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Trekkertrek Ysselsteyn
De elfde editie van het evenement Trekkertrek Ysselsteyn stond zaterdag 10 en zondag 11 augustus op het programma. Tijdens deze wedstrijd komen boeren, loonwerkers en de echte pro’s elkaar meten. Het is de bedoeling dat de tractors, die een sleepwagenafstelling met gewicht meetrekken, zo veel mogelijk meters maken. Hierbij is
het van belang een goede combinatie te vinden tussen balans, grip en snelheid. De tractor die het verste raakt, wint de wedstrijd. Meer dan honderd deelnemers streden
in diverse klassen met elkaar. (Foto: Agrifotograaf Monique Sutman)

Merselo huiverig voor vliegveld De Peel
Inwoners van Merselo en omliggende dorpen vrezen de gevolgen als het slapende vliegveld De Peel in
Vredepeel na 2021 weer in gebruik wordt genomen. Tijdens de drukbezochte informatieavond van dorpsraad
Merselo op dinsdag 13 augustus in zaal ’t Anker, uitten veel omwonenden hun zorgen over het lawaai, gezondheidsrisico’s en aantasting van de woonomgeving.
Bert Kwast, strategisch adviseur van
Defensie, kreeg het verwijt dat hij de
opmerkingen uit de zaal bagatelliseerde. Hij wilde niet toegeven dat
F-35’s meer lawaai maken dan de oude
F-16’s en op vragen over de uitstoot van
stikstof, het lozen van brandstoffen en
de gevolgen voor de gezondheid ging
hij niet echt in. “Ik weet het niet of
F-35’s nadeliger zijn voor de gezondheid”, zei hij. De informatieavond trok
zo’n 160 bezoekers. Dat waren er
dubbel zoveel als bij de eerste bijeenkomst op 26 juni in Hotel Asteria in
Venray.
Bert Kwast legde uit dat driemaal
per jaar gedurende zes weken wordt

gevlogen op vliegveld De Peel. Het gaat
om 3.600 vliegbewegingen per jaar.
“Het is een stevige belasting”, zei hij.
Enkele bezoekers reageerden wantrouwend. Jan Classens, oud-voorzitter van
dorpsraad Vredepeel, haalde Schiphol
als voorbeeld aan. “Daar is het aantal vluchten ook ieder jaar uitgebreid.”
Enkele bezoekers meenden dat helikoptervluchten, transportvliegtuigen
en oefeningen met Herculestoestellen
nog boven op de limiet van 3.600
vliegbewegingen komen. Ook wees
iemand op de extra geluidsoverlast
door het onderhoud aan de jachtvliegtuigen. Kwast reageerde dat het
getal van 3.600 de absolute limiet

is. “Het gebruik door helikopters en
Herculesvliegtuigen gaat van de ruimte
voor de F35 af. Er komt echt niet meer
bij via slinkse trucs”, beweerde hij.
“Het onderhoud vindt plaats in Volkel of
Woensdrecht waar grote werkplaatsen
zijn. Op De Peel doen we niet meer dan
het repareren van een lekke band.”
Een bezoeker wees op de gevolgen
van de uitspraak van Raad van State
over het Programma Aanpak Stikstof
(PAS). De extra uitstoot van stikstof
door de heropening van het vliegveld
kan nadelige gevolgen hebben voor
bedrijven in de omgeving. Het is ook
een grote zorg van de LLTB. De landbouworganisatie vreest dat de stik-

stofreductie door agrarische bedrijven
straks wordt opgeslokt door Defensie.
“Wij worstelen er enorm mee, maar
ook Defensie heeft zich aan de wet te
houden. Toename van stikstof zullen
we moeten compenseren. Niet met
trucs maar dit gaan we op een nette
manier regelen”, zei Kwast die meldde
dat F-35’s nauwelijks fijnstof produceren.
Dorpsraadvoorzitter John van Dijck
wees op de gevolgen voor Merselo.
“Het vliegveld heeft een grote impact
op het woongenot en de gezondheid en
een negatief effect op natuur en recreatie.” Van Dijck haalde de vliegbasis
in de gemeente Ørland in Noorwegen
aan. Hier bleken de nieuwe F-35’s veel
meer herrie te maken dan de oude
F-16’s. Na twee jaar strijd worden hier
130 woningen opgekocht en gesloopt.
Dat Bert Kwast dit specifieke geval niet

kende, leidde tot verontwaardigde en
kritische reacties.
Op de vraag of de heropening
van de vliegbasis nog tegen te houden is, reageerde Kwast bevestigend.
“Het is zeker nog geen gelopen race.”
Hij wees op het verzet in de omgeving
van Gilze-Rijen tegen de helikopterbasis. “Bewoners hebben met succes
een lobby gehouden tegen de geluidsoverlast. Het gevolg is dat de Tweede
Kamer een motie heeft aangenomen.
Wij moeten daardoor onze plannen
aanpassen en verbeteren. Anders krijgen we nog een zware pijp te roken.”
D66-raadslid Theo Zegers uit
Merselo riep iedereen op een zienswijze in te dienen voor 21 augustus.
“Zo zetten we er druk op. Het gaat om
onze gezondheid en leefbaarheid. Het
is nu een cruciaal moment om bezwaar
te maken.”
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‘Onderbezetting bij binnensport en
tennisbanen’
Gemeente Venray heeft te veel sportzalen en tennisbanen. Dat concludeert Hospitality Group uit Amersfoort dat spreekt van een ruim overschot. Ook voetbalclubs zitten iets te ruim in hun jasje. Het adviesbureau
is door de gemeente ingehuurd voor de actualisatie van het accommodatiebeleid.
Hospitality Group concludeert dat
de meeste verenigingen en stichtingen, met uitzondering van enkele
tennisclubs, kunnen leven met het
bestaande beleid. Toch is het voor
verbetering vatbaar, vindt het adviesbureau. De gemeente moet een
scherpere rol krijgen. De klacht is dat
er een ongelijk speelveld is door
verschillen in subsidies en bijdragen.
Het nieuwe accommodatiebeleid moet
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duidelijkheid bieden over welke
sporten en accommodaties als basisvoorziening gelden en daardoor
worden ondersteund door de
gemeente. Ook moet rekening worden
gehouden met veranderende wensen
van jongeren, wisselend sportgedrag
en groei of juist krimp van sporters en
inwoners. Om tot toekomstbestendige
accommodaties te komen wil de
gemeente clustering, multifunctioneel
gebruik en duurzame maatregelen
stimuleren.

Huidige beleid
tien jaar oud
Het adviesbureau constateert
dat Venray over een gevarieerd en
fijnmazig aanbod van accommodaties beschikt. “Er zijn geen signalen
van verwaarloosde accommodaties
of een grote mate van achterstallig
onderhoud”, meldt Hospitality Group.
“Actuele berekeningen tonen aan dat
sprake is van overcapaciteit. Dit geldt
met name voor binnensport en tenniscomplexen en in mindere mate
voor de voetbalaccommodaties.”
Overcapaciteit leidt tot hoge kosten.
Een mogelijke oplossing is de overtallige accommodaties te saneren.
Ook kan de gemeente de overcapaciteit doorberekenen door te korten op
de exploitatiebijdrage. Er moet wel
een redelijke termijn voor zijn omdat
ledenaantallen kunnen schommelen.
De bezettingsgraad bij binnensport ligt in Venray onder de landelijke norm. Daarnaast neemt de vraag
van verenigingen en scholen naar

De Wetteling, gebouwd in 1974,
is de oudste sporthal van Venray.
zaalruimte de komende jaren eerder
af dan toe, meldt het adviesbureau
dat uitgangspunten heeft opgesteld
voor het nieuwe accommodatiebeleid
voor binnen- en buitensport en jongeren. De aanleiding daarvoor is dat
het huidige beleid tien jaar oud is en
dat de gemeenteraad in een motie
heeft aangedrongen op een actualisatie en een nieuwe berekening van de
gemeentelijke subsidies en vergoedingen. Volgend jaar augustus loopt
ook het contract af met Optisport, de
beheerder van de binnensportaccommodaties. Het overschot aan sporthallen en gymzalen is opmerkelijk.
Enkele jaren geleden was er nog een
tekort. De gemeenteraad nam daarom
eind 2013 het besluit om een vierde
sporthal te bouwen op het sportpark
in Oirlo. Dat werd na de verkiezingen

van 2014 door de nieuwe gemeenteraad weer teruggedraaid. Omdat
het een verkiezingsstunt van CDA en
Samenwerking Venray zou zijn en er
rezen twijfels over de noodzaak.

Voetbal
Het aantal inwoners dat lid is van
een sportvereniging (27 procent)
ligt in Venray hoger dan het landelijk
gemiddelde (25 procent). Dit geldt
voor alle leeftijdsklassen. Bijna de
helft van jongeren tussen 10 en
25 jaar is lid van een sportvereniging. Voetbal is erg populair in Venray.
Ook tennis en zwemmen steken qua
ledenaantallen boven het landelijk
gemiddelde uit. Bij de ongeorganiseerde sport, met uitzondering van fitness, ligt de deelname in Venray gelijk
of boven het landelijk gemiddelde.

Bij de jeugd- en jongerencentra is de
bezetting relatief laag.
Hospitality Group sprak met wethouders, beleidsmedewerkers en
bestuurders van verenigingen en stichtingen over de knelpunten en sterke
kanten van het bestaande beleid en
over het aanbod en de maatschappelijke functie van de accommodaties.
Met gemeenteraadsleden werd een
aparte sessie gehouden. De resultaten zijn verwerkt in een uitgangspuntennotitie die de opzet vormt
van het nieuwe accommodatiebeleid. De commissie Leven bespreekt
de notitie op donderdag 29 augustus
en de gemeenteraad stelt op dinsdag 17 september de uitgangspunten
vast. Daarna gaat Hospitality Group op
interactieve wijze aan de slag met verenigingen en gebruikers.

Woningbouw ter compensatie

Varkensbedrijven weg
bij woonkernen
Twee varkenshouderijen worden gesloopt en verplaatst naar Wüsterveld in Castenray, omdat ze geuroverlast veroorzaken. De varkensbedrijven
aan de Laagheidseweg in Venray en de Horsterweg in Castenray liggen vlak bij een woonkern.
Om de verplaatsing financieel
mogelijk te maken mogen drie
huizen op ruime kavels worden
gebouwd. Twee aan de
Laagheidseweg, voor de andere
bouwkavel is nog geen plek gevonden. Daarnaast krijgen de bestaande
bedrijfswoningen de bestemming
van een gewone woning.

Op slot
De varkenshouderij van de
familie Van de Ven raakte aan
Laagheidseweg 15 in Venray
steeds meer in de verdrukking
door de oprukkende woningbouw
van uitbreidingswijk Brabander.
Op de locatie vlak bij de Nieuwe
Overloonseweg zit het bedrijf op

slot. Een deel van woonwijk Brabander
valt ook binnen de geurcontouren.
Gemeente Venray wil meewerken aan
een verhuizing en aan de wijziging
van het bestemmingsplan. Daardoor
is de bouw van twee huizen mogelijk, op kavels aan beide zijden van de
bestaande bedrijfswoning. Drie varkensstallen, twee schuren, voederen mestsilo’s en twee ondergrondse
tanks worden verwijderd. Tegen het
ontwerpbestemmingsplan, dat van
21 juni tot en met 1 augustus ter
inzage lag, zijn geen zienswijzen ingediend.
De varkenshouderij van de familie Classens aan Horsterweg 41 in
Castenray ligt op korte afstand van de
bebouwde kom van het dorp. Volgens

de gemeente is sprake van een ‘zwaar
geuroverbelaste situatie’. Voordat het
varkensbedrijf hier in 1973 startte,
was deze agrarische locatie in gebruik
voor akkerbouw en als weiland.

