij lijkt
heel klein, maar als je eenmaal in de
wagen zit, dan ben je meteen ver
kocht. Achterin is het heel ruim, net zo
groot als een gemiddelde stationwa
gen.” Aan de andere auto moet nog
wat gesleuteld worden. “Dat zou ik
heel graag zelf doen”, zegt Thomas.
“Maar ik ben er totaal niet handig in.
Sterker nog, ik heb er nog helemaal
geen ervaring mee. Ik denk dat ik dat
toch maar aan iemand anders over
laat.” Thomas heeft ook een eigen
visie op de toekomst in de autoindustrie. “Ik verwacht dat er steeds
meer mensen gaan leasen. Anderen
gaan auto’s huren of gaan carpoolen.
Het milieu wordt steeds belangrijker
en dus komen er in de toekomst ook
minder automodellen op de markt.
Persoonlijk vind ik dat een jammer
puntje, want dat maakt mijn hobby
zo leuk. We zien wel wat de toekomst
brengt. Ik kan in ieder geval lekker
rondscheuren in mijn eigen Twingo.
Dat is toch prachtig?”

Lekker rondscheuren
in mijn eigen Twingo

Tekst en beeld: Niels van Rens

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

10

jongeren \ 0110

15-vragen aan

Florence Hendricx Venray
die niet onderdrukt zijn. Ze moeten
echter wel hun ogen open doen en
wel inzien dat het anderen mensen
kwetst.

Wat vind je van Donald Trump?
Ik vind het merendeel van de uit
spraken van Trump niet oké tegen
over niet-blanke mensen, bepaalde
geloven, vrouwen(rechten) en
de LGBTQ+-community. Iedereen
heeft een mening, maar je kan
een mening die andere mensen
kwetst net zo goed voor je hou
den. Dit geldt al helemaal voor
de Amerikaanse president, omdat
hij juist een voorbeeld moet zijn
voor zijn volk. Mensen moeten zich
juist geaccepteerd voelen in hun
eigen land. Sterker nog, ze moeten
gewoon geaccepteerd worden, en
dat is niet het geval.

Wat vind je van seksisme?
Ik vind seksisme natuurlijk niet kun
nen. Het verbaasd me echt dat we
in deze tijd nog steeds seksisme
zien verschijnen. Vrouwen zouden
altijd gelijk moeten zijn aan man
nen. Ik vind sowieso dat iedereen
gelijk behandeld moet worden.
Iedereen hoort dezelfde rechten te
hebben en iedereen hoort eerlijk
behandeld te worden. Ik vind het
erg jammer om te zien dat dit nog
steeds niet gebeurt.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Florence Hendricx
15 jaar
Raayland College
Venray

Waarom heb jij voor deze school
gekozen?
De grootste reden dat ik naar deze
school ging, was omdat het de
meest dichtstbijzijnde middelbare
school was. Ik kende de school al
wel een beetje en ik kon er lekker
snel komen. Verder speelde het ook
een grote rol dat ik al best wel veel
mensen kende die op het Raayland
College zaten of die erheen wilden
gaan.

Wat doe jij als je je verveelt?
Als ik me verveel, zit ik vooral veel
op social media. Ik weet dat de tie
ners tegenwoordig veel op social
media zitten en dat we er dus mis
schien wel te veel mee bezig zijn
volgens andere generaties. Ik kan
ook wel ergens zien dat dit als aso
ciaal gezien wordt, maar dat is het
juist niet. Ik ben constant bezig met
vrienden, mensen of culturen van
de andere kant van de wereld te
ontdekken. De wereld wordt steeds
compacter door het internet, en dat
is best wel cool om te zien.

Wat is je favoriete plek om af te
spreken met vrienden?
Ik denk bij mij thuis, omdat ik hier
meestal wel iets weet om te doen.
Ook vind ik het fijn dat ik gewoon al
hier ben, dus ik hoef er niet naartoe
of daarna nog naar huis te fietsen.
Verder vind ik het ook wel leuk om
in Landweert af te spreken, omdat
bijna al mijn vrienden daar best
vaak komen. Zo kom je vaak nog

andere vrienden tegen. We heb
ben daar ook bepaalde plekjes waar
we vaak zitten. Zo raken we toch
een beetje gehecht aan die plek
ken, omdat al onze herinneringen
daar zijn.

