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Start opnames Zuipkeet
De Grote Kerk is de komende tijd het decor tijdens de opnames van de tiendelige webserie Zuipkeet. Toneelgroep Maastricht, Pupkin en BNNVARA maken in een co-productie de serie
over een vriendengroep in Venray die uiteengedreven wordt door een groot geheim. De cast bestaat voor een groot deel uit jonge Limburgse acteurs. De webserie wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de gemeente Venray. Wethouder Anne Thielen is heel benieuwd naar de serie: “Voor dit soort culturele initiatieven geven we in Venray
graag ruimte. Mooi ook dat het eigen talent uit Limburg het prachtige groene Venray als decor gaat gebruiken.” Zuipkeet wordt in voorjaar 2021 uitgezonden via het YouTube-kanaal
van NPO3.

Samenwerking Venray en VVD kritisch over nieuw afvalsysteem
De meeste partijen kunnen zich vinden in de verbetervoorstellen voor de afvalinzameling de komende twee
jaar in gemeente Venray. Samenwerking Venray en VVD toonden zich het meest kritisch in de commissie
Wonen op dinsdag 6 oktober.
In de vorige commissievergadering
van 1 september konden de partijen
al hun wensen kenbaar maken. Tot
tevredenheid van de meeste commissieleden zijn de gemaakte opmerkingen verwerkt in het nieuwe voorstel.
“Maar wij zijn helemaal niet enthousiast”, zei John Willems (VVD). Dat
Venray slecht presteert met afvalscheiding, waardoor nu een ommezwaai nodig is, ligt volgens de VVD
niet aan de burgers. “Er is geen sprake
van onwil maar van onkunde”, vindt
Willems. “Met enkele simpele maatregelen en een goede communicatie
zijn de problemen eenvoudig aan te
pakken.”
De VVD ziet niets in het plan om plas-

tic, blik en drinkpakken eenmaal in de
twee weken aan huis op te halen in
doorzichtige zakken. Ook de SP heeft
hier moeite mee. “We kunnen beter
eerst een test doen in een paar dorpen of dit wel werkt. Wij denken dat
die zakken leiden tot meer zwerfafval”, zei Willems.
Samenwerking Venray en VVD waren
ook kritisch over het nog maar eens
in de vier weken ophalen van het
restafval. “De neiging om afval te
dumpen zal daardoor toenemen”, verwacht Willems. Dat meende ook Theo
Mulders van Samenwerking Venray. Hij
stelde daarom voor het ophalen van
restafval gratis te maken. “Als mensen moeten betalen voor restafval

dan zal het dumpen blijven bestaan.”
Samenwerking Venray verzette zich
ook tegen het gefaseerd invoeren van
alle veranderingen. Het ophalen van
zakken met plastic, blik en drinkpakken gaat volgend jaar in en het gratis ledigen van de groencontainer in
2022. Ook het vierwekelijks ophalen
van restafval gebeurt pas in 2022.
“Dit is heel onduidelijk voor de burgers. Zo’n grote veranderingen moet je
in één keer goed doen. Dan is de tijd
van gewenning het kortst”, meende
Mulders.
Beleidsmedewerker Jimmy Linders
meldde dat de fasering ook te maken
heeft met de aflopende afvalcontracten. Wethouder Cor Vervoort (Venray

Lokaal) zegde toe voor de raadsvergadering van 27 oktober nog eens goed
naar het tijdpad te kijken.
PvdA en Venray Lokaal konden
instemmen met de verbetervoorstellen. Ondanks dat hun grote wens, de
terugkeer van de bladkorven, niet in
vervulling gaat. “Dit is een goed compromis”, vond Elly van Dijck (PvdA). Ze
meende wel dat het gratis aanbieden
van de groene container zal leiden tot
vervuiling van het groenafval. Jimmy
Linders zei dat de composteerbedrijven die ervaring niet hebben. “Als
groenafval gratis is, dan wordt de
kwaliteit niet minder doordat te veel
restafval verdwijnt in de groene bak.”
Orhan Daud (Venray Lokaal) vroeg om
duidelijke instructies voor de burgers.
“Met zo min mogelijk tekst maar met
plaatjes en symbolen. Die blijven het
beste hangen.”

Lizzy Bruno (Pro Venray) kon zich vinden in het plan. “Maar er zullen altijd
mensen zijn die zich er niet aan houden.” Selcuk Ipek (CDA) vroeg net als
enkele andere partijen om een tijdige
evaluatie. “We zijn het ermee eens dat
het afvalbeleid anders moet. Toch zien
we ook kritiekpunten, zoals die doorzichtige zakken. We moeten bijsturen
als het nodig is”, aldus Ipek. Dat vond
ook Daan Janssen (D66): “Als het in
bepaalde buurten niet werkt, dan
moeten we direct ingrijpen.”
Die toezegging deed Cor Vervoort.
“We hoeven niet te wachten op een
evaluatie. Als er knelpunten ontstaan
dan kunnen we die snel oppakken
en tussentijds een alternatief invoeren. Het afvalbeheer is een flexibel
systeem.”
Tekst: Henk Willemssen
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Odahofje in Ysselsteyn krijgt vorm
De herontwikkeling van ontginningsboerderij Sint Odahoeve aan
Timmermannsweg in Ysselsteyn is een stap dichterbij. Het ontwerpbestemmingsplan van het Sint Odahofje is klaar om op deze locatie vijftien
seniorenwoningen te realiseren.
Het bouwplan is een initiatief van Peter
Claessens Interieur en Bouwprojecten
uit Ysselsteyn. De karakteristieke langgevelboerderij Sint Odahoeve is een van
de oudste gebouwen van Ysselsteyn.
De boerderij wordt inpandig verbouwd
tot zeven appartementen. Het perceel heeft een oppervlakte van 2.700
vierkante meter. Aan de oostkant, op
het achtererf van de boerderij, komt
nieuwbouw met ruimte voor acht
grondgebonden seniorenwoningen. De
tussen- en hoekwoningen worden zo
geprojecteerd dat er tussen de bebouwing in een groen hofje ontstaat. Dit
hofje dient als ontmoetingsplek voor de

nieuwe bewoners maar ook voor inwoners uit de omliggende straten.
Op de locatie van Sint Odahoeve is nu
slechts één woning toegestaan. Het
College van B&W wil meewerken aan
een wijziging van het bestemmingsplan
omdat het bouwplan goed past in de
bestaande woonomgeving. Het college maakt wel de kanttekening dat het
parkeren nog niet goed is uitgewerkt.
De planning is de aanleg van 22 parkeerplaatsen. Waarvan veertien naast
de boerderij en acht parkeervakken aan
Grauwveen en Pioniersstraat. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 2 oktober tot en met 12 november ter inzage.

Verlies BiblioNu lager dan verwacht
BiblioNu heeft ook in 2019 verlies geleden. Toch viel het exploitatietekort
met 61.667 euro veel lager uit dan verwacht. In de begroting werd nog
rekening gehouden met een verlies van 154.647 euro. BiblioNu heeft flink
bezuinigd op de personeelskosten door vacatures niet in te vullen.
De bibliotheekorganisatie, met vestigingen in Venray en Horst aan de Maas,
verwacht dit jaar uit de rode cijfers te
blijven. Ondanks dat de bibliotheken in
het voorjaar bijna twee maanden gesloten moesten blijven vanwege de coronacrisis. De subsidies van de gemeenten
Venray en Horst aan de Maas liepen
evenwel gewoon door en het verlies
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aan inkomsten lijkt ook mee te vallen.
Het bestuur verwacht dan ook dat de
coronamaatregelen weinig invloed zullen hebben op de financiële positie.
Fons Steggink trad in februari 2020 aan
als nieuwe directeur. In zijn voorwoord
in het jaarverslag spreekt hij van een
bewogen jaar. ‘2019 is het jaar geweest
van het omslagpunt. Een jaar waarin

we een stap hebben gezet in de transitie van een bibliotheek met collectie
naar een met connectie. Deze lijn willen
we graag doortrekken. We zitten vol
ambitie en willen graag onze dromen
waarmaken de jaren die volgen.’
BiblioNu zag in 2019 het aantal leden
dalen van 14.604 naar 14.357. Ook het
aantal uitleningen nam af van 440.938
naar 404.455. Vooral de bibliotheek in
Venray trok veel minder bezoekers. Van
106.628 bezoekers in 2018 naar 94.079
vorig jaar. Dit is een daling van 11,8
procent. In Horst aan de Maas nam het

bezoekersaantal af met 5,9 procent: van
106.324 naar 100.061.
Tot nu toe kon BiblioNu de verliezen
opvangen uit de eigen spaarpot, de
algemene reserve, maar de bodem
komt in zicht. De algemene reserve is
na de verliesneming van 2019 bijna
gehalveerd en telt nu nog 72.058 euro.
Gemeente Venray is bezorgd over
het lage weerstandvermogen. Om de
vinger aan de pols te houden, dient
BiblioNu ieder kwartaal een financieel
overzicht in. Personeelskosten vormen
de grootste uitgavenpost. Hierop is

vorig jaar 84.000 euro bespaard door
vacatures niet in te vullen. Het aantal
fulltimebanen is daardoor gedaald van
15,85 naar 12 fte. Het bestuur meldt
in het jaarverslag dat wordt nagedacht
over ‘een personeelsplan en welke
mensen daarvoor nodig zijn’. Ook is
bezuinigd door minder materialen
aan te schaffen. De huisvestingskosten vielen hoger uit. Met het oog op
de verhuizing in 2022 of 2023 naar het
voormalige Albert Heijnpand in Venray,
is extra afgeschreven op het inventaris
en het gebouw aan de Merseloseweg.