Voorbeeldgebied
Het College van B&W werkt mee
aan de wijziging van het bestemmingsplan en de verplaatsing van
het varkensbedrijf naar het nabijgelegen Wüsterveld. Dit is een nieuwe
agrarische locatie aan de noordwest
kant van Castenray, vlak bij de A73.
Het is een voorbeeldgebied voor vernieuwende bedrijven met moderne
stalsystemen en veel aandacht voor
dierenwelzijn en gezondheid. Kipster,
geopend in september 2017, was het

eerste bedrijf dat zich hier vestigde.
Daarna volgde de biologische pluimveehouderij Lamberdina’s Hoeve in
januari 2019.
De bedrijfsverplaatsing betekent
een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit aan de Horsterweg en het
woon- en leefklimaat in Castenray.
De sloop van drie varkensstallen,
schuren en voedersilo’s gebeurt
voor 1 december 2019. Het ontwerpbestemmingsplan lag van
10 mei tot en met 20 juni ter inzage.
Er zijn geen zienswijzen ingediend.
De commissie Wonen bespreekt
beide bestemmingsplannen op
dinsdag 27 augustus. De gemeenteraad neemt een besluit op dinsdag
17 september.
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Voor KiKa naar de top
De 13-jarige Joep Lemmen en de 16-jarige Jeroen Janssen uit Leunen vertrokken zaterdag 6 juli met acht
vrienden uit Oostrum, Venray en Leunen een week naar Zwitserland om samen met twee gidsen ‘de top voor
KiKa’ te beklimmen. Joep en Jeroen vertellen hoe ze deze reis hebben beleefd.

Joep en Jeroen zetten zich samen
met de andere jongens in om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor
onderzoek voor de strijd tegen kinderkanker. De vrienden kennen elkaar via
de basisschool in Leunen, het Raayland
College of de hockeyclub. De doelstelling was dat elke persoon minimaal
1.000 euro ophaalde voordat ze op 6
juli bergen in de Zwitserse Alpen
gingen beklimmen. Om geld in te
zamelen organiseerde de groep
verschillende acties zoals de sponsorloop op basisschool de Meent.
Daarnaast verkochten ze in de winter
mutsen en bandjes bij de schaatsbaan
en werden ze gesponsord door verenigingen, familie en vrienden.
Via zijn vader kwam Joep op het
idee om deel te nemen. In 2012
beklom zijn vader ook de top voor
KiKa. In mei 2018 heeft hij samen met
‘naar de top voor KiKa’ een informatie
avond georganiseerd en daardoor
werd Joep enthousiast. “Het leek me
een gave ervaring voor een mooi

we te maken met de eerste sneeuw”,
vertelt Jeroen. De tweede dag vertrok
de groep vanuit het verblijf richting
de Lämmerenhütte. “Vooral het begin
van de beklimming was zwaar. Iedere
ochtend moest je er weer in komen,
ook kreeg ik zelf te maken met de
eerste blaren”, vertelt Jeroen. Toen de
groep de tweede top van 2.800 meter
bereikte, begon weer het afdalen via
een kleine gletsjer.
Tijdens de derde dag stond de eerste ‘drieduizender’ op het programma.
Jeroen: “We zouden die dag eigenlijk
gaan klettersteigen. Dit is klimmen
tegen een horizontale rotswand, maar
de rotswand waar we tegenop zouden
gaan klimmen was gesloten. Dus toen
beklommen we onze eerste ‘drieduizender’. Dit zou een rustige dag moeten worden, maar uiteindelijk bleek
het een zware en zeer steile beklimming naar 3.150 meter. Deze dag was
het ook niet heel warm, vooral richting de top was het erg fris. We liepen
nagenoeg de hele dag in de sneeuw.”
Joep vertelt dat dit voor hem de
zwaarste dag was. “Ik had het zwaar,
omdat ik hoofdpijn had en het was
een zwaar stuk”, aldus Joep.
De volgende dag werd de
Wildstrubel van 3.244 meter hoog
beklommen. “We begonnen de dag
zeer vroeg om 04.15 uur, want rond
dit tijdstip vroor het nog en hierdoor
liep het een stuk makkelijker met de
stijgijzers. Deze dag liepen we ook
aan het touw en dat was zeker nodig,
want de gletsjer waren namelijk erg
steil. Ondanks dat het heel steil was,
verliep het klimmen naar de top heel
goed. Eenmaal aangekomen op de

top begon de afdaling richting Plaine
Morte, een gletsjer van 5 kilometer
lang, 2 kilometer breed en 300 meter
diep ijs. Dit was een heel zwaar stuk
aangezien er geen einde aan leek te
komen. Ook gleed je hier erg vaak uit.
Na Plaine Morte moesten we nog een
top over. Dit was ook een zware top;
we hadden namelijk al meer dan zes
uur achter de rug waardoor de groep
ook uit elkaar viel. Uiteindelijk kwamen we bij ons verblijf aan na een
dag van bijna 10 uur.” De twee andere
dagen daalde de groep voornamelijk af.

Hoogste top
Joep vindt het moeilijk om het
mooiste moment van de reis uit te
kiezen. “We hebben heel veel leuke
dingen gedaan. Maar ik denk dat ik
kies voor het moment dat we op de
hoogste top stonden met z’n allen.
Dat we dit met z’n allen deden en dat
het een prachtige ervaring is geweest,
maakt me trots.” Voor Jeroen was dit
ook het mooiste moment. “Wat mij
betreft was hier het mooiste uitzicht
waar je alle ‘vierduizenders’, zoals de
Mont Blanc en de Bisshorn, kunt zien.
En ik ben er natuurlijk trots op dat ik
de hele week heb weten vol te houden.” Het liefste gaan Joep en Jeroen
een keer terug om een nog hogere
berg te beklimmen. Joep: “Ik zou dit
graag nog een keer willen doen. Het
liefste nog een top van 4.000 meter
hoog.” Het definitieve bedrag van de
KiKa reis wordt bij de benefietavond in
de Schouwburg op zaterdag 21 september bekend gemaakt. Nu staat de
teller op 134.251,45 euro.

doel.” Jeroen: “Naast dat we voor een
heel mooi doel klommen, deed ik het
natuurlijk ook voor de mooie ervaring,
want wie kan er nou zeggen dat hij of
zij meerdere bergen heeft beklommen. Dit zullen niet heel veel mensen
kunnen zeggen. Ik was van te voren
niet echt gespannen voor de beklimming. Met de conditie en mijn doorzettingsvermogen zat het wel goed. Ik
had ook vertrouwen in de rest van
mijn vrienden, zij zijn namelijk ook erg
sportief.”
In Zwitserland liep de groep
dagelijks ongeveer tussen de vijf en
zeven uur. Ze beklommen meerdere
bergtoppen. Volgens Jeroen begon
de eerste dag rustig. De groep ging
met de skilift omhoog waarna ze met
mountainkarts de berg af gingen.
“Daarna gingen we weer omhoog met
de lift en toen begon het echte klimmen. We beklommen de ruim 2.600
meter hoge Ammertenspitz. Vanuit
hier daalden we af naar ons eerste
verblijf. Tijdens de afdaling kregen

Zeilsnijders aangehouden in Oirlo
De politie heeft zondag 11 augustus nabij een tankstation op de Venloseweg in Oirlo twee personen aangehouden op verdenking van vernieling en poging tot ladingdiestal. De verdachten hebben vermoedelijk bij een
twintigal vrachtwagens gaten in de dekzeilen gesneden om te kijken welke lading de vrachtwagens vervoerden met het doel voor hen interessante lading te stelen.
Rond 02.00 uur kreeg de meldkamer van de Eenheid Limburg de
melding dat een groepje van zes tot

acht personen zich verdacht ophielden
rond een wit busje tussen de vrachtwagens op parkeerplaats De Wuust in

Oirlo. Agenten van de Eenheid
Limburg gingen ter plaatse en zagen
hoe twee personen vluchtten. In een

nabijgelegen sloot kon de eerste
verdachte worden aangehouden.
Even later kon in een naastgelegen
weiland een tweede verdachte
worden ingerekend.
Bij de aanhouding van de verdachten is een politiehond ingezet.
De politiehond heeft daarbij één ver-

dachte gebeten. De verdachte is licht
gewond geraakt. De aangehouden
verdachten zijn een 27-jarige en een
28-jarige man uit Roemenië. De overige verdachten zijn nog voortvluchtig. Ook zijn er personenauto’s
in beslag genomen die mogelijk
afkomstig zijn van de verdachten.
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Eijkenhof toevluchtsoord
voor piloten en onderduikers

Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat de gemeente Venray bevrijd werd. Veel inwoners uit de
gemeente hebben de oorlog en bevrijding meegemaakt. Zij vertellen in deze serie hun verhaal. Op boerderij
Eijkenhof in Veulen vonden meer dan dertig piloten en tientallen Nederlandse onderduikers onderdak in de
oorlogsjaren 1943 en 1944. Met gevaar voor eigen leven zette de familie Van Staveren, een boerengezin met
tien kinderen, hun deuren open. Maria van Staveren, de jongste van het gezin, woont nog in Eijkenhof en de
herinneringen blijven levend door de vele attributen en foto’s die bewaard zijn gebleven.

Boerderij Eijkenhof in Veulen was zwaar beschadigd
Enkele onderduikers keerden
na de oorlog voor een bezoekje
terug naar Eijkenhof. Zoals de
Nieuw-Zeelandse piloot William
Hickson die tot aan zijn dood
contact heeft gehouden met de
familie Van Staveren. Hij was de
allereerste piloot op Eijkenhof.
De eerste onderduiker was Louis
Coenen, die later huisarts werd in
Venray. Hij zocht een veilig heenkomen om niet te worden opgepakt door de Duisters voor de
‘Arbeitseinsatz’.
De Engelse bommenwerper
Halifax met piloot William Hickson
stortte in de nacht van 22 juni
1943 neer in het buurtschap Klein
Oirlo bij Castenray. Hickson kon
met een parachute het brandende
toestel verlaten. Enkele dagen
zwierf hij rond en hij hield zich
schuil voor de Duitsers die op zoek
waren naar de bemanningsleden.
Hij liep richting Veulen waar hij
midden in de nacht werd opge-

merkt. “We lagen die avond al in bed
toen er veel bommenwerpers overkwamen”, vertelt Maria van Staveren.
“Mijn moeder haalde ons uit bed.
We moesten de schuilkelder in, want
ze vond het te gevaarlijk.” De schuilkelder was aan de overkant van de
Veulenseweg, bij buurman Fleurkens.
Daar brachten ze enkele uren door en
werd de rozenkrans gebeden. Toen het
vlieglawaai in de lucht afnam, was de
kust veilig om terug naar huis te gaan.
“Het was pikdonker en we moesten
zonder licht de straat oversteken.
Mijn zus Anny ging voorop en ze riep
ineens ‘daar loopt een vent’.”
Het was William Hickson die de
familie tegemoet kwam. “Hij wees
naar de lucht. Mijn moeder wist
meteen dat het een piloot was.
We namen hem mee naar binnen.
Hij had honger na zijn zwerftocht.
Na goed gegeten te hebben, wilde hij
direct weer gaan. Want hij wilde ons
niet in gevaar brengen. Daar wilde
mijn moeder niets van weten, hij