Denk je dat er een tweede coronalockdown komt?

Ik denk het helaas wel, en dit
vooral omdat je nu weer langzaam,
net als in het begin, de cijfers van
besmettingen ziet stijgen. Ik vind
het op zich niet heel erg om vanuit
Wat vind je van Black Lives
thuis les te krijgen, maar ik denk
Matter?
dat dit zeker niet goed gaat zijn
Ik ben blij om te zien dat dit zo
groot is geworden. Het is een mooie voor onze economie. Ook vind ik
stem voor mensen met een donker het wel iconisch dat we dan weer
gaan beginnen met ‘twee weken’.
dere huidskleur en er wordt ein
Dat dachten we de vorige keer ook,
delijk aandacht aan geschonken.
maar dat bleek een paar maanden
Natuurlijk was er eerder ook aan
te worden.
dacht voor, maar nu staat de hele
wereld erbij stil en ik denk dat dat
juist een sterke indruk achterlaat.
Wat vind je van mensen die
Ik denk dat we hiermee ook echt de veroordelen?
ogen van mensen openen, omdat
Ik vind dat mensen vaak te snel ver
eerst veel mensen niet inzagen
oordelen omdat ze bang zijn voor
dat er nog steeds veel racisme is in nieuwe dingen of voor het onbe
deze wereld.
kende. Ik denk dat dit helemaal
niet nodig is. Je kunt juist dingen
van andere mensen leren. Ook kan
Wat vind je van Zwarte Piet?
het best zijn dat iemand perfect bij
Eerst vond ik het wel oké omdat
je past, maar je wilt gewoon niet
ik ermee opgegroeid was en het
gewoon zo gewend was. Maar toen met ze praten omdat er dingen
over hun rondgaan. Ik heb best wel
kwam er best veel ophef over dus
toen ging ik er ook meer over lezen. vaak gehad dat ik vrienden werd
met mensen en dat ze dan na een
Nu ik er meer over weet, snap ik
tijdje zeiden: “Ik dacht altijd dat je…
dat het een racistische toon heeft
was”. Ik snap het wel, maar het is
en ik snap dus ook zeker dat som
dan toch jammer om te horen dat
mige mensen dit helemaal geen
leuke traditie vinden. Vaak wordt er geruchten zo’n grote rol kunnen
spelen.
gezegd dat het gewoon een tradi
tie is, maar er staat letterlijk in de
grondwet dat we niemand mogen
Wat vind je van de druk die
discrimineren en dat is wel wat hier tegenwoordig op jongeren
gebeurt. Sommige mensen noemen gelegd wordt?
dit niet discriminatie, maar als men Ik denk dat veel ouders en grootou
sen zich gediscrimineerd voelen, is
ders, en ik het algemeen, de vorige
het wel degelijk racisme. Maar ik
generaties heel erg onderschatten
kan wel begrijpen dat het moeilijk
hoeveel druk er op tieners van deze
is om dit in te zien voor de mensen generatie wordt gelegd. Er wordt

steeds meer verwacht van kinderen
en soms gewoon meer dan wat het
kind überhaupt aankan. Zo zie je
ook de stress, depressie en angst
stoornissen bij jongeren stijgen.

Wat vind je van kinderen die
andere kinderen pesten?
Ik vind het heel erg laag en heel
jammer om te zien. Ook heel jam
mer dat er kinderen zijn die zich
zo onzeker voelen dat ze andere
kinderen omlaag moeten brengen.
Dit moet niet door volwassenen
worden toegelaten en er moet hier
meer op worden gelet. Pesten is
een groot ding en moet altijd seri
eus genomen worden.

Wat zou jij doen als je ziet dat er
iemand gepest wordt?
Als ik zie dat iemand gepest wordt,
zou ik er zeker meteen wat van zeg
gen. Pesten is niet iets waar mensen
van weg moeten kijken. We moe
ten er met zijn allen meer aan doen.
Natuurlijk is het bijna onmogelijk om
gemene opmerkingen te stoppen,
maar als we met zijn allen laten zien
dat we pesten gewoon niet tolere
ren, wordt het ook automatisch met
een minder gedaan.