In grote wijken meeste vraag naar gezinscoaches
In gemeente Venray hebben vorig jaar 252 gezinnen ondersteuning gekregen van een gezinscoach. Er was geen wachtlijst en in driekwart
van de gevallen duurde de ondersteuning korter dan een halfjaar. Het project kreeg 701.855 euro subsidie van de gemeente.
Uit de evaluatie blijkt dat gemiddeld
tachtig tot honderd gezinnen steun
krijgen van een gezinscoach. Na een
dal in de zomerperiode neemt in de
herfst, na de oudergesprekken op
school, de vraag naar hulp weer toe.
De gezinscoaches werken sinds
september 2019 gebiedsgericht.
Iedere coach heeft een eigen wijk
of dorp onder zijn hoede. De meeste
ondersteuningsvragen komen uit de
grote wijken Landweert en Brukske
in Venray. De uitvoering is in handen van welzijnsinstelling Synthese,
Bureau Jeugdzorg en MEE.

De coaches bieden laagdrempelige steun in het dagelijks leven aan
zowel ouders als kinderen. Naast
opvoedondersteuning wordt ingezet op het versterken van de eigen
kracht en het sociale netwerk. Het
doel is te voorkomen dat gezinnen in
de knel raken en een beroep moeten doen op een meer intensieve en
duurdere vorm van jeugdzorg.

Preventie
De gezinscoach draagt bij aan een
positief opvoed- en opgroeiklimaat
en werkt preventief. Ook door het

geven van voorlichting op scholen en
het organiseren van groepsactiviteiten. De samenwerking wordt gezocht
met scholen, huisartsen, jeugdconsulenten en jeugdgezondheidszorg.
Ook is contact gezocht met verenigingen maar het blijkt lastig om een
concrete hulpvraag te krijgen.

Weinig aandacht
De ervaring van de gezinscoaches is
dat er bij besturen weinig aandacht
is voor het opgroeiklimaat binnen
een vereniging. ‘We hebben op verschillende manieren geprobeerd een

betere samenwerking met verenigingen op de bouwen. Helaas heeft dit
tot op heden weinig resultaat opgeleverd’, meldt Synthese.

Opvoedondersteuning
Bijna de helft van de uren
(43,4 procent) werd ingezet voor
opvoedondersteuning bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Daarnaast werd steun geboden
bij schoolkwesties, echtscheiding,
rouwverwerking, veiligheid, pesten,
gamen en gebruik sociale media.
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garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Eigenaar mag vakantiehuisje niet verhuren
Een eigenaar van een vakantiehuisje op recreatiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck wil zijn woning graag verhuren aan arbeidsmigranten van OTTO of aan woonurgenten die via Wonen Limburg onderdak zoeken. Het College van B&W heeft het verzoek afgewezen omdat het
niet past binnen het afbouwscenario van Het Roekenbosch.
De eigenaar heeft vorig jaar bewust
zijn vakantiewoning niet verkocht
aan Roekenbosch Ontwikkeling dat
de meeste huisjes op het park in
bezit heeft. Hij wilde de woning
recreatief blijven gebruiken, maar
dat is in de huidige situatie niet
meer goed mogelijk. Voorzieningen
als het restaurant en het zwembad
zijn gesloten, veel overbodige huisjes zijn al gesloopt en er wonen nu
bijna alleen nog arbeidsmigranten

en woonurgenten. Woonurgenten
zijn mensen die plotseling dringend
onderdak nodig hebben, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Voor
deze twee doelgroepen zijn in het
afbouwplan respectievelijk 57 en
44 huisjes toegewezen. Ze worden
beheerd door Kafra, onderdeel van
OTTO, en Wonen Limburg.
De huisjeseigenaar snapt niet dat
hij geen toestemming krijgt om zijn
eigendom ook te verhuren aan een

van deze doelgroepen. ‘Naar het
schijnt wordt er met verschillende
maten gemeten. Mijn bungalow
verschilt geen steen van het huisje
naast me dat aan OTTO wordt verhuurd’, schrijft hij in een brief aan
het college.
In een reactie meldt het college dat
het niet zo eenvoudig ligt. In het
afbouwplan is contractueel vastgelegd voor welke huisjes een
vergunning is verleend voor arbeids-

migranten of woonurgenten. Deze
vergunning loopt tot aan het einde
van de erfpacht op 31 december
2029. Ook voor de bezitters die hun
woning recreatief willen blijven
gebruiken, geldt dezelfde eindtermijn. Het is volgens het college juridisch niet mogelijk om tussentijds
andere huisjes toe te voegen voor
verhuur. Bovendien moet het vergunningtraject met alle onderzoeken
dan opnieuw worden gedaan.

0810 \ nieuws

Onderbezetting Venray-Gennep

VVD wil duidelijkheid over politiecapaciteit
De VVD wil weten hoe het zit met de onderbezetting van het basisteam Venray-Gennep. De gemeenteraad nam op 11 februari unaniem een motie aan om geen goedkeuring te geven aan het beleidsplan
2020-2023 van politie Limburg.
Ook het College van B&W is het
niet eens met de verdeling van
de politie-inzet in Limburg, omdat
door de onderbezetting het politiekorps Venray-Gennep zijn basistaken
niet goed kan uitvoeren. VVDfractieleider Bas Künen vraagt aan
het college om opheldering. ‘De VVD
heeft veiligheid hoog op de agenda
staan en wil graag weten waar we
nu staan’, aldus Künen.

Een belangrijk item is het werklastonderzoek waaruit moet blijken of
de politiekrapte eerlijk is verdeeld
over de korpsen. Het college vindt
dat de uitkomst van dit onderzoek
bepalend moet zijn voor de capaciteitverdeling in Limburg. Het is zelfs
een voorwaarde die het college
heeft gesteld aan mogelijke goedkeuring van het beleidsplan.
De VVD vraagt naar de uitslag van

het werklastonderzoek en wil weten
wat de consequenties zijn. De laatste mededeling vanuit het college
is dat het werklastonderzoek door
Bureau AEF wordt uitgevoerd. Een
half jaar geleden zou er een presentatie zijn voor alle Limburgse burgemeesters maar die is vanwege de
coronacrisis afgelast. Daarna bleef
het stil. De VVD wil onderhand wel
eens duidelijkheid hebben.

Aankoop lang houdbare producten

Statiegeldactie voor de Voedselbank
Coop van der Leij uit Ysselsteyn heeft de Voedselbank uitgekozen voor de statiegeldactie van het vierde
kwartaal van 2020. De opbrengst van het statiegeld besteedt de Voedselbank bij de Coop voor de aankoop van lang houdbare producten zodat de actie een win-win situatie kent.
Wekelijks zorgt Voedselbank
Limburg-Noord voor een gevarieerd
voedselpakket voor circa 150 gezinnen en eenpersoonshuishoudens die
door verschillende omstandigheden in de financiële problemen zijn
gekomen en niet voldoende leefgeld overhouden om de wekelijkse

boodschappen te kunnen betalen.
De Voedselbank gaat wekelijks bij
vele winkels langs om producten op
te halen die overtollig zijn of tegen
de houdbaarheidsdatum aanlopen. “Het aanbod van de winkels
is de afgelopen tijd afgenomen
door een hogere omzetsnelheid,

een andere inkoopstrategie van de
winkels. Door de huidige coronacrisis verwachten we een toename
van het aantal gezinnen dat gebruik
gaat maken van de Voedselbank.
De Voedselbank kan dus elke steun
goed gebruiken, we zijn blij met de
actie”, laat de Voedselbank weten.

Ontheffing

Schouwburg Venray mag meer
gasten ontvangen
Schouwburg Venray heeft een ontheffing gekregen voor de maatregel van dertig personen per ruimte. Dit
betekent voor Schouwburg Venray dat zij in de Rabozaal zo’n 150 gasten mogen ontvangen en dat de geplande
voorstellingen doorgang vinden. Dit nieuws is vrijdagochtend 2 oktober door het theater bekendgemaakt.

De overheid kondigde maandag
28 september de nieuwe maatregelen
aan, waaronder de regel dat er dertig
personen per ruimte zijn toegestaan.
De Veiligheidsregio’s werden
aangesteld om deze regel mogelijk te
ontheffen voor culturele instellingen.
Veiligheidsregio Limburg-Noord en
gemeente Venray geven goedkeuring
dat Schouwburg Venray in de zalen

meer gasten toestaat. Dit omdat zij
er van overtuigd zijn dat het theater op een veilige en verantwoorde
manier een theaterbezoek realiseert
binnen de protocollen. Daarbij neemt
Schouwburg Venray het dringende
advies vanuit de overheid om mondkapjes te dragen ter harte. Ze adviseren de bezoekers om mondkapjes
te dragen net als haar medewerkers,

maar het is als bezoeker niet verplicht.
“Het theater is ontzettend blij dat de
veiligheid van een theaterbezoek in
Schouwburg Venray wordt bevestigd.
Maar ook dat het belang van theater
voor de samenleving wordt erkend en
dat ze haar gasten kan verwelkomen
én laten genieten.”
Beeld: Rita Kuenen
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Vergadering COVM over
heropening vliegveld uitgesteld
De vergadering van Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM)
over de heropening van het vliegveld in Vredepeel ging niet door op
donderdag 8 oktober. Het ministerie van Defensie heeft vanwege de
coronamaatregelen de bijeenkomst, die in het gemeentehuis van Venray
zou plaatsvinden, uitgesteld. COVM-lid Jan Houba zag de vergadering
als een moment om de geluidsoverlast van de laatste vliegoefeningen ter
discussie te stellen. Hij hoopt het probleem over twee maanden opnieuw
aan te kunnen kaarten.
Jan Houba, COVM-lid namens de
Venrayse burgers, was van plan de
geluidsoverlast van de vliegoefening
boven Venray aan de orde te stellen.
Van 14 tot en met 16 juli was er een
grote militaire oefening op en rond
vliegbasis De Peel. Die oefening
veroorzaakte veel geluidshinder boven
de gemeente Venray. “Ik heb heel
veel klachten van burgers gekregen
over de enorme geluidsoverlast.
Daarover wilde ik mijn ongenoegen
en afkeuring uitspreken in de COVMvergadering”, zegt Jan Houba.
Bij het ministerie van Defensie zijn
216 klachten binnengekomen over
de overlast van de vliegoefening.
Een woordvoerder van Defensie gaf
later toe dat de communicatie niet
goed is verlopen. Aan de oefening
bleken meer gevechtsvliegtuigen
deel te nemen dan aanvankelijk werd
gedacht. Houba schreef een brief aan
het College van B&W met het verzoek
actie te ondernemen. “Helaas doe
het college er niets mee. Dat vind
ik onbegrijpelijk. Het college had bij
Defensie op de kist moeten slaan dat
dit zo niet kan.”
Een woordvoerster van gemeente
Venray laat weten dat zij niet
gaat over overlast van militaire
oefeningen. “De heer Houba heeft
een reactie ontvangen op zijn mail.
Met de mededeling dat hij bij de
gemeente niet op het juiste adres is.