moest blijven. Ik zie hem nog zitten in
de huiskamer, met zijn geschroeid haar
en één witte sok. Een laars was hij
tijdens de landing verloren. Daags erna
droeg hij de overall van mijn broer
Frans”. Hij zou een week blijven.
Cornelis, broer van Maria, zat in het
verzet en hij zocht contact met de
pilotenlijn en met hulp van kapelaan
Schreurs uit Meterik kon de NieuwZeelander een week later vertrekken
naar Zuid-Limburg.
In het laatste oorlogsjaar, tot de
bevrijding van de westkant van Veulen
op 18 oktober 1944, liep de spanning
op. Veulen telde op een gegeven
moment meer dan vierhonderd onderduikers, dat waren er meer dan het
aantal dorpsbewoners. “Het werd
gevaarlijker. Er liepen steeds Duitsers,
NSB’ers en andere figuren rond die op
zoek waren naar onderduikers.”
Boerderij de Zwarte Plak in America
van de familie Poels was ook een
bekend pilotenadres. Er zaten daar te
veel onderduikers, waardoor plotseling

voor achttien piloten een andere
schuilplek moest worden gezocht.
“Die groep heeft ook bij Otten in Erp
gezeten en bij Van den Eijnden in
Griendtsveen. Het waren zestien
Engelse en Amerikaanse piloten, een
Pool, een Canadees en de tolk Wim
Ahout. Cornelis heeft ze ‘s nachts in
zijn eentje vanuit America hierheen
gehaald”, zegt Maria.
Cornelis van Staveren heeft een
oorlogsdagboek bijgehouden. Daar
kwam Maria pas enkele weken geleden achter. Ze kreeg het dagboek van
journalisten uit Asten. “Ongelooflijk
wat hij in de oorlog allemaal heeft
gedaan in het verzet. Ik heb het
dagboek in één keer uitgelezen.
Het was spannend. Hij was een echte
held.” Cornelis beschrijft ook hoe hij de
achttien piloten ’s nachts vanuit
America naar Eijkenhof bracht. ‘Met de
fiets in de hand liep ik voorop en de
achttien in een rij achter me aan. Het
was erg donker en ik kon het smalle
Peelpad amper volgen. ’s Morgens om
vier uur kwam ik met de jongens bij
Eijkenhof aan.’
Maria pakt de agenda van haar
moeder uit 1944. Alle piloten van
Eijkenhof schreven hun naam voorin
het boekje. Hoe ging dat in een gezin
van twaalf personen met zo veel
onderduikers? “Overdag liepen ze rond
over het erf, ze hielpen mee of ze
bakten pannenkoeken in de grote
koekenpan. ’s Avonds zaten ze meestal
erbij in de huiskamer en ’s nachts
sliepen ze op de hooizolder. Eten was
hier altijd genoeg. Niemand kwam iets
tekort, ook al waren we met nog
zoveel. Mijn moeder kon kaas maken
en brood bakken. En de bakker in
Veulen wist ook dat we met velen

waren.” De Poolse piloot uit de
groep van achttien was Erik
Wardzinski die later nog eens
terugkwam op Eijkenhof. Hij moest
Duitse vliegvelden en stellingen
bespioneren en informatie doorspelen naar Engeland. Cornelis zorgde
voor een vals persoonsbewijs met
de naam Jan Straatman. “Erik sprak
goed Engels, hij kende zeven talen.
Mijn oudere zussen kregen Engelse
les van hem.” De nieuwe hond van
de familie Van Staveren, een zwarte
chowchow, kreeg de naam Erik.
“En alle honden die we daarna
hadden, werden altijd Erik
genoemd.”
Na dagenlang in de schuilkelder
te hebben doorgebracht werd
Eijkenhof bevrijd op woensdag
18 oktober 1944. De opluchting was
van korte duur. De intocht van de
Britse bevrijders stokte en halverwege Veulen lag de frontlinie met
een groot mijnenveld. “We waren
zo blij dat we weer terugkonden
naar ons eigen huis. Moeder was
bezig met aardappelen schillen
toen de Engelsen kwamen zeggen
dat we direct moeste evacueren.”
Dat was op vrijdag 20 oktober.
De familie en alle andere buurtbewoners werden met legerauto’s
naar Deurne gebracht. Vlak voor
kerstmis 1944 konden ze terug naar
Eijkenhof dat door de zware
beschietingen was verwoest.
Vrijwel al het vee was verdwenen.
“Alleen een oude poes, een kip en
het schaap Tikkie liepen nog rond.
En de pan met aardappels stond
nog op het aanrecht. Precies zoals
we twee maanden eerder waren
vertrokken.”

Dagboekverhaal:

Gevaarlijk motortochtje door Venray
In zijn oorlogsdagboek beschrijft Cornelis van Staveren uit
Veulen hoe hij in november 1943 op zijn motor een piloot vanuit
Vierlingsbeek naar boerderij Eijkenhof bracht.
‘Het was acht uur in de avond en erg donker. We reden over Overloon
en vervolgens naar Venray. Door de Schoolstraat en nu nog een bocht
bij de Paterskerk. Ik reed langzaam in de derde gang, vanwege de korte
bocht. Opeens riep een mof ‘Halt’. Ik deed net of ik hem niet opgemerkt
had en gaf een flinke straal gas. Bij de poort van het Gymnasium stond
nummer twee, die schreeuwde nog harder: ‘Halt!’. Ik schakelde juist
de vierde versnelling in. Maar 30 tot 40 meter voor me zag ik een rode
lamp heen en weer gaan. De snelheid van mijn motor steeg schrikbarend, recht op de rode lamp af. Ik dacht dan maar in puin. Maar juist
op het laatste moment vloog de mof met zijn lamp van de straat en hij
schreeuwde nog ‘Halt dumme Hollander’. Mijn trouwe motor brulde van
het lachen, zijn snelheid was wel 100 kilometer. Opeens een knal en
voor ons een vlam op de weg. De piloot en ik doken in elkaar. Direct erop
weer een knal, en nog een, maar telkens mis. Het was ook niet zo makkelijk voor die moffen om ons te raken. Want ik duwde de lichtschakelaar
even door, waardoor mijn achterlicht uitging en het voorlicht brandde
nog heel zwak. Veilig kwamen we even later op Eijkenhof aan.

Poolse piloot Erik Wardzinski met verzetsman Cornelis van Staveren
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Verontrustende brief

D66 kritisch over
heropening
vliegveld
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Tv opnames in Heide
Televisieprogramma Eén Vandaag kwam maandag 12 augustus in Heide opnames maken voor de uitzending
van vrijdag 16 augustus. Daarin staat het thema ‘Verander de wereld, begin bij jezelf’ centraal. Ze kozen voor
een uitzending over Heide omdat daar de Dorpscoöperatie zich door middel van het uitbaten van het voormalige
schoolgebouw De Schól en het organiseren van activiteiten inzet om de leefbaarheid in het dorp te vergroten.

D66 is bezorgd over de heropening van vliegbasis De Peel in
Vredepeel. De fractie heeft maandag maandag 12 augustus een verontrustende brief gestuurd naar het College van B&W. “Het zal een grote
impact hebben op onze woon- en leefomgeving met zeer nadelige
gevolgen voor burgers en bedrijven”, meldt D66-raadslid Theo Zegers in
het schrijven.
D66 baseert zich op ervaringen van omwonenden bij andere
militaire vliegvelden. De partij
spreekt van een overvaltactiek van
het ministerie van Defensie om de
bezwaartermijn te plannen tijdens
de vakantieperiode. “Is de tijd tot
de fatale datum van woensdag
21 augustus voldoende om goed
voorbereid bedenkingen in te dienen”, vraagt Zegers zich af.

Vraagtekens bij
omvang
De partij stelt veel vragen aan
het college waarin de ‘eigen’ D66wethouder Martijn van der Putten is
aangewezen als coördinerend portefeuillehouder. De partij wil weten
of de gemeente al in overleg is met
organisaties en partijen die mogelijk hinder ervaren van de reactivering van de sinds 1993 slapende
vliegbasis.
D66 zet vraagtekens bij de
daadwerkelijke omvang van het
gebruik als militair vliegveld. In
de conceptnotitie Reikwijdte en
Detailniveau is sprake van overige
functies en bondgenootschappelijk
medegebruik. Vliegbewegingen,
gebruikstijden, intensiteit en
geluidshinder moeten in kaart worden gebracht, evenals de effecten

op het woongenot zowel binnenals buitenshuis.
In de brief uit D66 ook zijn zorgen over de economische gevolgen.
Zoals voor woningbouw in Merselo
en nieuwbouwwijk Brabander in
Venray, het nieuwe bedrijventerrein De Spurkt en bedrijven in de
recreatieve en toeristische sector
zoals campings, vakantieparken,
bed and breakfasts en hotels. Er zijn
melkveebedrijven met graslanden gevestigd in de omgeving van
Testrik, Ossendijk, Loobeekdal en
Venrays Broek en diverse agrarische
percelen zijn in gebruik voor groenteteelt in de omgeving van Testrik,
Smakterheide en Geijsteren.
Voor de inwoners zijn gezondheidsrisico’s te verwachten door
geluidsoverlast en de uitstoot van
stikstof en fijnstof. Ook bossen
en natuurgebieden zullen hinder ondervinden, aldus D66 dat
de gevolgen wil weten en vraagt
aan het college zich niet alleen
te baseren op het aantal decibels
en hoeveelheden CO2 en fijnstof,
maar vooral op de effecten voor
mens, flora, fauna en biodiversiteit.
“We hebben ernstige bedenkingen”,
licht Zegers toe. “We moeten niet
fatalistisch zijn en denken dat we
geen invloed hebben. Het is zeker
nog geen gelopen koers.”

15 september

Uitstel bezwaartermijn De Peel
Gemeente Venray heeft van het ministerie van Defensie tot 15 september uitstel gekregen om een zienswijze in te dienen over vliegveld
De Peel.
De gemeente was van plan uitstel
aan te vragen van de sluitingsdatum
van de bezwaartermijn op 21 augustus. Omdat het vanwege de vakantieperiode niet lukte op tijd een
zienswijze op te stellen.

Vakantieperiode
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie liet woensdagochtend weten dat de gemeente
al uitstel heeft gekregen tot zondag 15 september. “Voor alle lokale
overheden hebben we de termijn
opgetrokken tot 15 september. Dat
geldt niet voor individuele burgers
of andere bezwaarmakers”, meldt
de woordvoerder. “Bij de gemeente
wordt zo’n zienswijze door ambtenaren opgesteld. Die moet eerst worden voorgelegd aan het college en

wellicht ook aan de raad. Daar gaat
wel wat tijd overheen, waardoor het
lastig is dit in de vakantieperiode te
regelen.” De gemeente heeft onder
leiding van locosecretaris Dorien van
der Giessen een werkgroep opgericht
die zich buigt over de heropening van
de vliegbasis in Vredepeel. Van der
Giessen was dinsdagavond 13 augustus aanwezig bij de bijeenkomst in
zaal ’t Anker in Merselo. Ze was toen
nog niet op de hoogte van het verleende uitstel. Een woordvoerder van
de gemeente meldt dat het college
nog geen besluit heeft genomen.
“Of ze een zienswijze gaat indienen
en wat daar dan de inhoud van zal
zijn. Daarover is dus nog niets te zeggen. Het college neemt binnenkort
een standpunt in over de plannen van
Defensie.”