Als jij een superkracht mocht
kiezen, wat zou je kiezen?
Ik zou willen dat ik onzichtbaar
kon zijn op de moment dat het mij
uitkwam. Zo zou ik dingen kunnen
zien en horen die ik normaal niet
zou kunnen zien of horen. Het is
sowieso gewoon een cool idee
als je alles kan doen zonder dat
iemand je ziet. En ook zou het han
dig zijn als je bijvoorbeeld iemand
aan het ontwijken bent, ofzo.

Wat is het beste advies dat je
ooit gekregen hebt?
Nooit de waarde van het leven ver
geten. Dat klinkt heel cliché, maar
het is wel oprecht heel belangrijk
om positief te blijven en om altijd
door te zetten. Zo is misschien
niet elke dag mooi, maar er is wel
iets moois in elke dag. Als het ooit
even moeilijk is, denk dan aan de
waarde van die leuke momenten
met vrienden en realiseer je dat het
leven veel meer is dan een slechte
periode.

Welk advies zou je geven aan
jezelf toen je in de brugklas zat?
Neem je tijd, je hoeft het nog niet
allemaal te weten. Toen ik net op
de middelbare school zat, vond ik
het best moeilijk om mijn draai
te vinden en te wennen aan bij
voorbeeld het nieuwe systeem, de
nieuwe mensen en hoe het eigen
lijk allemaal werkte. Los van dat ik
best veel druk had van mijn omge
ving, legde ik zelf ook veel druk
op mezelf. Ik zou om deze reden
mezelf adviseren om de tijd te
nemen, mezelf te laten wennen en
alles stap voor stap te doen op mijn
eigen tempo. Want dat is gewoon
oké.

Hoi

Column

Kapotte
laptop
Ik ben niet snel iemand die
stress krijgt en raak al helemaal
niet snel in paniek, maar afgelopen maandag was het dan toch
zo ver. Ik moest op dinsdag een
belangrijk document inleveren.
Een blauwdruk over mezelf voor
het vak Humanities en dat
waren 3.000 woorden. Dus ik
wilde daar afgelopen maandag
aan verder schrijven, deed de
laptop het niet meer en ik zat in
Culemborg op kamers.
Aangezien ik alles moet doen op
mijn laptop had ik stress, en wat
nu dan? Het was namelijk zo dat
elke keer als ik een letter wilde
gebruiken op mijn toetsenbord,
mijn scherm vergrendelde. Soms
was het na een toets en soms na
vijf of twintig. Ik snapte er niks
meer van, hoe moet ik nu mijn
document inleveren? Dus ik heb
vier uur lang het hele internet
afgezocht. Ik heb mijn instellingen
veranderd en mijn slaapmodus uit
gezet. Ik heb mijn laatste update
eraf gegooid. Niks hielp. Dus ik
mijn docenten mailen, dat ik niks
kon op het moment. Ondertussen
in diepe tranen, want hoe moet
ik nu verder? Ik doe de opleiding
journalistiek, dan is een laptop
toch handig. Ik had de update eraf
gegooid en het leek te werken.
Dus ben ik gaan lunchen en even
diep adem halen en ik dacht even
dat het weer goed zou komen.
Rond 14.00 uur ‘s middags wilde
ik weer verder, maar je raadt het
al. Mijn laptop was nog steeds raar
aan het doen. Ik begon de hoop op
te geven en wilde mijn document
bijna gaan schrijven met de hand.
Ik moest toch iets. Ik had het nog
een keer opgezocht en toen had ik
het gevonden. Iemand had precies
hetzelfde probleem en zij had een
armbandje om met een magneti
sche sluiting. Rara wat had ik om?
Ja een horloge met een magneti
sche sluiting. Dus ik trok dat ding
bijna van mijn arm af en gooide
het op mijn bed en mijn laptop
deed het weer! Wat was ik opge
lucht. Mijn laptop deed het weer en
dat allemaal door een klein stom
magneetje. Dus, ook voor anderen,
geen magneten in de buurt houden
van een laptop. Dan gaat de laptop
van kapot.