Klachten over geluidsoverlast door
militaire vliegtuigen kunnen worden
ingediend bij het ministerie van
Defensie. Het ministerie heeft daar
een procedure voor. We hebben de
heer Houba daarop gewezen.” Jan
Houba zegt dat hij de klachten die hij
ontving ook heeft doorgespeeld naar
Defensie.
Mogelijk dat de kwestie begin
december alsnog besproken kan
worden. Het ministerie van Defensie
hoopt de COVM-vergadering over
twee maanden te kunnen houden.
De overlegcommissie bespreekt twee
keer per jaar met het ministerie van
Defensie de stand van zaken rond
vliegveld De Peel. Acht gemeenten
in de nabijheid van de vliegbasis
zijn ieder met twee personen
vertegenwoordigd in de COVM.
De laatste bijeenkomst was op
13 februari.

Het college had
bij Defensie op de kist
moeten slaan
dat dit zo niet kan

Tekst: Henk Willemssen
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Coopmans Ysselsteyn

Uitbreiding varkensbedrijf leidt tot
tweespalt
De uitbreiding van het varkensbedrijf van Coopmans aan Kempkensberg in Ysselsteyn leidde tot tweespalt in
de commissie Wonen van dinsdag 6 oktober. CDA, Samenwerking Venray en de VVD steunden het plan terwijl
D66, PvdA, ProVenray, SP en Venray Lokaal grote moeite hebben met de flinke uitbreiding van het aantal
dieren.
Theo Zegers (D66) haalde aan dat er
twee nieuwe stallen komen en dat het
agrarisch bouwvlak wordt verdubbeld
van 1,2 naar 2,5 hectare. Het aantal
varkens groeit van 3.850 naar 4.790 en
het aantal biggen neemt toe van 1.580
naar 2.880. Ondanks dat de emissies
van ammoniak en fijnstof afnemen,
wilde D66 de uitbreiding in een breder perspectief bespreken. “Gezien de
maatschappelijke discussie en de toekomst van de veehouderij”, zei Zegers.
Elianne Sweelssen (SP) nam duidelijk
stelling in. “Het verbaast me dat de discussie over stikstof, milieu en gezondheid aan Venray voorbij lijkt te gaan.
Want er komen gewoon weer grotere stallen bij met nog meer dieren.
Burgers die zich zorgen maken over
hun gezondheid en het milieu krijgen
in Venray geen voet aan de grond.” Elly
van Dijck (PvdA) keerde zich ook tegen
de toename van het aantal varkens.
“We moeten terug naar minder dieren. Het wordt hoog tijd dat wie die
discussie eens voeren.” Volgens Cees
de Vocht (Venray Lokaal) zetten steeds
meer burgers vraagtekens bij de groei
van de intensieve veehouderij en de
industrialisering van het buitengebied.
“Het lijkt wel of kringlooplandbouw

onbekend is in Venray. Het is nodig dat
we de uitbreiding op grote schaal eens
aan de orde stellen”, zei De Vocht die
sprak over ‘het wonder van Venray’.
“Want hoe kan het dat steeds hogere
aantallen dieren toch minder uitstoten.”
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
liet een heel ander geluid horen. Hij
was lovend over de verduurzaming van
het bedrijf. De nieuwe stallen voldoen
aan de eisen van milieu en dierenwelzijn door de luchtwassers en de
ruimere stalinrichting met een groter
leefoppervlak en vrijloopkraamhokken. Het varkensbedrijf neemt deel
aan het programma ‘Good Farming
Star’ dat één ster heeft gekregen van
het Beter Leven Keurmerk van de
Dierenbescherming. “De uitbreiding
past in de visie veehouderij en we juichen dit plan toe. Op dit soort bedrijven
moeten we trots zijn.”
Volgens Mulders heeft het, met het
oog op de nieuwe omgevingswet, nu
niet veel zin om de discussie te voeren of de beslissingsbevoegdheid over
uitbreiding van veehouderijen bij het
College van B&W moet blijven. John
Niessen (VVD) constateerde ook dat het
plan past in de visie veehouderij. Net
als D66 vindt de VVD de landschappe-

lijke inpassing onder de maat. Cees de
Vocht reageerde dat zo’n grote en hoge
stallen helemaal niet in het groen zijn
in te passen.

We vinden het een
goed plan want de
uitbreiding is duurzaam

Leo Philipsen (CDA) zei verbaasd te zijn
dat enkele partijen zo ageerden tegen
dit uitbreidingsplan. “Want er ligt geen
burgerwoning in de buurt. Vergroting
van het bouwvlak is wettelijk toegestaan en er is bedrijfsopvolging. We
vinden het een goed plan want de
uitbreiding is duurzaam”, zei Philipsen
die geen behoefte had aan een discussie over de intensieve veehouderij.
“Die discussie kunnen we beter voeren
als de stoppersregeling over twee jaar
helemaal achter de rug is. Dan moeten
we eens opnieuw bekijken hoe de situatie is.”

Tekst: Henk Willemssen

Geen levende dieren

Toch weer kerststal op Grote Markt
in Venray

Stoppersregeling

Varkensbedrijf verdwijnt
uit Heidsche Peel
Het varkensbedrijf aan Zeilbergseweg 12 in Ysselsteyn maakt
gebruik van de stoppersregeling. De nieuwe eigenaar wil de
bedrijfswoning en het agrarisch perceel in natuurgebied Heidsche
Peel een woonbestemming geven. De verouderde varkensstal
wordt gesloopt.
Het College van B&W wil meewerken aan de wijziging van het
bestemmingsplan. Het verdwijnen
van het agrarisch bedrijf past in de
gebiedsontwikkeling van Heidsche
Peel op de grens van Limburg en
Brabant. Een groot deel van de
grondpercelen in Heidsche Peel is
in de afgelopen jaren omgevormd
tot natuurgebied. In het kader van
het project Maasgaard hebben provincie Limburg, Staatsbosbeheer en
Waterschap Limburg samengewerkt
om de natte natuur te herstellen
in het oude veen- en heidegebied.
Zeven losse natuurgebiedjes zijn
door grondaankopen met elkaar
verbonden tot een groot geheel
van 170 hectare. Daardoor is het

gemakkelijker om grondwater vast
te houden voor de natuur. Het project is in oktober 2018 opgeleverd.
Eerder werd al de veehouderij aan
Zeilbergseweg 11 gesaneerd.
De gemeente vindt dat een intensieve veehouderij ook niet meer
past op deze locatie. Naast de
woning blijven het bijenstalletje
en de werktuigenberging staan.
De vergunning voor het houden van varkens wordt ingetrokken waarna de stal kan worden
gesloopt. Deze stal is niet meer
geschikt voor het houden van dieren omdat ze niet meer voldoet
aan de eisen van dierenwelzijn
en milieu. Het perceel heeft een
omvang van 7.000 vierkante meter.

Coronavirus

Alternatief voor Fietsvierdaagse gaat niet door
Door de tweede coronagolf vindt de organisatie van de
Fietsvierdaagse Venray het niet verantwoord om de fietsdag op
zondag 11 oktober door te laten gaan. Het bestuur richt zich op de
meitocht en de 36e Fietsvierdaagse-Venray die gepland staat voor
20 tot en met 23 juli 2021.

De kerststal keert half december weer terug op zijn vaste plek op de Grote Markt in Venray. Het plan om dit
jaar iets extra’s te organiseren rondom de stal, heeft Stichting Kerststal Venray moeten laten varen.
“Het is een drama”, zegt Bernie van
Lierop, voorzitter van Stichting Kerststal
Venray. De traditionele ijsbaan en de
kerstmarkt zijn al afgelast tijdens de
kerstvakantie. “Met een kerststal in aangepaste coronavorm willen we toch wat
kerstsfeer brengen in het centrum van
Venray”, hoopt Van Lierop. “We hopen
dat het met extra maatregelen op een
verantwoorde manier kan.”
De stichting heeft binnenkort een
gesprek met burgermeester Luc Winants
over de opzet en de te nemen maatregelen. Het plan was om naast de kerst-

stal enkele kermisattracties te plaatsen.
Maar grotere attracties zijn niet mogelijk. “We moeten rekening houden met
de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen”, aldus Van Lierop. “We kunnen
wel laagdrempelige, kleinere attracties
voor kinderen plaatsen zoals ballengooien of touwtje trekken.”
De kerststal zal half december niet in
volle omvang verschijnen. De beelden keren wel allemaal terug maar de
levende dieren niet. Er komen geen
konijnen, duiven of kippen bij de stal.
“We moeten nog bekijken of de ezel en

de twee schapen er wel mogen staan.”
Er komt ook weer een grote verlichte
kerstboom op de Grote Markt. “Ik heb
van iemand een mooi aanbod gekregen voor een grote boom die we op
het plein kunnen plaatsen.” Stichting
Kerststal Venray gaat nog in overleg
met de horeca en ondernemersvereniging Venray Centraal. “De horeca mag
tot 31 december een terras plaatsen op
de Grote Markt. Dit moeten we nog met
elkaar afstemmen”, zegt Van Lierop.
Tekst: Henk Willemssen

Verkoop grond

Omschrijving

Het perceel grenst aan de voorzijde aan verharde wegen, de Tunnelweg en
Castenrayseweg, deze zijn met landbouwvoertuigen goed bereikbaar.
Het betreft een perceel dat momenteel voor ca. 1,5 ha in gebruik is als grasland. Op het
perceel staat een hoogspanningsmast, daarvoor wordt elk jaar een vergoeding gegeven.
Het perceel is vlak gelegen en het betreft goede landbouwgrond voor akkerbouw
doeleinden. Het perceel is gedeeltelijk omheind. Een put is aanwezig op het perceel.