“De opnames zijn in mijn ogen
goed gegaan. Ze hebben van 11.00 uur
tot 15.30 uur opnames gemaakt. Eerst
kwamen ze bij ons thuis op het
rabarberveld en daarna bij de Schól. Ik

ben benieuwd welke delen van de
opnames ze in 5 tot 6 minuten uitzending gaan gebruiken”, vertelt Martin
Peeters, één van de inwoners die zich
als vrijwilliger inzet voor Heide.

Op de foto interviewen ze Marielle
Jansen Swinkels, één van de moeders
van jonge kinderen die samen met
andere ouders, voor de jeugdigen activiteiten organiseert in de Schól.

Verzet Smakt-Holthees
tegen vliegveld De Peel
Dorpsraad Smakt-Holthees maakt bezwaar bij het ministerie van Defensie tegen de heropening van vliegveld
De Peel in Vredepeel. De twee dorpen liggen in de aanvliegroute van de landingsbaan. Ze vrezen niet alleen voor
geluidsoverlast maar ook voor de impact van het militaire vliegverkeer op de leefbaarheid in de dorpen.
Dat bleek tijdens de ingelaste dorpsraadvergadering van maandag 12 augustus in ’t Pelgrimshuis in Smakt.
De dorpsraadleden raakten pas
vorige maand doordrongen van de
gevolgen van de heropening van de
vliegbasis. Niemand van de dorpsraad
was aanwezig bij de informatieavond
van het ministerie van Defensie op
26 juni in Hotel Asteria in Venray.
“Onze eerste vergadering na de vakantie
is pas in september”, opende voorzitter
Peter Coppus de bijeenkomst waarbij
ook dorpsraadleden uit Overloon, twee
raadsleden van de gemeente Boxmeer
en D66-raadslid Theo Zegers uit Merselo
aanwezig waren. “Omdat op woensdag
21 augustus de bezwaartermijn sluit,
willen we nu al bij elkaar komen.
Er komt heel wat op ons af”, vertelde
Coppus die samen met het Venrayse
dorpsradenoverleg en de Brabantse
dorpsraden van Overloon, Westerbeek,
Vierlingsbeek en Maashees wil optrekken om een front te vormen. Secretaris

Sjaak Koopmans pleitte ervoor dat
iedere dorpsraad nu alvast een zienswijze indient. “Want hoe meer bezwaren, hoe meer draagvlak. Het lijkt een
tactische zet van Defensie dat de
bezwaartermijn midden in de vakantieperiode valt”, zei hij. Dorpsraadlid Hans
Schröder haalde de website
Stopvliegbasisdepeel.nl uit Merselo aan.
“Op die site staat als voorbeeld een
zienswijze. Die zit goed in elkaar en die
kan iedereen zo overnemen en indienen.” Dorpsraadleden van Overloon
uitten hun twijfels of de zienswijze van
een dorpsraad wel rechtsgeldig is.
“Laat je niet monddood maken”, adviseerde Theo Zegers. “Ik zou altijd een
zienswijze indienen. Intrekken kan altijd
nog, maar later indienen kan niet meer.”
Een dorpsbewoner uitte zijn zorgen over
de uitstoot van stikstof. “Dat gaat een
veel grotere rol spelen. Dat besef begint

nu door te dringen.” Een bewoonster van
Smakt haalde voorbeelden aan van
F-35’s die zijn neergestort tijdens trainingsvluchten. “De piloten in opleiding
zijn nog niet zo bekend met het vliegtuig
dat wel 700 mijl per uur haalt. We hebben hier een school, een concentratie
van kinderen.” Iemand anders wees op
de gevolgen voor de veehouders.
Afgelopen weekeinde waren koeien
gevlucht vanwege geluidsoverlast, ze
liepen over de spoorlijn bij Holthees.
“Koeien en paarden kunnen niet tegen
het lawaai. De eigenaren zitten met de
schade als hun beesten door de weiafrastering breken”, zei Peter Coppus die
de mogelijke komst van grote zonneparken in Smakt aanhaalde. “Wat zijn de
gevolgen van de weerkaatsing van het
geluid”, vroeg hij zich af. “We dienen
een zienswijze in, want we gaan zeker
hinder ervaren.”
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Wijnhoverhof in Blitterswijck

300 kilo vlees
gestolen

Bij boerderijwinkel Wijnhoverhof in Blitterswijck is in de nacht van
zondag 11 augustus 300 kilo rundvlees gestolen. De winkel is sinds mei
geopend.
Toen eigenaar Job Camps op
maandagmiddag 12 augustus de
winkel wilde openen, zag hij dat het
hangslot aan de deur was doorgeknipt. Er was verder niks vernield in
de winkel. Volgens Camps hebben
de daders zelfs de voordeur weer
dichtgemaakt toen ze vertrokken.
“Toen ik binnenkwam, hoorde ik de
diepvries piepen. Ik checkte de
diepvries en zag dat het vlees dat
op voorraad lag, was gestolen.
Alles was weg. In de diepvries lag
300 kilo vlees met een waarde van
ongeveer 4.000 euro. Er lagen een
aantal stukjes vlees op de grond en
die waren ontdooit, maar nog niet
op kamertemperatuur.” Camps
vermoedt daarom dat de daders op
zondagnacht hebben ingebroken.
De eigenaar vindt het opmerkelijk dat de daders niet in het woonhuis naast de winkel zijn geweest.
“Er lag in onze winkel verder niks

van waarde, behalve het vlees.
Waarschijnlijk hebben de daders
bewust voor het vlees gekozen.
Gelukkig hadden we van te voren al
een deel van onze voorraad verkocht. Toch lopen we nu een hoop
inkomsten mis en dat is zuur.”
Camps vertelt dat de aankoop
van het hele pand nog niet volledig rond is, waardoor er nog geen
camera’s aan het pand hingen.
Na het voorval heeft Camps meteen camera’s aangeschaft. Voor nu
verkopen ze tijdelijk het vlees aan
hun thuislocatie. “Op het vlees zit
een etiket met onze bedrijfsnaam
en bedrijfsgegevens. We hopen dat
we de buit zo op het spoor kunnen komen en dat de daders snel
worden gepakt.” Camps deed ook
aangifte bij de politie. Op Facebook
roept hij mensen op die iets verdachts gezien hebben, zich bij hem
te melden.

Van ‘politieman’ naar wethouder

Cor Vervoort volgt
Carla Brugman op
Cor Vervoort (61) uit Venray is de opvolger van Carla Brugman. Hij wordt namens Venray Lokaal wethouder.
Vervoort, die tot voor kort voorzitter was van Venray Lokaal, is zijn werkzame leven vrijwel geheel werkzaam
geweest bij de politie. Vervoort gaf het bestuur te kennen beschikbaar te zijn voor de functie, omdat ik ‘graag
iets wil betekenen voor de Venrayse gemeenschap.’ Dat werd bekend tijdens een door Venray Lokaal belegde
persconferentie op vrijdag 9 augustus.
Eén van zijn kleinkinderen, die
overigens nog te jong was om het
bewust mee te maken, was aanwezig bij de persconferentie, want het
was ‘Opa en Oma dag’ voor Vervoort
en zijn vrouw Wilma. Vervoort hoorde
op de eerste dag van zijn vakantie
van het vertrek van zijn voorganger.
“Tijdens mijn vakantie heb ik er rustig
over kunnen nadenken. Daarna heb ik
het bestuur aangegeven beschikbaar
te zijn”, vertelt hij. Gevraagd naar het
werk van zijn voorganger, zegt hij er
zijn eigen draai aan te geven. “Ik ben
aangesteld om uitvoering te geven
aan het coalitieakkoord. Dat is de
doelstelling. Ik wil iets gaan beteken
voor de Venrayse gemeenschap.”
Eind juni liet Carla Brugman
weten op persoonlijke titel zitting
te nemen in het provinciebestuur.
Daarmee kwam de vacature van
wethouder vacant. “Dat had een
behoorlijke impact. Ook voor Venray,
want we hadden ineens een wethouder minder”, zegt fractievoorzitter Tino Zandbergen. “We hebben
ruim de tijd genomen voor de selectieprocedure, want “wethouder zijn
is een vak”, stelde Zandbergen. Een
aantal kandidaten meldden zich bij
het partijbestuur. Maandag 5 augustus werd Vervoort medegedeeld dat
hij als beste uit de bus kwam. De
ledenvergadering stemde op donderdag 8 augustus, weliswaar niet
unaniem maar ‘in overgrote meerderheid’, in met de kandidatuur van
Vervoort.

Politie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Gazon vernieuwen: oud
gras er af en nieuwe zode er op. Hagen
snoeien: of inkorten of er uit. Werk
opgeruimd afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Klusjes-/tuinman, ook voor bomen
omzagen, eigen gereedschap. Vrijblijvend advies, belt u 06 22 97 87 00.
Langer genieten van uw terrasoverkapping! Tel. 06 22 27 44 35.
www.ZeilmakerijSevenum.nl
Breien voelt als mediteren.
Vanaf september starten we met
diverse workshops. ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
bel, kom langs of zie facebook.
Schilder nodig? J. Bosman
077 475 09 80/ 06 11 35 09 70
Vrijblijvende offerte.
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Vervoort is 61 jaar en getogen in
Venray. Hij is getrouwd met Wilma,
heeft drie kinderen en inmiddels zes
kleinkinderen. “Ik ben groot geworden in het Venrayse verenigingsleven”, vertelt Vervoort die onder
meer actief was bij de voetbalvereniging in Leunen. Sinds 1978 was hij
bijna onafgebroken werkzaam bij de

Gemeentepolitie Venray, de politieregio Limburg-Noord en de eenheid
Limburg van de Nationale Politie.
De Venraynaar is deskundige op het
gebied van functiewaardering en was
daarbij lid van een landelijke bezwarenadviescommissie. Op dit moment
is hij werkzaam in Maastricht als
adviseur van de eenheidsleiding in
Limburg. “Gelukkig maken er ook nog
mensen de omgekeerde beweging”,
zegt hij lachend.
Sinds 1986 is Vervoort politiek
actief in Venray. Hij is onder meer
actief geweest voor Samenwerking
Venray. Verder was hij voorzitter van
inVENtief en daardoor betrokken bij
de fusie met PP2 tot Venray Lokaal.
Victor Weijs is inmiddels gekozen als
nieuwe voorzitter van Venray Lokaal.
De coalitiepartners heeft hij inmiddels
gesproken. Hij verwacht geen moeilijke gesprekken over de portefeuille.
Ingelezen heeft hij zich nog niet.

“Nee, want de raad moet eerst over
mij stemmen. Dan zou ik al behoorlijk
vooruit lopen op de feiten. Daarnaast
heb ik pas net gehoord over mijn kandidatuur.”

Unieke vergadering
Donderdag 12 september is er in
het gemeentehuis van Venray een
bijzondere vergadering. Dan stemt
de raad namelijk over de kandidatuur
van Vervoort én wordt de nieuwe burgemeester van Venray bekend. “Dat is
een unieke vergadering. Maar dat past
wel, want Venray is uniek”, zegt fractievoorzitter Tino Zandbergen. Venray
Lokaal vormt in Venray een coalitie
met CDA en D66. Zij hebben 17 van
de 27 zetels in de raad. De coalitiepartners hebben al laten weten in te
stemmen met de kandidatuur van
Vervoort, waardoor er niets meer in
de weg lijkt te staan voor zijn benoeming.