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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Geblindeerde Halloween-tocht
bij Jong Nederland Venray

Veulens Historie Herleeft!
naar 2022

Voor het eerst organiseert Jong Nederland Venray op zaterdag 31
oktober een Halloween-activiteit. Het evenement draait volledig
om de zintuigen en heet Shivering Swamp.

Het vijfjaarlijkse evenement Veulens Historie Herleeft!, dat zou plaatsvinden in 2021, wordt een jaar uitgesteld. Dit heeft het stichtingsbestuur
besloten tijdens een bijeenkomst. De reden is het coronavirus.

Eigenlijk zou er dit jaar een
Sint Maarten-intocht plaatsvin
den, maar deze kan niet doorgaan
vanwege de reglementen rondom
het coronavirus. Daarom orga
niseert Jong Nederland Venray
deze activiteit. De jongeren
betreden bij het Jong Nederlandgebouw een spookhuis, geblind
doekt met een koptelefoon met
3D-geluidseffecten. Aan de hand

van een stuk touw zoeken zij
hun weg door een ‘drassig moe
ras’. Voor de jongere jeugd is er
een middagrun tussen 15.00 en
17.00 uur. De oudere jeugd is wel
kom van 19.00 en 21.00 uur. Als de
Helloween-tocht klaar is kunnen
de kinderen bij een kampvuur zich
opwarmen. Aanmelden kan via
de website van Jong Nederland
Venray.

Schrijver Arthur Japin te gast
in Venray
Schrijver Arthur Japin is de eerste gast van het seizoen 2020-2021
in een reeks van zes schrijversbijeenkomsten van het Literair Café
Venray in de bieb in Venray. Hij komt zondag 4 oktober langs.
Zeventig mensen zijn welkom.

“De onzekerheid in verband met
corona heeft ons dit doen beslui
ten”, aldus voorzitter Kees de Weert.
“Bovendien hebben we net het evene
ment Toew ’t Väöle schröwde, ter ere
van 75 jaar bevrijding, achter de rug.
De organisatie van dit evenement lag
ook voor een groot deel in onze han
den. We hebben dus niet stil gezeten.”
Het bestuur heeft na de laatste edi
tie in 2016, waar het bezoekersaantal
tegen viel, gebrainstormd over een
andere opzet van het evenement.

Nieuwe opzet
“Onze doelgroep wordt alsmaar ouder,
dat geldt voor de bezoekers én de
deelnemers. De oude ambachten
verdwijnen, maar ook de interesse
van het publiek verdwijnt. De jeugd

heeft gewoon niet zoveel meer met
oude ambachten, machines en land
bouwvoertuigen”, aldus De Weert.
De stichting is op zoek gegaan naar
een andere opzet en een andere
naam voor dit vijfjaarlijkse evene
ment. “We wilden een naam die meer
de lading dekt en meer recht doet
aan de nieuwe opzet, daarom heb
ben we gekozen voor “Veulen leeft!”
een evenement van, voor en door alle
Veulenaren van jong tot oud. We wil
len meer jeugd gaan betrekken bij de
organisatie, want organisatietalent zit
er genoeg in Veulen.” Ergens medio
2021 wil het huidige bestuur een
brainstormavond houden in gemeen
schapshuis De Hoefslag in Veulen met
alle belangstellenden.

Cursus stemvorming
in Leunen
In en rondom Venray zijn veel koren actief. Corona maakte een abrupt
einde aan veel zangplezier. Hoewel de crisis nog niet ten einde is, neemt
de Dekenale Koorkring Venray het initiatief om de stemmen weer los te
maken in een cursus stemvorming.
Deze cursus is speciaal voor koorleden
en alle andere die graag zouden willen
gaan zingen. De cursus bestaat uit
een drieledig doel: stemvorming voor
bestaande koorleden, een actie om
nieuwe zangers te enthousiasmeren
en het reactiveren van koren tijdens
en na de coronacrisis. De cursus wordt
gehouden op dinsdagen van 10.30 tot