Meer informatie

Bellen voor informatie kan tussen 19.00 en 21.00 uur, op nummer 06 22 20 40 84.

“We vinden het verschrikkelijk jammer voor alle deelnemers en de
vrijwilligers van de Fietsvierdaagse,
maar gezond blijven is op dit
moment het meest belangrijk.
Er was goede hoop dat na de eerste
golf er meer mogelijkheden zouden zijn om weer samen te fietsen
en bij elkaar te komen. Alles was
geregeld, echter laat het coronavirus zich niet regelen”, laat de organisatie weten.

Pijlen uitgezet
De georganiseerde fietsdag zou een
mini fietsvierdaagse op 1,5 meter

worden. Naast een routebeschrijving zouden de routes ook met
pijlen zijn uitgezet. Na afloop konden de deelnemers samenkomen,
maar door de maatregelen, die het
kabinet afgekondigde, is de nazit in
de Witte Hoeve niet toegestaan en
zijn er beperkingen bij de inschrijvingsstartplaats. “Hopelijk heeft
volgend jaar dan iedereen een vaccinatieprik ontvangen en kunnen
we weer op de gebruikelijke wijze
een feest van onze mooie evenement maken. Al de deelnemers die
al hebben ingeschreven krijgen hun
inschrijfgeld teruggestort.”

0810 \ nieuws

Hobbykunstenaar Will Berden
zit thuis en knutselt allerlei
voorwerpen in elkaar
Will Berden (57) uit Venray zit al een tijdje thuis in de ziektewet. Het kraakbeen tussen zijn ruggenwervels is
weg en daarom moest zijn rug rechtgezet worden. Nu werkt hij thuis aan allerlei projecten. Van een oude
houten Ford-wagen tot schilderijen, de Venraynaar maakt het allemaal.
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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

Programmering
Omroep Venray
Vier keer onderging Will een
operatie totdat hij zich weer een
beetje kon functioneren. “Dat was
geen gemakkelijke periode”, vertelt
hij. “Je hebt zo enorm veel pijn,
het was ondragelijk. Alles moest
vastgezet worden met pinnen.
Eigenlijk ben ik een wandelende
ijzerhandel”, zegt hij lachend. Will
kwam achter zijn gebreken nadat
hij op een werkdag last had van
zijn rug. “Ik ben toen gaan zitten,
maar kwam even later niet meer
overeind. Ik dacht, ik heb gewoon
even last van m’n rug en dat gaat
vanzelf wel over. Maar ook de
volgende dag, toen ik ’s morgens
opstond, kwam ik niet meer
overeind. Ik kreeg een full-bodyscan
en daaruit bleek uiteindelijk
dat het kraakbeen tussen mijn
ruggenwervels was verdwenen.”

Ford-wagen
Er volgde een lange periode thuis
zitten en liggen. “Maar dat kan ik
niet”, zegt Will overtuigend. “Ik ben
iemand die wat moet doen, stilzitten
is niet voor mij weggelegd.” Na een
tijdje kon Will al wat meer. “Ik moest
mijn energie ergens kwijt en ben
aan mijn oude passie begonnen:
klussen.” Zo heeft Will inmiddels een

motorschommel van hout gemaakt,
een olifant nagebouwd en een zebra
nageschilderd. “Ik ben afgestudeerd
als meester-schilder, dus ik weet wel
hoe ik het één en ander kan maken.”
Handig met hout is de Venraynaar
zeker. Momenteel maakt hij de
laatste aanpassingen aan een op
schaal gemaakte Ford-wagen. “Als je
het dak eraf haalt, kun je een kind
achter het stuur zetten. Het stuur
en de wielen werken gewoon, dus
je kunt het voertuig gebruiken als
speelwagen.”

Pinterest
De ideeën haalt Will van de
website Pinterest. “Er staan zoveel
onderwerpen op waaruit ik kan
kiezen”, zegt hij. “Het nadeel
is dat daar alleen een foto van
bijvoorbeeld zo’n Ford-wagen op
staat. Tekeningen en verhoudingen
moet je er zelf bij ‘verzinnen’. Maar
dat vind ik juist leuk, je maakt het
je helemaal eigen.” Bij stichting
Ik Begin, waar ik vrijwilligerswerk
doe, kan ik tekeningen printen op
A0-formaat.”

een burn-out hebben. “Ik begeleid
hen om weer terug in de
maatschappij te komen. Het is werk
wat heel veel voldoening geeft.
Ik ben een sociaal mens en houd
ervan om met mensen te werken.”
En dat vat Will goed samen met het
maken van de kunstobjecten in zijn
garage. “Ik geef ze graag af aan
iedereen die hierin geïnteresseerd
is. Wel voor een klein bedrag, want
je hebt al snel veel materiaalkosten.
Dus als je interesse hebt, ik heb nog
wat staan in mijn garage. Anders
blijft het daar zo’n zooitje”, zegt Will
lachend. Of hij nog plannen heeft
in de toekomst? “Mijn volgende
project is een Volkswagen-busje op
schaal. Maar eerst deze Ford-wagen
afmaken en dan zien we wel weer
verder.”

Ik ben iemand die wat
moet doen, stil zitten is
niet voor mij weggelegd

Sociaal
Bij Ik Begin begeleidt Will mensen
die bijvoorbeeld een angststoornis of

Tekst en beeld: Niels van Rens

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 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Tempo Dulu
19:00 Rock & Roll All Flavours
20:00 Vrij laat
23:00 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

Nertsen in Veulen besmet met corona
Bij een nertsenbedrijf in Veulen zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld bij nertsen.
Het bedrijf in Veulen heeft ongeveer 5.800 moederdieren.
De besmettingen zijn aan het licht
gekomen door een melding van ziek-

teverschijnselen bij nertsen. Het bedrijf
wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In

totaal zijn nu 64 nertsenbedrijven in
Nederland besmet verklaard.

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

Luuk Willems Oostrum
Waar word jij echt rustig van?
Ik word het meest rustig als ik
gewoon muziek kan luisteren in
een rustige ruimte. De muziek die ik
dan luister is de muziek die op dat
moment veel wordt gedraaid.

Hoi

Wat doe jij het liefst met jouw
vrienden op een zomerse vakantiedag?

Column

Het liefste zou ik op een zomerse
vakantiedag met mijn vrienden chillen en gaan zwemmen.

Mondkapjes
tijdens werk

Welke gebeurtenis vergeet jij
nooit meer?

Doordat er sterk wordt aan
geraden om een mondkapje te
dragen, dragen mijn collega’s en
ik tijdens het werk er ook een.
Soms afschuwelijk irritant en
soms juist heel fijn.

Toen ik heb mogen leren om op
machines te rijden zoals op tractors.
Ik vergeet het nooit meer omdat ik
toen het vrije gevoel kreeg, alleen
op een groot land in de natuur en
het besturen van die machine. Dit
vind ik daarom leuk.

Als je een superpower mag kiezen
welke wordt het dan?
Als ik er een zou mogen hebben zou
ik super snel willen rennen! Zodat
ik overal gemakkelijk op tijd kan
komen.

Hoe zouden familie of vrienden
jou omschrijven?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Luuk Willems
16 jaar
ROC Gilde Roermond
Oostrum

Van welk attractiepark kan jij
geen genoeg van hebben?
Ik vind attractiepark de Efteling het
leukste om naartoe te gaan, vooral
nu met de nieuwe attracties.

Welke soort muziek luister jij
vaak?
Ik kan eigenlijk wel alle muziek luisteren, maar het mooiste vind ik wat
oudere muziek. Ik luister ook muziek
die op dit moment veel wordt
gedraaid en soms nog hardstyle
erbij.

Wat is jouw droombaan?
Mijn droombaan is: of om als
een tractormonteur te gaan werken of om bij een loonwerker te
gaan werken, waar ik dan ook in
de werkplaats kan helpen. Ik vind

het werken in een werkplaats leuk
omdat ik dan dingen mag doen zoals
motoren uit elkaar sleutelen. Dat
vind ik erg leuk om te doen. Dit is
dus ook een hobby van mij. Ik vind
het ook leuk om met allerlei verschillende machines in aanraking te
komen en de machines een beetje te
‘leren kennen’.

nu ben, ik wil niet op iemand lijken.
Ik ben gewoon mijzelf.

Welke film heb je voor het laatst
bekeken? En wat vond je ervan?
De laatste film die ik heb gekeken
was The Avengers. Die film heb ik
gekeken met een vriend van mij
genaamd Spiro. Ik vond het een
leuke film met veel actie.

Wat is jouw favoriete vakantiebeHou jij meer van de lente of meer
stemming?
Mijn favoriete vakantiebestemming
van de herfst?
is toch echt wel naar een warm land,
zoals bijvoorbeeld het land Spanje.
Van alle landen kies ik Spanje omdat
ik van de warmte hou en vanwege
het lekkere eten dat ze daar altijd
maken. Ik vind het ook altijd wel lekker om in een warme zee te springen. En dat hebben ze dus in Spanje.

Wie is jouw voorbeeld? Zoals een
actrice of zanger?
Ik heb op dit moment echt geen
idool. Ik vind mezelf goed zoals ik

Ik hou meer van de lente want in de
herfst kijkt alles zo grauw. Ik hou van
de zon omdat het nou eenmaal lekkerder is om in een groene omgeving
te zitten dan in een grauwe donkere
omgeving. Ook begint het in de lente
weer lekker warm weer te worden.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Ik denk dat mijn familie mij zou
omschrijven als iemand die graag
werkt, omdat ik mijn werk heel leuk
vindt en altijd als ik de kans krijg om
te werken, bijvoorbeeld op een studiedag, zou ik dan die kans grijpen.