Merselo dient verbeterd
schoolplan in
De projectgroep uit Merselo dient volgende week een verbeterd projectplan in voor de nieuwe multifunctionele accommodatie op sportpark De Vloet. Het vorige plan werd op 13 mei afwezen door het College van B&W
omdat er te veel onzekerheden waren, vooral over de financiën en het beheer.
De projectgroep uit Merselo kreeg
tot 18 augustus de tijd een verbeterde
versie op te stellen. “Het is bijna
klaar”, meldt dorpsraadvoorzitter John
van Dijck. “We hebben donderdag
15 augustus nog een gesprek met de
gemeente om wat zaken af te stemmen. Daarna kunnen we het plan
afronden en indienen.” Een heikel
punt is het financiële tekort op de
bouwkosten van 3,7 miljoen euro.

Het plan gaat uit van de samenvoeging van basisschool De Lier met
verenigingsgebouw D’n Hoek op het
sportpark. “We zijn volop bezig met
het werven van subsidies. Dat is nu
lastig omdat we nog geen toezegging
hebben van de gemeente”, zegt John
van Dijck die goede hoop heeft dat de
verbeterde versie door de toetsing
komt van de gemeentelijke beoordelingscommissie.

In de beoordeling van 29 april
voldeed het volgens de commissie
niet op de onderdelen financiën,
duurzaamheid en zelfwerkzaamheid.
Het plan behaalde 60 punten, terwijl
een minimale score van 63 punten is
vereist. Als de herbeoordeling in
september positief uitvalt, dan kan
het plan nog worden opgenomen
in de gemeentelijke begroting van
2020.
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Venray niet schuldig
aan discriminatie
Gemeente Venray heeft zich niet schuldig gemaakt aan discriminatie van Turken waarvan hun bijstandsuitkering werd ingetrokken.
Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep.
Twintig bijstandsontvangers met
een Turkse nationaliteit spanden een
rechtszaak aan tegen gemeente
Venray en Venlo. Volgens de Turken
maakten de gemeentes zich schuldig
aan discriminatie doordat ze geen
bijstandsuitkering meer ontvingen.
Gemeente Venray en Venlo onderzochten de afgelopen jaren bijstandsontvangers met de Turkse
nationaliteit en daaruit bleek dat in
29 gevallen vermogen in het buitenland werd verzwegen. Achttien
Turken uit Venray werden aan het
onderzoek onderworpen, daarvan
ging één Venraynaar in hoger
beroep, drie zaken liggen nog op de
planken. In 2020 volgt uitsluitsel.
Als dat vermogen te hoog is, hebben

ze geen recht op een bijstandsuitkering. De rechtbank in Roermond
stelde eerder de twee gemeenten al
in het gelijk. Ook volgens Centrale
Raad van Beroep konden Gemeente
Venray en Venlo bewijzen dat het
onderzoek naar verzwegen vermogen ook bij inwoners met andere
nationaliteiten wordt gedaan.
Hierdoor is er geen sprake van
discriminatie. Wethouder Anne
Thielen is blij met de uitspraak.
“We zijn tevreden met de uitspraak.
Gemeente Venray had ook niet
anders verwacht. Wat ons betreft is
deze specifieke zaak, die ongeveer
twee jaar duurt, afgehandeld.
Maar fraude moet aangepakt blijven
worden”, aldus Thielen.

Varkens uit put
bevrijd
De brandweer is zondag 11 augustus uitgerukt naar een boerderij aan
de Droesenweg in Heide. Daar waren zeven varkens in een put gevallen.
De hulpdiensten werden rond
19.15 uur gealarmeerd over het
incident in de stal aan de
Droesenweg. Volgens de brandweer
waren de roosters boven de put
gebroken, waardoor de varkens in de
put zakten. De brandweer kwam ter

plaatse om de dieren te bevrijden.
Met behulp van de boer en een
loopbruggetje wist de brandweer de
varkens naar een plateau te drijven.
De put was 1 meter diep en
2,5 meter breed. De varkens kwamen er zonder verwondingen van af.

Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in Horst.
Bij ons bedrijf werken communicatieprofessionals, vormgevers en
productiemedewerkers samen aan totaaloplossingen voor onze
opdrachtgevers. Ter versterking van ons team zijn wij per direct op
zoek naar een communicatiemedewerker.
Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van creatieve
plannen maken tot content creatie;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

Henseniuspleinconcert
Stef & Tamara
Goesting, Steaks and More Venray en Mosaïque
Henseniusplein organiseerden zaterdag 10 augustus het
Hensiunspleinconcert met Stef en Tamara uit Ysselsteyn, beter
bekend als Pruuf Mar. Tamara en Stef zijn een nieuw muzikaal
avontuur aangegaan. Ze speelden akoestische covers van onder
andere de Beatles, Hazes, AC/DC, Rowwen Heze en vele verschillende top 40-hits. “Ik vind het spannender om voor een kleiner
publiek te staan met mijn gitaar, dan voor een groot publiek
tijdens de carnaval. Na de eerste set ging de spanning weg en
werd het steeds meer genieten. We hebben vooral lekker muziek
gemaakt en dit proberen over te brengen naar het publiek.
Uiteindelijk stonden ze op het terras uit volle borst mee te zingen
dus het was hartstikke geslaagd. We hebben heel veel positieve
reacties gekregen”, aldus Stef Koonings.

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op
het gebied van communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pre;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;
• Je bent flexibel;

• Je bent leergierig en volgt de
ontwikkelingen op het vakgebied
communicatie op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pre.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers uit
diverse branches met nadruk op industrie,
onderwijs, zakelijke dienstverlening en de
agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen in
het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande
vacature en ben je net zo enthousiast over
communicatie als wij dat zijn?
Dan ontvangen we graag je cv en
motivatiebrief via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Neem voor vragen over deze functie
contact op via 077 396 13 50.

#kempencreëert
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Studeren in Leiden

Klaar voor nieuw avontuur
De eindexamens zitten erop. Dat betekent dat voor veel geslaagden een nieuw avontuur begint. Een nieuwe studie, op kamers gaan, een tussenjaar of toch nog een jaartje thuis wonen?
Deze week praten we met Freek Janssen (18). Hij verruilt, na het behalen van zijn vwo-diploma, het vertrouwde Leunen voor Leiden. Daar gaat hij een leven als student rechtsgeleerdheid,
entrepreneurship en management aan de universiteit in Leiden.
Freek ronde eerst de havo af en is
dit jaar geslaagd voor het vwo. Omdat
hij al eens eerder examens deed,
waren volgens hem de vwo-toetsen
minder spannend. “Ik wist van te
voren wat ik kon verwachten, waardoor ik niet zenuwachtig was. Het vwo
is me goed afgegaan, omdat ik leren
niet lastig vind. Voordat de examens
begonnen, haalde ik al goede punten
in de proefwerkweek. De uitslag van
de examens kwam niet als een verrassing, ik stond er van te voren al goed
voor en heb me goed voorbereid van
te voren”, vertelt Freek.

Rechtsgeleerdheid
Nu dat de examens erop zitten
en de vakantie afloopt, staat er een
nieuwe onderdeel van zijn leven op
hem te wachten. Hij gaat in Leiden de
studie rechtsgeleerdheid, entrepreneurship en management volgen en
op kamers wonen. Freek kijkt uit naar
deze nieuwe stap in zijn leven. “Ik heb
er veel zin in. Ik ga weg uit mijn
vertrouwde omgeving en op mezelf
wonen. Ik moet mijn eigen boodschappen gaan doen en zelf koken, dat
is nieuw voor me. Maar ik denk dat
alles goed komt.” Zijn interesse voor

de advocatuur ontwikkelde hij doordat zijn vader fiscaal recht studeerde.
Toch kiest hij voor de brede kant van
de advocatuur. “Ik voel aan dat deze
opleiding bij me past, omdat de studie
praktisch en theoretisch gericht is. Ik
heb een meeloopdag gedaan en toen
sprak rechtsgeleerdheid, entrepreneurship en management me erg aan.
Ik zie mezelf later overnames regelen
van grote bedrijven met veel klanten.”
Dat de opleiding alleen in Leiden te
volgen is, vindt Freek geen probleem.
“De meeste vrienden gaan studeren
in Rotterdam, dat is niet zo ver van
Leiden vandaan. En ik ben van plan
om één keer in de twee weken in de
weekenden naar huis te gaan.”
Om mensen te leren kennen, wil
Freek zich aansluiten bij de studentenhockeyclub in Leiden. “Ik ken niemand
in Leiden en daarom wil ik me aanmelden bij een vereniging. Ook omdat
ik in Venray al hockey speelde en
daarmee door wil gaan. De vereniging
is redelijk goed te combineren met
mijn studie. Er vinden twee keer per
week trainingen plaats, één keer in
de week een wedstrijd en borrel. Het
tweede jaar van de opleiding wil ik
graag bij een studentenvereniging.”

Voor nu gaat Freek nog genieten van zijn vakantie. Hij ging onder
andere naar Frankrijk, de Ardennen en

Antwerpen en in de laatste week staat
Noorwegen nog op de planning. “Mijn
vakantie was leuk, maar erg druk.

Ik heb bijna drie maanden vakantie
gehad, nu wordt het langzaam tijd om
aan de studie te beginnen.”

Toeristisch-recreatief
Platform Venray tipt
In de zomer tipt het Toeristisch-recreatief Platform Venray elke week een bijzondere activiteit of wandeltocht
in de gemeente Venray.

De natuur in met
fotograaf Rob
Deze week raadt het Platform de
activiteit streetgolf aan, omdat veel
mensen niet weten dat dit in Venray
mogelijk is.
Bij streetgolf zullen de golfballen
dus niet afgeslagen worden op een
golfbaan maar in het centrum van
Venray. De bal ligt niet op de green
maar wel op de Grote Markt in Venray.
Streetgolf wordt gespeeld met een
echte golfclub en een speciaal ontworpen streetgolfbal.

“Het leukste aan streetgolf is dat
er bijna geen regels aan verbonden
zijn. Het is een leuke activiteit die voor
iedereen, ook zonder enige golfervaring, eenvoudig te leren is.
Streetgolfen in Venray tijdens een
vrijgezellendag, teamuitje, bedrijfsuitje en familiedag is een geweldige
groepsactiviteit met veel spanning en
plezier.”
Informeer bij VVV Venray via 0478
51 05 05 naar de mogelijkheden.