12.00 uur op dinsdag 3 november
tot en met dinsdag 1 december
in de St. Catharinakerk in Leunen.
De bijeenkomsten worden verzorgd
door countertenor, dirigent en
zangdocent Rob Meijers.
Voor meer informatie, mail dan naar
info@sgv-roermond.nl

Rozenkransmaand

Lichtprocessie
naar Lourdesgrot Venray
Arthur Japin is deze dag als gast
spreker op de schrijversbijeen
komst. Victor Elfring zal Japin ook
gaan interviewen. Het zal vooral
gaan over Japins nieuwste boek
Mrs. Degas: Parijs, 1912. Eigenlijk
zou het evenement plaatsvinden
in het Theehuis van het Odapark,
maar vanwege de geldende regels

omtrent het coronavirus, is Literair
Café Venray genoodzaakt de acti
viteit in de bibliotheek te houden.
De zeventig mensen die aanwezig
mogen zijn, kunnen zich aanmel
den voor plaatsen via
secretariaat@literaircafevenray.nl
Beeld: Corbino

Walk&Talk in bieb Venray
De Walk&Talk in de bibliotheek van Venray op dinsdag 6 oktober
wordt verzorgd door Margo Bolenius. Het thema is het vitaal
omgaan richting het werk.
Hoe ga jij om met een heftige
tegenslag? Wil of moet je uitzien
naar de nieuwe, andere toekomst?
En hoe doe je dat? Dat soort vra
gen komen aan bod tijdens de
Walk&Talk. Margo Bolenius geeft
inzicht hoe het bij jou werkt en
helpt bij het vergroten van de vitali
teit en levensenergie zodat er meer
plezier en ontspanning is in het

leven. Walk&Talk is de koffiepauze
voor werkzoekenden. Deelnemers
kunnen hun sollicitatie-ervaringen
met elkaar delen en suggesties
krijgen en geven die helpen in de
zoektocht naar een geschikte baan.
Aanmelden voor deze bijeenkomst
is verplicht en kan via
mpeeters@biblionu.nl De bijeen
komst is van 09.30 tot 11.30 uur.

Er wordt op zaterdag 10 oktober een lichtprocessie gehouden naar de
Lourdesgrot in Venray. Deze jaarlijkse activiteit wordt gehouden vanwege de rozenkransmaand.
Door het coronavirus is er dit keer
geen koor bij en ook de schutte
rij zal niet voorop gaan. De proces
sie vertrekt na de heilige mis van
19.15 uur. Biddend gaan de mensen
met een brandende kaars naar de
Lourdesgrot. Het is ongeveer een paar

100 meter lopen. Deken Smeets doet
het Maria-lof bij de grot en daarna
loopt iedereen terug naar de kerk
waar de processie ontbonden wordt.
Voor meer informatie, bel dan naar
Herman Elbers via 0478 58 71 99.

Nationale Burendag
in Venray

Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

De Nationale Burendag werd ook in de gemeente Venray georganiseerd.
Zo openden de deuren van het Schuttersveld in Venray op zaterdag
26 september.
MET de wijk organiseerde gezamen
lijk met woningcorporatie Wonen
Limburg de Burendag. Via een route,
met inachtneming van de coronamaa
tregelen, konden buurtbewoners langs
kraampjes met allerlei activiteiten.
Voor de jongste aanwezigen was er

een springkussen. Bij MET de wijk ont
vangen mensen met psychische klach
ten ondersteuning in het bereiken van
hun doelen. Dit kan in de vorm van
begeleiding thuis of in de wijk, maar
ook beschermd wonen als zelfstandig
wonen niet lukt.

11

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Jij maakt ‘m supe
super

Opgelet!

Wij zoeken
verkooptalent!
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Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor
onze vestiging van Superkeukens in Horst zijn
wij op zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken
ervaren verkopers en leerling verkopers.
Word jij die enthousiaste specialist die onze
klanten adviseert en informeert over onze
Superkeukens? Bezoek dan vandaag nog
onze vacaturepagina voor meer info en
om meteen te solliciteren:

www.werkenbijimg.nl
Salerno

Compleet met koelkast, oven, inductiekookplaat, plafondunit afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad
en 5 jaar apparatuurgarantie
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van
Samsung en

5.999,-

Airforce

compleet met
apparatuur

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