Wat is jouw favoriete feestdag in
het jaar?
Mijn favoriete feestdag is Kerstmis.
Waarom? Omdat dan het lekkerste
eten op tafel staat.

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?
Als ik nieuwe mensen leer kennen,
ben ik niet verlegen, maar ik ga me
meteen voorstellen aan diegene.
Ik ben meestal niet verlegen als het
gaat om nieuwe mensen leren kennen omdat ik niks te verbergen heb.
Dus hoef ik ook nergens verlegen
over te zijn.

Dat ik moet doen wat mij leuk lijkt,
dit is mij vertelt bij mijn keuze voor
mijn nieuwe school.

Het is herfst!

Tekst: Maud Rötjes
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per week
Acties geldig t/m 13-10-2020

geopend

Calluna ‘Garden Girls duo’

Nu € 1,89/st
Tweekleurige hei in diverse varianten. Dikke planten!

Naast dat zo’n mondkapje erg in
de weg zit, vergeet ik vaak dat ik
het op heb. Dan ben ik gewoon
te druk bezig met werk. Soms
als ik het druk heb en veel aan
het rennen ben, dan merk ik wel
dat ik een mondkapje draag. Dan
beslaat mijn bril en ik kan vertellen
dat je dan helemaal niks meer
ziet. Toch valt het reuze mee met
hoe irritant het is. Ik hoef geen
lippenstift meer op te doen, want
dat ziet toch niemand en nog veel
beter, ik heb het niet meer koud.
Ik ben een echte koukleum, vooral
op werk. Ik loop in augustus al
met een vest rond en normaal
gesproken loop ik al met twee of
drie vesten rond. Nu had ik het
gewoon warm en had ik geen vest
aan. Doordat je namelijk de hele
tijd warme lucht in ademt, had ik
het heerlijk warm. Nu weet ik dat
niet iedereen het even fijn vindt
om een mondkapje te dragen,
maar ik heb er zelf dus geen
problemen mee. Ik droeg al een
mondkapje in de trein en op het
perron. Vanuit werk kreeg iedereen
vijf witte herbruikbare mondkapjes,
die veel te groot waren. Aan het
eind van de zaterdag had bijna
iedereen een papieren mondkapje
om. Die pasten tenminste. Nu
dragen werknemers verplicht een
mondkapje en mogen klanten zelf
kiezen. Het is toch fijn om te zien
dat zo veel mensen ervoor kiezen
om een mondkapje te dragen.
Mensen letten daardoor beter
op de 1,5 meter, iets wat veel
mensen vaak vergaten. Ik kan het
dragen van een mondkapje wel erg
vinden, maar dat gaat me op de
vrijdagavonden en zaterdagen echt
niet helpen. Zolang je het maar
positief bekijkt, kan alles goed
uitpakken.

Violen uit eigen kweek

Nu € 9,99/st
Sneeuwbal. Bloeit lang! Vol knop en bloem.

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

Jacky
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Geplukt

Martin Kuijpers
In zijn werkzame leven heeft hij veel betekend voor het Boschveldcollege, wat nu het Raayland College
heet. En als voorzitter was hij verantwoordelijk voor het verplaatsen van de bibliotheek naar de locatie
waar het zich nu bevindt. Nu moet de bieb weer verplaatsen, maar Martin Kuijpers vindt het kapitaal
vernietiging. Deze week wordt hij geplukt.

Willy Brandt liggen.” De politicus die
later bondskanselier werd.

Supermarkt Torro
En zo zit Martin vol verhalen over het
Boschveld College. In de beginjaren
werd hij decaan en bouwde samen met
Paul Overmeer een decanaat op. En hij
vertelt uitgebreid over de mammoetwet van 1969 waarbij de school werd
opgesplitst in een vwo en een havo.
Over het vakkenpakket dat moest worden ontwikkeld. “Alles werd anders.”
En over zijn verkiezing tot conrector in
1970. In die tijd was hij al volop bezig
met de bibliotheek. In 1967 vroeg de
gemeente hem om voorzitter te worden van de bieb, waarbij hij belast
werd met de taak de verhuizing naar
en de verbouwing van het pand te
begeleiden waar ze nu nog zijn gevestigd. “Het is gebouwd als hemdenfabriek”, weet Martin. “Later werd dat de
supermarkt Torro. De voormalige bibliotheek zat in de oude Rabobank, voor
de jeugd was er een aparte bieb, opzij
van de schouwburg.”
Het gesprek met het gemeentebestuur
liep niet helemaal soepel, vertelt de
oud-voorzitter. “Ik vroeg naar de financiën. Wat is er beschikbaar voor de verbouwing en de inrichting? Dat was veel
te weinig. En hoeveel was er uitgetrokken voor de automatisering? Daar was
helemaal niet over nagedacht. Dus ik
zei: ‘Dan hoeft het voor mij niet.’”
Uiteindelijk zijn de budgetten er toch
gekomen. “Ik had op school de automatisering meegemaakt en mijn collega die daar alles van wist vroeg ik
voor het bestuur. En ik vroeg Henk
Wetzels, directeur van de ABN als
penningmeester. Zo heb ik het hele
bestuur vernieuwd.”

In zijn jonge jaren leerde Martin
Kuijpers (81) uit Sambeek zijn
huidige woonplaats al kennen
als leerling aan het gymnasium
voor jongens van de Fransiscanen,
ofwel het lyceum Immaculatae
Conceptionis in Venray. Na het
eindexamen in 1951 koos hij voor
de Duitse taal en letterkunde aan
de Universiteit Nijmegen. Na zijn

kandidaatsexamen verhuisde hij in
1961 naar het Duitse Giessen om zijn
doctoraalstudie te voltooien en drie
uur per week een college Nederlands
te geven.
De opbouw van het lectoraat
Nederlands vergde veel extra tijd.
De Justus-Liebig-Universität wilde
hem graag houden om het lectoraat
Nederlands uit te bouwen. En hij had

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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Oplossing vorige week:
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dat graag gedaan, maar de dienstplicht gooide roet in het eten. Zowel
hijzelf als de universiteit wilden hem
daar houden.

Ik heb het hele
bibliotheekbestuur
vernieuwd

ken waren bij de bibliotheek terechtgekomen. We moesten soms rigoureus
boeken wegdoen. Ik weet nog dat de
directrice, mevrouw Van den Berg,
met tranen in haar ogen stond.”
Maar, relativeert Martin, moderniseren
is altijd moeilijk. En een bibliotheek
blijft moderniseren, want je moet
toch bij de tijd blijven. Zo bleef Martin
bibliotheekvoorzitter tot 1998.

Mondiaal Platform
En dan heeft hij het nog niet gehad
over zijn plaats in het dagelijks
bestuur van de op te richten muziekschool in Venray. Gedurende negen
jaar heeft hij zich ingezet voor de
start en de opbouw van de nieuwe
muziekschool, die via verschillende
onderkomens uiteindelijk in het oude
verbouwde gemeentehuis een voorlopige huisvesting vond.
In 2000 kreeg hij de tijd het rustiger
aan te doen. Hij ging met prepensioen, maar ging niet achter de geraniums zitten. Zes jaar was hij voorzitter
van het Mondiaal Platform Venray en
hij zetelt nog steeds in het bestuur
van de landelijke Bisschoppelijke
Vastenaktie. “Drie tot vier keer per jaar
moet ik naar Cordaid in Den Haag voor
een vergadering.” En hij is lid van de
Probusclub Probus Novus.

Henseniusplein
De bibliotheek is toch wel zijn trots.
Nu, na vijftig jaar, wil de gemeente
het slopen voor woningbouw. “De
gemeente wil dat de bibliotheek nu
gaat verhuizen naar het gebouw van
de Albert Heijn op het Henseniusplein.
Maar daar kun je de auto helemaal
niet kwijt. Terwijl ze hier prima zitten.
Goed geoutilleerd, gemoderniseerd en
het ziet er nog allemaal schitterend
en up to date. Martin zegt het ronduit:
“Ik vind het kapitaalvernietiging.”
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Willy Brandt
Hij kwam vaker op de ambassade in
Bad Godesberg, waar Corthals Altes
toen ambassadeur was. “Die heeft nog
een brief voor mij geschreven”, vertelt
hij nu. Met die brief, plus een brief van
de Universiteit Giessen en een brief van
zijn professor in Nijmegen, toog hij naar
het ministerie van Oorlog in Den Haag.
“De oplossing in Den Haag was dat
ik voor tien jaar bij zou bijtekenen in
Duitsland. Dan viel het onder emigratie.
Maar de professor in Duitsland kon me
helaas niet voor zo lang een baan in
het vooruitzicht stellen.” Martin keerde
dus terug naar Nederland. Om niet in
dienst te hoeven werd hij leraar Duits
in Venray. In zijn trouwjaar 1964 begon
hij aan het lyceum voor jongens dat in
1969 het Boschveldcollege werd. Hij
werd collega van enkele van zijn vroegere leraren.
“In de beginjaren heb ik nog reizen
georganiseerd. Voor 90 gulden konden de examenleerlingen een week
naar Berlijn. Alle reis- en verblijfkosten
waren daarmee betaald, want de stad
Berlijn en de Volkswagenfabrieken
betaalden het grootste deel”, vertelt
Martin. “Ik heb daarover nog zo’n stapel correspondentie met onder andere

3,6 kilometer
En Martin vertelt over de vele vergaderingen met de Provinciale
Bibliotheek Centrale (PBC) in
Roermond en met de oudere biebbesturen die meestal in Zuid-Limburg
plaatsvonden. En hoe bibliotheek
Venray, als een van de eersten van
Limburg geautomatiseerd werd. Eerder
ondanks dan dankzij de PCB.
De totale verbouwing had nogal wat
voeten in de aarde. “Om de hele
ruimte te verwarmen moesten er radiatoren midden in het gebouw, tussen
de rekken komen. Dat wilden we echt
niet. Dus is er vloerverwarming gekomen. 3,6 kilometer slang. Dat waren
extra kosten, maar na vijf jaar was het
terugverdiend.” Met ruim dertig vrijwilligers zijn alle boeken voorzien van
barcodes en in de computer ingevoerd.
“Daar zijn we wel drie weken druk
mee geweest.”
Maar het aller moeilijkst was wel de
keuzes te maken in de aanwezige
boeken. “We hadden hier in Venray
kloosters en psychiatrische inrichtingen met eigen bibliotheken. Maar dat
werd stilletjes aan minder. En alle boe-