HALLO-fotograaf Rob Beckers is bijna ieder weekend op pad
om foto’s te maken. Voor HALLO maakt hij foto’s van evenementen, maar zelf wandelt hij graag in één van de natuurgebieden
in Venray of omgeving om al het natuurschoon daar op de foto
te zetten. Deze zomer licht hij iedere week een foto uit van de
flora en fauna in gemeente Venray. Deze week maakte hij een
wandeling over de wandelroute Schaopsdrift in Merselo die
langs de Loobeek loopt. Daar zette hij een torenvalk, die op de
uitkijk zat, op de foto. Deze roofvogel, waarvan een volwassen
exemplaar 30 tot 38 centimeter groot is, is vooral te vinden in
open en halfopen land met veel woelmuizen. Volgens Rob is de
torenvalk regelmatig te zien op de Schaopsdriftroute.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 32

Minister moet lachgaswinkels verbieden
Lachgaswinkel Valse Lucht opende vrijdag 2 augustus de eerste
lachgaswinkel in Nederland. Gemeente Venray liet weten in het kader van
de volksgezondheid en openbare orde niet blij te zijn met de opening van
de winkel. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie onderzoekt momenteel in
welke mate het gebruik en de handel van lachgas aan banden gelegd kan
worden. De stelling luidde: Minister moet lachgaswinkels verbieden
92 procent van de stemmers was het eens met de stelling. Op Facebook
lieten meerdere mensen reacties achter. Het leverde een discussie op. Patricia
Janssen reageerde: “Ik vind dat deze winkel geen bestaansrecht had mogen
krijgen, het is een hele kwalijke zaak. En als inwoner van Venray met drie
kleine kinderen maak ik me ernstige zorgen over dergelijke praktijken.
Ze dachten heel lucratief een niche in de markt te vullen en daarmee over
de rug van andermans welzijn hun eigen zakken te spekken. Gewoonweg
schandalig en een aanfluiting voor de integriteit van Venray.”
Gina Guiliano Kupers is het met haar eens. “Meteen dichtgooien. De winkel

had niet eens open moeten gaan. Maar fijn voor de gemeente Venray al
die publiciteit, denk dat het Venray niet ten goede komt al die negativiteit.”
Cees van Elswijk denkt daar anders over. “Of juist wel. Het maakt niet veel uit
welke publiciteit men krijgt, maar men heeft Venray vrijwel wereldwijd op de
kaart gezet. En dat is toch wel zeer positief.”
Gerda Wolters van Maris hoopt dat de gemeente een besluit gaat nemen
over de verkoop van lachgas. “Misschien kunnen de eigenaren volgende
maand zelf hun lachgas gebruiken. Ik hoop dat het voor de gemeente positief
uitvalt.”
Alex Villareal denkt dat het sluiten van de winkel geen gevolgen heeft
voor het gebruiken van lachgas. “Iedereen roept dichtgooien, maar het
verkoop van lachgas zal daardoor niet dalen. Het valt toch niet te stoppen en
wie dat gelooft, gelooft in sprookjes.”
Een duidelijke meerderheid van de stemmers wil dat de winkel sluit. Of de
minister bepaalt lachgaswinkels te verbieden, moet in de toekomst blijken.

Er moet me iets van het
hart, een kleine ergernis
welke ik maar niet opgelost
krijg. Het overkomt me regelmatig: niet dat ik váák ergens
een terrasje pak, maar áls een
dergelijke gelegenheid zich
voordoet, bestel ik meestal
een lekker stuk appelgebak,
of een (warme) chocomel mét
slagroom.

De bezwaartermijn voor
vliegveld De Peel is te kort
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Omwonenden kunnen tot woensdag 21 augustus een zienswijze indienen
voor de heropening van de vliegbasis De Peel. Alle lokale overheden
waaronder gemeente Venray krijgen tot 15 september de kans om hun
standpunt in te nemen. Door de vakantieperiode is het volgens dorpsraden
kort dag om voor woensdag 21 augustus een zienswijze in te dienen.
De stelling deze week luidt daarom: De bezwaartermijn voor vliegveld De Peel
is te kort. De gemeente heeft onder leiding van loco-secretaris Dorien van
der Giessen een werkgroep opgericht die zich buigt over de heropening van
de vliegbasis in Vredepeel. Door de vakantieperiode komt de werkgroep
pas donderdag 15 augustus voor het eerste na de zomer weer bij elkaar.
Theo Zegers van D66 vraagt zich af of de fatale datum van 21 augustus
voldoende is om goed voorbereid bedenkingen in te dienen. De partij
spreekt van een overvaltactiek van het ministerie van Defensie om de
bezwaartermijn te plannen tijdens de vakantieperiode.

De dorpsraden zitten ook met tijdsdruk. “Het lijkt een tactische zet van
Defensie dat de bezwaartermijn midden in de vakantieperiode valt”, zei
Dorpsraadlid Hans Schröder uit Overloon.
Tegenstanders van de stelling kunnen denken dat voor een belangrijk
onderwerp als de heropening van de vliegbasis ook tijd in de vakantie
gemaakt kan worden, burgers hebben immers drie maanden de tijd gehad
om een zienswijze in te dienen. Dorpsraad Smakt-Holthees lastte een extra
dorpsvergadering in op maandag 12 augustus in ’t Pelgrimshuis in Smakt.
In dit dorpsradenoverleg waren ook de Brabantse dorpsraden van Overloon,
Westerbeek, Vierlingsbeek en Maashees aanwezig om samen een front te
vormen. Samen dienen zij een zienswijze in om de opening van de vliegbasis
tegen te houden.
Wat vindt u? Heeft iedereen tijd genoeg gehad om een zienswijze in te
dienen of is de bezwaartermijn te kort vanwege de vakantie?

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Eerste lachgaswinkel geopend in Venray
Velen zijn en worden er niet blij van. Het gemeentebestuur is er ook
verre van gelukkig mee, maar kan naar eigen zeggen niets doen omdat
lachgas geen verboden middel meer is. Vreemd, immers een gemeentebestuur kan wel, als men dit wil, coffeeshops weigeren. Wat is het
verschil zou je zeggen?
Dan het lachgas zelf. Bij gebruik
ervan treedt er een tijdelijk zuurstof
tekort op in de hersenen. Mensen
die last hebben van een apneu, wat
ook een tijdelijk zuurstof tekort is,
worden hier voor behandeld om hersenschade te voorkomen. Mensen
met een ernstige vorm dienen tijdens het slapen zelfs gebruik te
maken van speciale apparatuur en
een masker om een apneu te voor-

komen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het Europese Hof in 2016 het
lachgas uit de Geneesmiddelenwet
heeft gehaald en het in de Warenwet
heeft ondergebracht. Een middel wat
vele jaren voor narcose en pijnstilling
heeft gediend en enkel door medici
kon worden toegediend. En niet te
vergeten waarbij je nauwkeurig werd
gemonitord en waarbij voorzorgsmaatregelen werden genomen voor

het geval als er complicaties dreigden
op te treden.
Met het klakkeloos volgen van
dit besluit door onze centrale overheid in Den Haag, draait men daar de
‘kraan van ellende’ wagenwijd open
en lokaal kunnen we het niet meer
bijhouden met dweilen. Ga even het
internet op en je vind talloze voorbeelden van wat de consequenties
van lachgasgebruik kunnen zijn. Met
name de gevaren voor de verkeersveiligheid springen eruit. Het roeseffect van het middel mag na gebruik
dan wel snel te lijken uitgewerkt,
echter ben je er nog een behoorlijke
tijd suf van. Verkeersongelukken met

Slagroom

(zware) verwondingen of zelfs dodelijke afloop komen hierdoor helaas
steeds frequenter voor. Gebruik van
lachgas lijkt bovendien behoorlijk
verslavend te zijn. Zo verslavend dat
het lachgas al tijdens het autorijden
wordt gebruikt. Het is al dermate
ernstig dat er binnenkort een speciale campagne komt om gebruikers
op de gevaren van lachgas te wijzen.
Kortom: de wetgeving is volkomen
absurd. En gebruikers verdiep je
eens in de gevolgen en bezin voor je
begint. Het is niet om mee te lachen.
Coby Hartman Dalmolen,
Ysselsteyn

Zoiets heerlijks, vérse slagroom. Bij de eerste hap zie ik in
gedachten de Friese koeien,
dartelend door het groene gras.
Ik ben weer even thuis. Maar
dan, ná de bestelling, het is net
Russische roulette, vraag ik me
af: is het echte, of neppe slagroom. Of je krijgt een euforische
beleving en je waant je in de
zevende hemel, of het is een
hap Haagse bluf, bah. Ik snap
het niet, er zijn van die professionele slagroomspuiten in de
handel, waarom dan toch vaak
de keuze om klanten op te
lichten met een spuitbus gebakken lucht? En wat ze soms
durven te vragen voor zo’n
toefje. Ja, wat is het eigenlijk?
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, de Hollandse eenheidsprijzen maatschappij bijvoorbeeld
serveert het gelukkig nog wel,
hulde. Toch leek het me een
goed idee om zelf zo’n professionele aluminium slagroomspuit
op te scharrelen, ik bak zondagochtend nogal graag appeltaart.
En zowaar, ik vond er eentje via
internet, weliswaar gebruikt,
maar zo goed als nieuw. De
patronen kon ik overal wel
krijgen werd me verzekerd.
Nou, overal waar ik kwam werd
ik met een scheef oog aangekeken, toen ik om slagroompatronen vroeg, naïef als ik was.
Ja ja, slagroompatronen.
Later begreep ik waarom, het
had iets te maken met het
Henseniusplein. Nou, ik kan er
niet om lachen.
Maarten
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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.

‘Er waait een frisse VVD-wind in Venray’
Het zomerreces is voorbij en we mogen weer voor u aan de slag. Het
eerste politieke jaar is voorbij gevlogen. Met een groeiende en een zeer
diverse steunfractie maken we ons sterk voor een beter Venray. We
zitten kort op de bal, leggen de vinger op de zere plek en benoemen de
issues. We stellen kritische en constructieve vragen en laten het college
duidelijk verantwoording afleggen.
VVD-Venray is de fractie die in de
afgelopen tien maanden van alle partijen de meeste vragen heeft gesteld.
Over achttien verschillende onderwerpen hebben we kritische en

verdiepende vragen gesteld aan het
College van B&W. Voor Harrie en mij
was het een geheel nieuwe ervaring in
deze politieke arena. Hierdoor konden
we, niet gehinderd door oude politieke

gewoontes, volledig op een geheel
eigen wijze ons liberale geluid laten
horen. Het logge gemeentelijk ambtelijk apparaat is als een tanker die al
jaren een bepaalde koers vaart. De
coalitie kan als een sleepboot de koers
wel iets verleggen in de vier jaren dat
ze aan de macht zijn, maar dat gaat
ontzettend traag. VVD Venray zit aan
tafel om af en toe het roer mee vast te
pakken om een betere koers voor
Venray in te zetten. Wij willen een

kleinere, flexibelere overheid die er
voor u is en proactief de taken uitvoert
waarvoor zij van uw belastingcenten
betaald worden. We hebben er weer
zin in om de schouders er onder te
zetten op thema’s zoals veiligheid,
leefbaarheid en dat iedereen in Venray
kan meedoen. Vriend worden van
VVD-Venray?
Kijk even op www.vvd-venray.nl
Bas Künen,
VVD Venray

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

Vraag nu de mantelzorgwaardering aan!
Tot uiterlijk 1 november 2019

Aanvragen van de mantelzorg-

kunt u weer een mantelzorg-

waardering kan via het online

waardering aanvragen voor uw

aanvraagformulier op www.venray.nl.

mantelzorger. Mantelzorgers zijn

Heeft u hulp nodig bij het invullen van

vrijaf te geven. Iedere aanvrager

van onschatbare waarde. Dankzij

het formulier? Bel dan de gemeente op

(18+) krijgt sowieso een waardebon

hen kunnen mensen vaak langer

(0478) 52 33 33 (keuzemenu toets 1).

voor één nacht logeren in Logeerhuis

thuis blijven wonen en contacten

Kapstok. De waardebonnen zijn mede

met hun eigen omgeving blijven

Kies zelf welke waardering

tot stand gekomen door Cultura

onderhouden. De gemeente Venray

U kunt kiezen uit verschillende

Venray, Venray Centraal en Logeerhuis

vindt het belangrijk dat deze

waardebonnen, een geldbedrag of

Kapstok. Meer informatie leest u op het

mensen gewaardeerd worden voor

respijtzorg. Respijtzorg is tijdelijke

aanvraagformulier op www.venray.nl/

hun inzet.

zorgverlening om mantelzorgers even

mantelzorgwaardering.