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
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Venray Lokaal

Respect voor cultureel erfgoed
Mooi of lelijk. De meningen zijn erover verdeeld. Een ding staat echter
als een paal boven water: de voormalige textielfabriek aan de
Merseloseweg is een gebouw met cultuurhistorische waarde en een
van de laatste karakteristieke panden uit de wederopbouwperiode.
Om die reden vindt Venray Lokaal het
belangrijk dat er een gedegen onderzoek plaats moet vinden naar de
herbestemmingsmogelijkheden van
dit modernistische pand. Wonen lijkt
een logische functie voor deze centrumlocatie. Hier is behoefte aan en
het pand leent zich voor deze func-

VVD Venray

tie. De manier waarop het gebouw
wordt getransformeerd is echter van
cruciaal belang. Het creëren van een
duurzaam, functioneel en toekomstbestendig pand met respect voor de
architectuur vraagt om een specialistische verkenning.
In de commissievergadering van

met zich mee en zijn onderdeel van
onze geschiedenis en identiteit waar
we trots op mogen en moeten zijn.
Daarentegen hoeft echt niet al het
cultureel erfgoed bewaard te blijven,
maar een zorgvuldige afweging per
object is belangrijk. Voor het huidige pand van de bibliotheek aan de
Merseloseweg dienen echter zeker
nieuwe hoofdstukken aan het verhaal
te worden toegevoegd.

begroting’ kunnen noemen.
Vele gemeentes staan nu al aan de
rand van de afgrond of moeten draconische maatregelen nemen om de
sterk oplopende kosten in de klauwen te houden. Maatregelen die de
burger direct zal merken en wel op
een negatieve manier. Venray heeft
het geluk dat de rand van de financiële afgrond (nu nog) niet in zicht is.
VVD-Venray wil kost wat kost voorkomen dat wij eenzelfde richting
uitgaan. Daarom pleiten wij voor een

efficiëntere uitvoering binnen het
sociaal domein. We dringen aan op
prestatie-indicatoren en een verbeteragenda waar men kan laten zien
wat er gedaan wordt om het iedere
dag een beetje beter te doen voor de
mensen die deze zorg zo hard nodig
hebben. Tenslotte gaat het om grote
bedragen van uw belastinggeld.
Laten we daar zorgvuldig en efficiënt
mee omgaan.

fuitstoot te reduceren. In dit plan
moet de uitstoot van stikstofoxiden
in 2025 met 25 procent zijn gedaald.
“Heel Nederland rijdt inmiddels
100 kilometer per uur om de stikstofuitstoot te verminderen“, zegt
GroenLinks-kamerlid Bromet. “Maar
wij vinden dat de vervuiler dat moet
betalen. Dat is vooral de veehouderij
en daar is nog niets gebeurd.” Voor
veehouders die willen stoppen, moet
er een subsidieregeling komen, vindt
GroenLinks, net als voor de overgang

naar duurzame landbouw en natuurherstelmaatregelen.

Sander Hellegers, commissielid

The elephant in the room
Tijdens de gemeentelijke begrotingsvergaderingen wordt er vaak
door diverse partijen voor de bühne zaken geagendeerd waar men
mee kan ‘scoren’ bij de achterban. Over straatnaamborden, watertappunten of extra lantaarnpalen wordt uren gedebatteerd terwijl over
het uitgeven van ruim 50 procent van onze begroting op het breed
sociaal domein nauwelijks wordt gesproken. Wist u dat er komend
jaar 66.000.000 euro wordt besteed aan onder andere WMO,
Jeugdzorg en uitkeringen?
Het sociaal domein is uiteraard
essentieel voor de leefbaarheid en
welzijn van onze inwoners. VVDVenray maakt zich echter wel sterk

GroenLinks Venray

om meer focus en sturing te krijgen
op de inzet en meer grip op de resultaten van deze grote uitgavenpost
die we wel ‘de vergeten helft van de

Het college vindt het ook niet nodig
om een milieueffectrapportage of
milieubeoordelingsrapport te laten
opstellen. Dit in een gemeente waar
de veestapel al ongekend hoog is.
Het college stelt vast dat er geen
nadelige gevolgen voor het milieu
zijn. Dat is op zijn minst vreemd zon-

Bas Künen, Fractievoorzitter

Uitbreiding varkensbedrijf

GroenLinks Venray vindt het onbegrijpelijk dat het College van B&W van mening is dat de verdubbeling
van het varkensbedrijf van de maatschap Coopmans-Slangen niet aan de gemeenteraad hoeft te worden
voorgelegd. Dit zou volgens het college niet nodig zijn omdat de verlening van deze vergunning niet politiek of maatschappelijk gevoelig zou liggen.

CDA Venray

1 september heeft Venray Lokaal
dan ook voorgesteld om een gespecialiseerd adviesbureau in de arm
te nemen voor een onderzoek naar
de herbestemmingsmogelijkheden.
Dit advies is nu door de gemeenteraad overgenomen en deze zorgvuldige verkenning zal worden
uitgevoerd.
Een verstandige keuze, want monumentaal en karakteristiek erfgoed
moeten we koesteren in Venray.
Zij dragen verhalen en herinneringen

der dat er een milieueffectrapportage of milieubeoordelingsrapport is
opgesteld.
GroenLinks Venray is van mening dat
dit wel degelijk voorgelegd moet
worden aan de gemeenteraad en dat
deze net als Theo Zegers van D66
daar vragen over moet stellen. Het

beleid om nog meer dieren te houden binnen de gemeente Venray
heeft zijn grenzen. Afbouw van de
enorme veestapel en de stikstofuitstoot zou de inzet van de gemeente
moeten zijn.
Op 5 oktober presenteerde
GroenLinks een plan om de stiksto-

Kerngroep

Waterstof de brandstof van de toekomst
De komende jaren wordt de opslag van elektriciteit steeds belangrijker. Het netwerk is geen accu en kan ook niet zo gebruikt worden. De
vergoeding voor een geleverde kilowattuur de grootopwekkers is nu
al negatief op de momenten dat er veel aanbod is en weinig afname.
Ook schommelt de prijs per uur, zodat korte termijn opslagruimte al
interessant is.
Lange termijn opslag is natuurlijk de
ultieme uitdaging. In de zomer volop
opwekken en in de winter leveren.
Deze lange termijn opslag kan door
middel van waterstof gerealiseerd
worden. Waterstof is de brandstof

van de toekomst. Met waterstof kan
je huis verwarmd worden (cv-ketel
en leidingen liggen er al). De eerst
auto’s op waterstof rijden al rond.
Tanken doe je bij een tankstation. En
grootschalige elektriciteitsopwekking

in kern(fusie) centrales, geen afval of
CO2-uitstoot: waterstof wordt helium
met de zon als voorbeeld. Op papier
is het al helemaal duidelijk, aan de
praktijk wordt heel hard gewerkt. De
opslag van waterstof is altijd een discussie, al valt dit reuze mee. Het valt
goed samen te persen, tot wel een
hele hoge druk. Hoe hoger de druk
hoe kleiner de opslag, maar meer
gevaar voor de omgeving. Bij een
lage druk is dit verwaarloosbaar. Het
wordt tijd dat de focus komt op deze

brandstof van de toekomst. Ik pleit
dan ook voor een waterstoftankstation in elke gemeente, zodat het
rijden op waterstof voor Venraynaren
ook praktisch wordt. Nu dient er
waterstof in Helmond getankt te
worden.

Erik Vullings gemeenteraadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

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

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

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.

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

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.

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

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

Het is terecht dat theaters ontheffing
krijgen van dertigbezoekersregel
De schouwburg in Venray heeft ontheffing gekregen van de maximale publieksgrootte van dertig man. Dat terwijl horecagelegenheden zich
strikt moet houden aan de nieuwe regels en zelfs om 22.00 uur de deuren moeten sluiten. Is het terecht dat theaters ontheffing krijgen op de
dertigbezoekersregel of geldt er een voorkeursbehandeling?
De culturele sector heeft het door de coronacrisis
zwaar te voorduren. Daarom hebben meerdere
theaters in Nederland ontheffing gekregen van
de maximale publieksgrootte van dertig man.
In een theater waar bijvoorbeeld normaal
zeshonderd mensen plaats kunnen nemen, is
het een flinke tegenslag wanneer er door de
coronaregels nog maar dertig mensen mogen
komen. Theaters zijn zo groot dat er makkelijk

1,5 meter kan worden gehouden.
Aan de andere kant is het besluit om theaters ontheffing te geven vreemd. Verjaardagen vieren zit
er vanwege de aangescherpte coronamaatregelen
niet meer in; we mogen nog maar vier personen in
huis ontvangen. De horeca moet haar deuren sluiten
om 22.00 uur, waardoor enorm veel ondernemers
geld mis lopen. Zij zijn zelfs bang om failliet te gaan.
Maar het theater bezoeken met meer dan honderd

mensen tegelijk, is wel toegestaan. Waarom krijgt
de culturele sector een voorkeursbehandeling?
Voor elke instantie moeten dezelfde regels gelden.
Dan maak je niemand boos en creëer je meer begrip
voor de maatregelen.

Het is terecht dat theaters ontheffing krijgen van
dertigbezoekersregel. Wat vindt u?

Bespreking poll week 39

Tweede lockdown is onvermijdelijk
RIVM-directeur Jaap van Dissel zei dinsdag 22 september dat er sprake is van een tweede coronagolf. Hij verwacht dat het aantal opnames
verder zal toenemen. Het lijkt alsof steeds meer mensen de regels aan hun laars lappen. Afstand houden blijkt steeds moelijker en illegale
feestjes duiken overal op. Om die stijging in het aantal besmettingen een halt toe te roepen lijkt een tweede lockdown onvermijdelijk.
Aan de andere kant moeten we er ook voor waken dat we meteen in een paniekmodus springen.
Harry de Beer geeft op Facebook aan het
allemaal flauwekul te vinden. “Het is gebaseerd
op niks, bedoeld om u bang te maken en onder
de duim te houden. Volgens de sterftecijfers is er
niks aan de hand.”
Volgens Kim Thiel wordt de bevolking
aangesproken als de mensen een stel kleuters
zijn. “Ik snap dat sommige dat fijn vinden maar
er zijn genoeg mensen die heel goed in staat
zijn om voor zichzelf te bepalen of iets kan of
niet. De tweede golf zoals ze het al maanden
noemen, moest er komen anders zijn ze hun

geloofwaardigheid helemaal kwijt, die is nu al
minimaal. Een tweede lockdown zou zo’n grote
gevolgen hebben, dat kunnen velen niet eens
overzien. Dus laten we hopen dat Limburg gespaard
blijft dit keer.”
Ineke Grootemaat gelooft wel in de tweede
coronagolf. “Het is duidelijk dat de tweede golf er is,
zoals voorspeld. Lokale maatregelen, zoals afstand
houden, blijven natuurlijk noodzakelijk. Lockdown
zal per regio verschillen. Als het nodig is gewoon
doen.”
Volgens Frans van Gerven was een tweede golf te

verwachten. “Wat hebben de maatregelen nog
voor zin als bijvoorbeeld Grapperhaus er zelf schijt
aan heeft gehad en niet dezelfde straf krijgt als
andere? Of als er een demonstratie wordt gehouden
waar duizenden mensen bij elkaar staan en geen
afstand houden en ook geen boete krijgen. Dat zijn
allemaal dingen waar de geloofwaardigheid in het
geding komt. Waarom krijg ik wel een boete en
aantekening en zij niet voor dezelfde reden? En van
de illegale feestjes is te verwachten dat vele er ook
schijt aan hebben.”

Oh, zit dat zo!

Wijzigingen in de Overdrachtsbelasting:
Nieuwe paarse krokodil?
Een van de voorgestelde maatregelen van Prinsjesdag, is de vrijstelling Overdrachtsbelasting voor starters en een juist hoger tarief voor
woningen bedoeld voor de verhuur. Of dit een gewenst resultaat oplevert (meer mogelijkheden voor starters op de woningmarkt), daar wil ik
het verder niet over hebben, wel over het administratieve gedrocht.

Ooit was het allemaal eenvoudig. Er was één
Overdrachtsbelastingtarief met
wat specifieke vrijstellingen.
Lastig werd het toen in 2011 een
verlaagt tarief werd ingevoerd voor
woningen. Dat heeft in 10 jaar tijd

een stortvloed van rechterlijke
uitspraken opgeleverd. Valt een
bouwkavel onder het verlaagt
tarief? Een woning dat als kantoor wordt gebruikt? Een kantoor
dat verbouwd wordt tot woning?
Een verpleeghuis? Een losstaande
garage? De lijst is eindeloos.
Per 1 januari 2021 wordt, als
het allemaal doorgaat, het standaardtarief verhoogt naar 8%.
Ook komt er een nieuwe afbakening van het lage tarief voor
woningen. Dit lage tarief van 2%
geldt vanaf dan alleen nog voor
woningen die bedoeld zijn om zelf
te gaan bewonen. Daarvoor zou de
Belastingdienst, volgens de wetgever, achteraf (na een jaar) moeten
beoordelen of de koper nog in de
woning woont.
Is dat niet het geval, dan is dat een
aanwijzing dat het 2% tarief ten

onrechte is toegepast, maar geen
bewijs. Er kunnen immers allerlei
redenen zijn waardoor de zelfbewoning is beëindigd. Denk aan
huwelijk of scheiding, overlijden,
of werkeloosheid. De lijst is eindeloos. Als het de overwerkte
Belastingdienst al lukt om deze
controle erbij te gaan doen is te
verwachten dat ook dit tot een
stroom van procedures bij de rechter gaat leiden.
Tot slot krijgen starters
straks een vrijstelling van
Overdrachtsbelasting. Een starter
is jonger dan 35 en heeft de vrijstelling nog niet eerder gebruikt.
Daarvoor moet de starter een
verklaring afleggen bij de notaris.
Ook hier zijn complicaties denkbaar. Wat als de ene partner de
vrijstelling wél heeft gebruikt
en de andere niet? En als één

van beide partners jonger dan
35 is? Nog meer werk voor de
Belastingdienst en de rechters.
Een ware paarse krokodil.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Willy’s Wereld

Column

Van god los
Voor zover het kan probeer ik
me aan de regels te houden om
de coronacrisis te bezweren.
Niet omdat ik volgens complotdenkers een mak schaap ben,
maar omdat ik denk dat samen
opletten de meeste kans geeft
om corona het hoofd te bieden.
Toch kan ik met sommige coronaregels moeilijk uit de voeten.
Ik begrijp weinig van de richtlijnen
rondom bijeenkomsten. In een restaurant mag ik met een gezelschap
van vier aan één tafel zitten. Kom ik
met acht personen dan mag ik niet
kiezen voor twee tafels. Per ruimte
mogen maximaal dertig personen
die elkaar niet kennen, die geen
gezelschap vormen.
Onzinnige toevoegingen aan toch al
zware maatregelen. Rutte hamert
steeds op het gezond verstand.
Denkt ie nou echt dat een groep
volwassenen niet in staat is om in
een zaaltje, coronaproof, de verjaardag van oma te vieren met meer
dan twintig man? Ondertussen werden kerkdiensten van zeshonderd
personen getolereerd. Regeert het
geloof? Electoraal belang? Ik ben
voorvechter van scheiding van kerk
en staat en ook voorstander van
vrijheid van godsdienst. Wat mij
betreft zou die vrijheid wel buiten
de publieke ruimte genoten moeten
worden. Mocht ik morgen de baas
van Nederland worden dan zou het
belijden van geloof vooral achter
deuren plaatsvinden, thuis of in een
gebedshuis, maar zonder klokken of
speakers buiten. Ook zou ik geloof
uit de politiek weren en zou ik confessionele partijen niet toestaan.
Op straat zou ik geen uitingen van
geloof tolereren. Misschien vindt u
dat ver gaan. Mogelijk vindt u het
een bedreiging van de vrijheid.
Maar in mijn leven heb ik het geloof
vooral verdeeldheid en ellende zien
brengen. Oorlogen en terreur, allemaal ingegeven door een mensen
die een dik boek hebben gelezen
en die het niet eens zijn met de
mensen die de tweede druk beter
vinden. Ook nu zorgt geloof voor
een tweedeling. De SGP vindt dat er
geen vuiltje aan de lucht is terwijl
de horeca, de cultuursector en het
verenigingsleven, terecht, op hun
achterste poten staan. Geen uitzonderingspositie voor kerken en wat
mij betreft minder invloed van het
geloof op ons dagelijks leven. Dan
zijn we net als de kerkgangers in
Staphorst, van god los. Hou vol.
Willy
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Onervaren SV United kopje onder tegen Vitesse’08
Debutant SV United ging op eigen terrein in Wanssum met 1-4 onderuit tegen Vitesse’08 in de derde klasse D
op zondag 4 oktober. De jonge thuisclub kwam slimheid en ervaring tekort tegen de bezoekers uit Gennep.

Op kermiszondag was er geen publiek
toegestaan op het Wanssumse sportpark vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen. De poort bleef
geopend maar er hoefde niemand te

worden weggestuurd. “We gaan niet
iemand als bewaker bij de ingang
zetten. We verwachten dat iedereen
zich aan de regels houdt”, zei secretaris Henk Derikx. Wel waren er een

paar illegale toeschouwers die vanaf
het pad langs het sportpark het duel
volgden.
Zij zagen dat SV United het vanaf het
begin lastig had tegen het domine-

rende Vitesse’08. De thuisclub raakte
in de verdrukking en kon aanvallend
weinig uitrichten. De openingstreffer
hing in de lucht en viel halverwege
de eerste helft door Niek Hendriks,
0-1. “We konden niet onder hun
druk vandaan voetballen”, concludeerde United-trainer Fenne Smits.
“Op het middenveld hadden we geen
aanspeelpunt waardoor we de bal
niet in de ploeg konden houden.”
Voorin stond topschutter Indy Phillips
op een eiland. Jeffrey Cuppen, overgekomen van Wittenhorst, was na een
half uur de eerste United-speler die
een schot op doel loste. Met de 0-1
ruststand op het scorebord mocht de
thuisploeg niet klagen.
Na de pauze had SV United de wind
mee. De hoop op herstel verdween
al snel toen Djanyl Rutten vanaf de
rand van de zestien invaller-doelman
Giorgio Danelon, die Bas Rademacher
(rugklachten) verving, passeerde,
0-2. Toch gloorde er even later weer
hoop toen de opgekomen captain
Kevin Koolhof uit een corner van Indy
Phillips de achterstand verkleinde tot
1-2. Maar Vitesse’08, getraind door
Venraynaar Ales Jurcik, liet de thuisclub niet nog dichterbij komen.

bracht na een kopbal uit een vrije
trap. “Vitesse was erg gevaarlijk uit
standaardsituaties. Vooral hun corners
werden erg goed genomen”, vond
Fenne Smits. Uit weer een Gennepse
hoekschop kopte Stijn Verhoeven in de
70e minuut de 1-3 binnen. SV United
probeerde het nog wel maar Joris
Peelen (op vuisten doelman) en
Jeffrey Cuppen (bal van lijn gehaald)
hadden geen succes.
In de slotminuten liepen de irritaties
bij SV United op toen arbiter Kolenberg
een lichte overtreding van Willem
Peters bestrafte met een penalty.
Peters was vlak na rust ingevallen en
had al geel op zak, maar de leidsman
trok nu geen kaart. Thymo Zeelen
schoot raak vanaf de stip, 1-4. Trainer
Fenne Smits kreeg geel vanwege
aanmerkingen op de leiding. “Het was
een optelsom van frustraties maar
het was iemand anders die iets riep”,
verklaarde de United-coach die uit
eigen beweging achter de omheining
ging staan. “We hebben verdiend
verloren. We missen ervaring op dit
niveau en kunnen nog niet goed
het spel lezen. We zijn ook heel snel
van de vijfde naar de derde klasse
opgeklommen.”