Gezinscoaches Venray: laagdrempelig en voor iedereen
Bij de gezinscoaches kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en/

Een jeugdconsulent van de gemeente brengt in kaart wat de vragen zijn en

of opgroeien. Binnen het gezin kan het soms minder goed gaan. Het kan

zoekt samen met het gezin naar passende hulp. De jeugdconsulent volgt

bijvoorbeeld zijn dat uw kind slecht slaapt, teruggetrokken is of juist heel druk.

van een afstand hoe dat traject loopt, of hulpverleners goed met elkaar

Het kan ook zijn dat uw kind moeilijk voor zichzelf op kan komen, gepest wordt

samenwerken en of de hulp het gewenste effect heeft.

of niet lekker in zijn vel zit. Bijvoorbeeld door een (ingrijpende) gebeurtenis
zoals een echtscheiding.

Hoe kom je in contact met een gezinscoach?

De gezinscoach is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook ouders en

De hulp van een gezinscoach is gratis en je hebt er geen verwijzing voor

opvoeders kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

nodig. De gezinscoaches zijn te bereiken op: 0478- 51 73 10 of per e-mail
gezinscoachvenray@synthese.nl. Ook heeft elke school in de gemeente Venray

Gezinscoaches zijn aanwezig op plekken waar gezinnen ook vaak komen.

een vaste gezinscoach die u kunt benaderen.

Denk aan school, consultatiebureau, huisarts, wijkteams of sportverenigingen.
Als er meer specialistische zorg nodig is, dan komt de gemeente in beeld.

Venray, focus op mensen

Kijk ook op www.venray.nl/gezinscoach en www.opvoeden.nl.
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aan
Mariska Gerritsen

Tweedehands
vegetariër

Naam:
Leeftijd
Woonplaats
School

tegen mij zei kon ik zomaar de beek
in fietsen. Ik mocht daarom ook nooit
alleen fietsen, oversteken en nog meer
dingen. Mijn ouders vertellen mij altijd
dat dat een zware periode was. Ik had
er ook medicijnen voor, die gebruikte ik
Welke superkracht zou je willen
een jaar. Helaas hadden die medicijnen
hebben en hoe zou je hem
ook bijwerkingen. Ik had geen emoties
gebruiken?
meer. Ik was niet meer intens blij of
Ik zou heel graag met dieren willen
super boos. Daar hadden mijn ouders
praten, zoals mensen ook met elkaar
ook last van. Gelukkig is alles goed
communiceren. Ik houd heel erg veel
gekomen en heb ik de ziekte niet meer.
van dieren en breng ook veel tijd met
Waar ben je verslaafd aan?
ze door. Toch ben ik wel eens bang
Ik ben gelukkig nergens verslaafd aan
voor ze. Als er een grote hond op mij
en ben ook niet van plan verslaafd te
af komt rennen, gaat mijn hart tekeer.
worden. Ook mijn telefoon kan ik makAls ik met dieren kan praten, weet ik
wat ze doormaken en begrijpen we
kelijk aan de kant leggen om naar buielkaar veel beter. Of als er een paard
ten te gaan.
heel bang is. Dan kan ik ze beter
Wat zou je nog eens opnieuw willen
geruststellen en kan hij me vertellen
doen of beleven?
waar hij bang voor is.
Ik zou heel graag mijn geboorte
Als je elk willekeurig fictieve persoon opnieuw willen beleven. Ik werd met
een keizersnede geboren omdat ik er
zou kunnen zijn, wie zou je dan
niet uit kon. De navelstreng zat om
kiezen?
mijn hoofd en nek heen. Ik zat vast en
Die weet ik meteen. Ik kies dan voor
kon niet bewegen. Mama vertelde mij
Merida uit de film Brave. Ik herken
dat ik doodsbang was om te sterven.
mezelf in haar. Ze doet er alles aan
om haar familie te beschermen. Ik heb Het werd dus een spoedkeizersnede.
Mijn leven was in gevaar. Ik wil dat
bewondering voor haar moed. Ze is
moment opnieuw beleven omdat ik er
slim, dapper en aardig voor haar volk.
nog steeds last van heb. Dan lig ik in
Ze is een prinses maar niet zo’n typimijn bed en denk dan ineens aan de
sche prinses. Er wordt van haar verdood. Dan word ik bang omdat ik niet
wacht dat ze een goede koningin
weet wat er dan gebeurt. Ik kan dan
wordt. Maar zij trekt zich van niemand
niet meer slapen en iedere keer als ik
iets aan en gaat lekker haar eigen
mijn ogen sluit, zie ik mezelf doodgaan.
gang, op haar eigen en goede manier.
Mama helpt mij hoe ik dat kan verwerWelk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
ken. Ze zei dat als ik thuis was geboren
Toen ik een jaar of 8 was, had ik een
zonder dokters die mij dwongen eruit
ziekte genaamd absences. Het betekent te komen, ik hier geen last van zou
eigenlijk dat ik met mijn hoofd even
hebben. Dan was het een rustige bevalweg was. Ik droomde weg. Terwijl ik
ling geweest en was ik er op mijn tijd
wegdroomde, was ik me niet bewust
uitgekomen.
van wat ik deed. Ik kon zomaar ineens
Wat is je favoriete vak op school?
oversteken als er een auto aankwam.
Mijn lievelingsvak is Grieks. De literatuur
Ook kon ik niks bewust horen. Maar als is erg interessant en de mythes vind ik
mama en ik aan het fietsen waren en
leuk. De mythes die je leert herken ik
ik ineens uitweek naar rechts, zei ze
dan weer in sommige films. Het is een
tegen mij dat ik gewoon rechtdoor
ander alfabet dan het Nederlands, maar
moest blijven fietsen. Daar luisterde
dat maakt het juist leuk. De teksten
ik onbewust wel naar. Als mama niks
die we vertalen zijn een hele puzzel.
Mariska Gerritsen
15 jaar
Veulen
Raayland College

Sommige letters in het Grieks kennen
wij ook terug in het Nederlands. Vooral
in de natuur- en scheikunde komen de
letters terug in formules. Ik vind het
gewoon leuk om te puzzelen met de
teksten. Soms komen daar dan ook de
raarste zinnen uit.
Wat is je droombaan?
Ik wil heel graag dokter worden en
mensen beter maken. Ik weet nog niet
wat voor soort dokter maar ik denk
dat het met kinderen te maken heeft.
Ik vind het zo heftig om te horen dat
er kinderen zijn die al op zo’n jonge
leeftijd sterven. Ik wil dat gaan voorkomen.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
mensen wil helpen. Als iemand in nood
is of gewoon simpel wat hulp nodig
heeft probeer ik altijd te helpen. Ik help
mijn broertjes en zusjes ook als ze dat
vragen. Mijn slechtste eigenschap is dat
ik altijd mensen wil helpen, ook als ze
dat niet willen. Dan zie ik bijvoorbeeld
dat iemand een foutje maakt met rekenen en dan moet ik ze daar even op
wijzen. Of als mijn broertjes en zusjes
ruzie hebben. Meestal bemoei ik me er
dan mee, terwijl ze het ook prima zelf
kunnen regelen. Ook heb ik totaal geen
geduld, in ieder geval niet bij mensen.
Met dieren heb ik wel alle geduld van
de wereld.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb niet echt een bestemming waar
ik heel graag naartoe zou willen gaan.
Als mijn familie er maar is en paarden.
Dan maken mijn zusjes en ik een prachtige buitenrit, met een geweldig uitzicht. Het liefst ga ik wel naar een plek
met veel groen. Ik overleef het niet zo
lang in de stad.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn laatste foto die ik heb gemaakt is
degene boven dit interview. Ik houd
heel veel van dieren dus dat wilde ik
ook laten merken. Op de foto zie je

onze zes kittens. Ze zijn super lief en
leuk om mee te spelen.
Introvert of extravert?
Ik ben introvert, ik hoef niet het middelpunt van de aandacht te zijn. Ik sta
liever op de achtergrond en begrijp ook
niet waarom sommige mensen wel op
de voorgrond willen staan. Het maakt je
niet beter.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is paardrijden.
De band die je met paarden krijgt is
goud waard. De band tussen ruiter en
paard is intens sterk, dat merk ik heel
erg als ik de paarden verzorg met hun
baas en mijn zusje Bente. Binnenkort
krijgen we daar ook les. Het voelt
geweldig en super vrij als je op de rug
van een paard zit. Je bent dan een met
het paard.
Wat staat boven op je bucketlist?
Boven op mijn bucketlist staat een
eigen paard hebben en met dat paard
buitenritten maken. We gaan dan door
bossen en samen zwemmen in de zee.
We gaan op wedstrijden en ik zal hem
nooit in de steek laten. Dat wil ik echt
heel graag.
Wat is het eerste waar mensen aan
denken als ze jouw naam horen?
Ik hoor vaak dat ik een hart van goud
heb. Ik wil graag mensen helpen en
houd van dieren. Dat wil ik ook graag
zo houden. Ik vind dat fijn om te horen,
omdat je dan weet dat de dingen die je
doet ook echt gewaardeerd worden.
Waar heb je echt spijt van?
Ik heb spijt van vriendschappen die ik
heb laten gaan. Ik weet al niet meer
hoe het gebeurde maar sommige
gingen gemeen doen en me negeren. Een meisje was mijn beste vriendin. We zaten samen op school en op
een sport die we met plezier deelden.
We spraken vaak af en deden alles
samen. Maar toen ging ze voor mijn
gevoel populair doen. Ik kreeg toen
sterk het gevoel dat ik niet geaccepteerd werd door haar. Ze begon me
te negeren en we groeiden uit elkaar.
Daar heb ik echt spijt van.

Het komt steeds vaker
voor: mensen die stoppen met
het eten van vlees of dierlijke
producten in het algemeen.
Iedereen heeft hier andere
redenen voor. Tijdens een
barbecue een tijdje geleden
kwam het vegetariër zijn aan
bod. Mijn oom en mijn vader
waren het er niet mee eens.
Vlees is daar veel te lekker
voor volgens hen. Ik was het
daar mee eens, maar
waarom?
Ik ben opgegroeid in een
boerenfamilie en daar hoor je
vlees te eten en natuurlijk ook
eieren en melkproducten. Dat
heeft er mee te maken. Mijn
oom vertelde me dat hij wel
vegetariër is, maar dan een
tweedehands vegetariër.
Hij vertelde mij dat de koe gras
eet en jij eet de koe dan weer
op. Gras is namelijk groente,
volgens mijn oom. Hier moest ik
wel om lachen. Dat was zeker
een leuke benadering van het
feit dat je gewoon vlees eet.
Mijn vader was het hier ook
mee eens, maar mijn moeder
niet. Volgens haar zijn groenten
heel belangrijk en moet je vlees
en groenten eten. Toen ik het
een paar dagen later via
WhatsApp hier over had met
mijn vriendinnen, kwam er een
grote discussie op gang.
Onze vriendinnengroep werd
opgesplitst in twee groepen.
Een groep was het compleet
met mij eens. Tweedehands
vegetariër zijn is eigenlijk best
wel een slimme benaming van
iemand die gewoon met alle
plezier vlees wil eten. Gewoon
om een discussie te kunnen
beginnen met andere mensen.
De andere helft vond het belachelijk en zocht zelfs de betekenis van vegetariër op. Ze
dachten dat wij niet wisten wat
het betekent. Ik denk dat we
twee uur bezig zijn geweest
met de discussie. We hebben
het uiteindelijk maar laten
rusten. Ik kan nu met trots
zeggen dat ik een tweedehands
vegetariër ben.
Jacky
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GEPLUKT Twan van Dijk
eens gebeurd. Inmiddels rijd ik in mijn
vijfde auto, omdat de andere auto’s
kapot zijn gegaan.”
Met dezelfde wandelclub BreekUit Horst gaat Twan al veertien jaar op
vakantie. Twan meldde zich destijds
zelf aan. De groep brengt elk jaar een
week door in Griekenland of Spanje.
“We zijn dit jaar in mei naar de Costa
del Sol geweest en dat was een erg
goede vakantie. We hebben lekker
gezwommen en gewandeld, maar ook
dagjes erop uit gegaan. Vooral met
Rinie en Jan uit de groep kan ik goed
opschieten”, vertelt Twan.