Geel voor coach
SV United ontsnapte aan een grotere achterstand toen de paal redding

Tekst en beeld: Henk Willemssen

SVOC’01 laat punten liggen
Korfbalvereniging SVOC’01 speelde zondag 4 oktober thuis tegen Bladella uit Bladel. Het liep enige tijd
gelijk op tussen de twee partijen. Echter liet SVOC de punten op het laatste moment toch liggen.
SVOC’01 wist dat de wind een rol kon
ging spelen in het veld, waardoor het
team van uit de juiste kanten moesten gaan schieten. Het openingsdoelpunt werd al snel door SVOC’01

gemaakt. Waarna het een kwartier
gelijk op ging, dat leidde tot een 4-4
stand. Helaas wist Bladella voor de
rust met twee schoten een 4-6 voorsprong te pakken. In de rust was het

duidelijk. SVOC stond te pompen als
een machine. Iedereen vocht voor
elke bal en het team zette alles in
wat het kon. SVOC moest dit vast blijven houden, want de wedstrijd was

zeker nog niet bepaald. Met deze
moed ging het team ook het veld
in. De welverdiende kansen werden
afgemaakt en de verdediging stond
als een huis. De stand liep daardoor
ook op naar een 7-6 voorsprong.
Het bleef echter erg spannend, want
Bladella kwam terug met 7-7. Helaas

scoorde Bladella in de laatste paar
minuten nog, waarmee de wedstrijd
was bepaald tot een 7-8. Zondag
speelt SVOC om 13.00 uur uit tegen
Odio 1.

Tekst: Anke Geurts, SVOC’01

SGW Ysselsteyn mag eerste Trophy-wedstrijd organiseren
Paardensportvereniging SGW Ysselsteyn organiseert op vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober een aantal
eventingwedstrijden. Deze worden zonder publiek verreden.
De wedstrijd maakt onderdeel uit
van een landelijke competitie over
vijf samengestelde wedstrijden in

drie klassen. Deze luiden B, L en
M en staan voor Beginner, Licht en
Midden. De wedstrijden zijn zonder

publiek, maar goed nieuws was er
wel voor de club vanuit de gemeente
Venray. SGW Ysselsteyn mag van de

gemeente dit jaar als eerste in de
reeks van de Bavaria Eventing Trophy
2020-2021 wedstrijden rijden. Zij kregen daar onlangs groen licht voor.
Eventing is een paardensport en
bestaat uit drie onderdelen: dressuur,

springen en cross. Ruiters en amazones van pony’s en paarden sporten
in het bos en op terreinen. Verder
informatie staat vermeld op de website www.sgw-ysselstey.nl/coronanieuws

journalist
Wij zoeken een fulltime

kempencreeert.nl/vacature

m/v

#kempencreëert

0810 \ cultuur

Stichting IKL

Hakhoutdag in Venray
Stichting IKL organiseert op zaterdag 17 oktober een hakhoutdag in de Boshuizerbergen in Venray. Op deze
dag worden Amerikaanse eiken gezaagd om inlandse bomen meer ruimte te geven. Bijzonder is dat het hout
uit het bos wordt gesleept door een trekpaard.
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Saskia Housen

Boekpresentatie bij BiblioNu
Saskia Housen presenteert op woensdag 21 oktober bij BiblioNu
haar boek Wonderwereld. Om 14.00 bij de vestiging Horst,
Librije 60 en om 15.30 uur in de vestiging Venray, Merseloseweg 59.
Het boek is geschikt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
De toegang is gratis.
Het schrijven van verhalen en
gedichten is voor de 34-jarige
Saskia Housen, geboren en getogen in Kerkrade, een passie en in
moeilijke tijden haar uitlaatklep.
Ze schreef een verhaal over moed,
vertrouwen, wilskracht en nooit
opgeven. Het boek Wonderwereld

gaat over kleine Tobi die zich eenzaam en ongeliefd voelt. Zijn leven
neemt een verrassende wending
als Matti, een poppetje van deeg,
tot leven komt. Matti neemt hem
mee op avontuur en leert hem bijzondere levenslessen.

IVN Geijsteren-Venray

Rustige seniorenwandeling
in Ooijen-Wanssum
Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert
IVN Geijsteren-Venray op donderdagmiddag 15 oktober een
rustige wandeling voor ouderen die graag in een aangepast tempo
wandelen. De wandeling start om 14.30 uur op de parkeerplaats
bij de jachthaven in Wanssum.

De deelnemers gaan uitsluitend met
handgereedschap aan de slag met het
zagen van de bomen. Een medewerker van stichting IKL zorgt voor uitleg
en instructie. Het noodzakelijke hand-

gereedschap is aanwezig. De stichting
vraagt deelnemers om of zelf werkhandschoenen mee te nemen. Het
vrijkomende hout wordt verdeeld over
de deelnemers. De dag start om 10.00

uur en rond 15.00 uur wordt gezamenlijk afgesloten. Aanmelden is verplicht
via www.butienkrachtlimburg.nl

Eeuwenoude ambacht leren

Cursus heggen vlechten in Oirlo
De kunst van het heggen vlechten staat op zaterdag 17 oktober centraal tijdens de praktijkcursus die stichting IKL organiseert in Oirlo. De workshop wordt gehouden bij de hoogstammenboomgaard aan de
Blakterweg in Oirlo.

Deze wandeling is bedoeld voor
senioren, waarvoor de reguliere
wandelingen, georganiseerd door
het IVN Geysteren-Venray, te lang
zijn of het tempo te hoog ligt.
Tijdens deze wandeling blijft de
groep voornamelijk in het centrum van Wanssum. Toch biedt
dit kleine gebied een beeld van

alle aspecten van het project
Ooijen-Wanssum. Het centrum van
Wanssum is door vele ingrepen
(rondweg en brug) leefbaarder
geworden, er is een natuurgebied gerealiseerd en er is nieuwe
ruimte voor ondernemers om zich
te ontwikkelen.

Oranje-Wit verliest koppositie
Korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen ontving zondag 4 oktober De Stormvogels op het sportpark in Leunen. Beiden ploegen
stonden bovenaan in de hoofdklasse. Met een flinke wind die over
het veld waaide was het de eerste helft maar lastig scoren.
Het was Oranje-Wit die na vijf
minuten met een mooi uitgespeelde doorloopbal de score
opende. Pas na twintig minuten
stond het 2-2. De eerste helft bleef
gelijk opgaan met twee ploegen
die het elkaar moeilijk maakten. Na
rust was het Oranje-Wit wat sterker
uit de kleedkamers leek te komen
en met het zonnetje dat ging schijnen waren ook afstandsschoten
weer gemakkelijker. Helaas ontbrak
in het laatste kwartier de scherpte.
Er werden veel slordige ballen
gespeeld aan Leunse kant en straf-

worpen gemist. De Stormvogels
wist hier meteen van te profiteren
en schoot drie keer van afstand
raak. Het definitieve gat was geslagen en met nog tien minuten te
spelen stond er een 5-8 op het scorebord. Helaas kon Oranje-Wit geen
punten pakken tegen de ander
nummer één in de poule, waardoor
ze de koppositie verloren. Tijdens
de volgende wedstrijd staat het
duel tegen VIOS op het programma.

Tekst: Aniek Bosgoed, Oranje-Wit

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Heggenvlechten is een eeuwenoude
ambacht waarbij vlechters heggen,
meestal doornheggen, ondoordringbaar maken om zo het vee of wild in
de wei of buiten de akker te houden.
Vogels en kleine zoogdieren maken
dankbaar gebruik van de heg om
zich in te nestelen of voedsel te zoe-

ken. Het vlechten is niet meer echt
van deze tijd, het prikkeldraad heeft
ervoor gezorgd dat de heggen drastisch zijn afgenomen. Volgens het IKL
komen de gevlochten heggen weer
in opmars. De cursus is voor iedereen
die wil leren hoe een heg gevlochten
wordt. De instructeur Jef Gielen is spe-

cialist op het gebied van vlechtheggen
en traditioneel heggen-, hagen- en
houtwallenbeheer in Nederland. De
praktijkcursus is gratis toegankelijk en
wordt mede mogelijk gemaakt door
de gemeente Venray. Voor meer informatie, kijk dan op www.buitenkrachtlimburg.nl

Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Tummers
daar word ik vrolijk van
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599,-
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BEZORGD!

719,-

GRATIS
BEZORGD!

499,Wasmachine F4WN509S0

549,Wasdroger WT45RV00NL

• Smart ThinQ: slimme AI DD motor herkent je kleding

• AutoDry voorkomt dat wasgoed krimpt

4K

ULTRA HD

SMART

55

43
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➞
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14

10

9

SMART

0

4K

ULTRA HD

cm

• Warmtepomp-technologie • A++ • 7 KG

cm

• Energieklasse: A+++(-30%) • 1400 t/pm • 9 KG

OP = OP!

399,-

369,-

GRATIS
BEZORGD!

4K TV 43PUS6554/12

1049,-

799 ,*

*Na 100,- cashback,
vanaf 5-10-2020

GRATIS
BEZORGD!

4K TV 55NANO866NA

• 43” (109 cm) • 4K Ultra HD • HDR10+ • Smart TV

• 55” (140 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV

• Dolby Vision en Dolby Atmos leveren prachtig geluid

• NanoCell-technologie zorgt voor ongekend contrast

Frank
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