Ik zoek
een vriendin

Twan van Dijk uit Venray verricht inpakwerk bij Arvato in Heijen via de NLW Groep. In zijn vrije tijd houdt hij van wandelen en zwemmen. Maar in
het weekend is de Venraynaar in de kroeg te vinden waar hij graag een biertje drinkt. Deze week wordt Twan (55) geplukt.
Twan werkt 36 uur in de week
onder begeleiding bij het logistiekbedrijf Arvato in Heijen. Daar pakt hij
dozen in en bedient hij machines.
“Het werk vind ik heel leuk. Ik ga
graag naar mijn werk.” Ook met zijn
baas en begeleider Ruud kan hij goed
opschieten. “Met mijn collega’s kan ik
goed praten, maar buiten het werk
hebben we geen contact”, vertelt
Twan. Twan is opgegroeid in een

Venrays gezin met zeven kinderen.
Hij heeft vijf zussen en één broer die
allemaal in de omgeving Venray
wonen.

Gezin met zeven
kinderen
Op jonge leeftijd verloor Twan zijn
beide ouders. Zijn vader overleed aan
een ziekte en zijn moeder kreeg een
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vervolgens wandelen we en daarna ga
ik weer met de fiets terug. Met slecht
weer pak ik mijn 45 kilometer auto,
maar daar rijd ik het liefste zo min
mogelijk in, omdat ik bang ben om
ergens tegen aan te rijden. Dat is wel

Hobby’s
Op maandag en woensdag gaat
Twan na het werk met een groep bij
stichting De Sprank in Venray zwemmen. Dat bevalt goed, zegt Twan.
“Eigenlijk moet ik meer sporten, maar
daar heb ik geen zin in, want het
is veel te warm. Wanneer het koeler wordt, wil ik gaan fitnessen in
de sportschool die naast het zwembad ligt.” Elke dag is Twan ook in de
keuken te vinden, waar hij zijn eigen
maaltijd bereidt. Dit gaat hem naar
eigen zeggen goed af. “Ik vind koken
leuk. Voorheen dit ik dit samen met
mijn vriendin Susan, maar nu kook ik
voor mezelf. Mijn specialiteit is bami.
Koude schotel vind ik ook heel lekker.”

Wandelen met BreekUit Horst

INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN

30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN

ongeluk. “Mijn broer en zussen zie ik
veel, ik heb goed contact met ze.
Vooral met feestjes zien we elkaar.
Laatst was ik met zwager Albert naar
het café geweest, maar toen hadden
we wat te veel gedronken”, lacht
Twan.

Een andere hobby van Twan is
wandelen. Met de wandelclub BreekUit Horst, een stichting die activiteiten organiseert voor mensen met een
verstandelijke beperking, wandelt
Twan elke donderdagavond en soms
op zaterdag 5 kilometer door Horst.
“Ik ga eerst met de fiets naar Horst,

Voorheen ging zijn vriendin Susan
mee op vakantie, maar na twintig
jaar is de relatie over. Omdat Twan nu
vrijgezel is, doet hij veel dingen in zijn
eentje. Toch is hij volop op zoek naar
een vrouw die samen met hem wat
kan ondernemen. “Tussen Susan en
mij ging het niet meer goed, daarom
heb ik het uitgemaakt. Ik kijk nu rond
of ik een nieuwe vriendin kan vinden, maar dat is moeilijk. Ik zoek een
vrouw van mijn leeftijd, die in de
omgeving van Venray woont.” Om een
vriendin te vinden, gaat Twan graag
in het weekend naar de lokale kroeg.
Aan de bar wacht hij geduldig af of
hij een vrouw ontmoet. Ook was hij
tijdens de Venrayse kermis elke dag in
het café te vinden. “Ik wil een vriendin
scoren, nu ben ik maar alleen en dat
is ook niet altijd fijn. Tijdens de kermis
heb ik met vriendinnen gepraat, maar
die zijn allemaal bezet. Het is lastig”,
aldus Twan. Op de vraag wat Twan
nog graag in zijn leven wil doen, is het
antwoord resoluut: “Ik vind mijn leven
fijn zoals het nu is. Elk jaar op vakantie
gaan is wel een doel, maar dat doe ik
ook samen met Breek-Uit.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Roeier Willem van Soest

‘Sporten is het mooiste
wat er is’
Venraynaar Willem van Soest (22) was onlangs voor Nederland actief op het wereldkampioenschap in
Sarasota. Met zijn partner Robert Tiemeijer behaalde hij de tweede plek in de B-finale. Willem praat met HALLO
over zijn ervaringen en blikt vooruit. “Sporten is het mooiste wat er is”, zegt hij.

Thuisspelers Oudenhoven en Francken
verliezen finale

Drukbezet Maïstoernooi TC Rodhe

Tennisclub Rodhe stond op zondag 11 augustus in het teken van
de finales van het Vegchel Express Maistoernooi dat dit jaar voor de
37e keer georganiseerd werd. Het jaarlijkse toernooi begon op zaterdag
3 augustus. De finaledag kende zestien spannende partijen, waarbij zes
partijen uitmondden in een beslissende set.

Willem vooraan in de boot
Het was voor hem het eerste
wereldkampioenschap. “Heel bijzonder als je dan het volkslied hoort en
‘The Netherlands’ uit de speakers
hoort. Toch wel speciaal als je dan je
land vertegenwoordigt”, zegt de in
Groningen woonachtige roeier. Met
zijn partner Robert Tiemeijer behaalde
hij in de twee zonder stuurman een
tweede plek in de B-finale. Daarmee
waren ze in totaal het achtse koppel
op het wereldkampioenschap. “Ik ben
tevreden over het verloop. De tegenstanders waren van hoog niveau.
Wat het verder lastig maakte, was dat
we pas een maand samen getraind
hadden. Maar het was een mooie
ervaring en we zijn tevreden over

het resultaat.” De volgende doelstelling voor Willem is nog niet helder.
“Komend jaar moet ik voor mijn studie
verpleegkunde stage gaan lopen. Het
is nu even de vraag in welke mate ik
het kan blijven combineren. Dat ga ik
in het verloop van het jaar bekijken”,
vertelt hij. De Olympische Spelen van
2020 in Tokio zijn niet realistisch om te
halen, laat hij weten. “Het is wel een
optie om voor de Olympische Spelen
in 2024 te gaan. Dat zou natuurlijk wel
een ultieme prestatie zijn.”

Doelstelling
Het trainingsprogramma voorafgaand het wereldkampioenschap was
pittig. “Meestal twee keer per dag

trainen. ‘s Morgens vaak 16 kilometer en ‘s middags meestal 12 kilometer in de boot. Daarnaast nog twee
keer in de week krachttraining”, zegt
hij. De voormalig scholier van het
Raayland College is drie jaar geleden
voor zijn studie verpleegkunde naar
Groningen vertrokken. Omdat hij in
het noorden woont, komt hij niet meer
zo vaak in Venray. “Nee, dat klopt.
Maar het is wel fijn om af en toe weer
even terug te komen”, aldus Willem.
Nadat hij eerder onder meer gebasketbald en gehockeyd had, ging hij
in Groningen roeien. “Ik dacht: laat ik
daar een studentensport gaan doen.
Want sporten vind ik toch het mooiste
wat er is.” (Foto: Merijn Soeters)

Jeu de Boules
kermistoernooi
JBC Venray 80 heeft woensdag 7 augustus een Jeu de Boules toernooi georganiseerd op het Bouledrome
complex in Venray. Zeventig teams met in totaal 140 spelers waren op het toernooi afgekomen. Zeventien teams
kwamen uit Venray, de rest uit het overige deel van Nederland en Duitsland.

Zusjes Aniek en Karlon Cox speelden de
finale dames enkel 6 (Foto: Math Volleberg)
Deze editie namen 188 deelnemers van 31 verschillende verenigingen deel aan het toernooi. Er werd
gespeeld in zowel de enkel- als dubbelcategorie in de speelsterktes 4
tot en met 8. Voor het eerst werd er
dit jaar ook gespeeld in de categorie 25+. De hoogste categorie, heren
dubbel 4 25+, werd gewonnen door
Davy Beerens uit Horst en Floriaan
Hendricks uit Venlo. Zij waren met
7-5 6-3 te sterk voor thuisspelers
Peter Francken en Rick Oudenhoven
uit Venray.

Ford-evenement op
Raceway Venray
XRST-club organiseert op zondag 8 september op Raceway Venray
het European Ford Event. Ruim 1.000 Ford liefhebbers vinden elk jaar
de weg naar het circuit.
Het European Ford Event is het
grootste Ford gerelateerde evenement van het Europese vasteland.
Er zijn slalomraces, er is een grote
onderdelenmarkt, voor de poetsers
is er concours en vele Ford-clubs
zullen aanwezig zijn om hun auto te
showen. Ook viert de organisatie het

De wedstrijden werden gespeeld
van 10.30 tot en met 18.00 uur, onder
goede weersomstandigheden.
Verdeeld in twee poules werden er vijf
wedstrijden gespeeld. In de einduit-

slag waren maar zes teams met vijf
gewonnen wedstrijden. Twaalf teams
wonnen vier wedstrijden en veertien
koppels wonnen drie wedstrijden.
Herman Keyzers en Toon van den Berg

uit Berg waren in poule A met een
vierde plaats het hoogst geklasseerde
Venrayse duo. Nelly Geurts en Frans
Janssen uit Venray behaalden in poule
B ook een vierde plaats.

Zaterdagavond stond in het teken
van de feestavond. Deelnemers en
publiek werden getrakteerd op een
gezellige avond met muziek van
DJ Jos en gastoptreden van Nadine
Daniëls, zangeres van de Rosentaler.
Sinds de oprichting van de club is het
toernooi al onderdeel van de kalender, traditioneel in de kermisweek.
“Met de toename van het aantal
deelnemers, het mooie weer en het
goed verlopen toernooi kijken we
terug op een zeer geslaagde editie,
aldus de organisatie.

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77

jubileum van twee modellen. Dit jaar
bestaat de Ford Capri 50 jaar en de
Ford Focus RS MK2 10 jaar. Voor de
kleintjes is tijdens het Ford evenement een groot springkasteel en een
grimeuse geregeld. Het evenement
begint om 09.00 uur en eindigt om
17.00 uur.
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Agenda t/m 22 augustus 2019
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16
08

Finish Binck Bank Tour

Keetfeest Veulen

Zomercafé Janssen Dansen &
Sporten

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Jaegerhofweg 21 Veulen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

WorldCup Stockcar F1 & F2 &
European Championship BriSCA
Ministox

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

do
22
08

Drive in movie
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Kasteelruïne Geijsteren

Tijd: 08.00 uur
Locatie: Raceway Venray

Samengestelde menwedstrijd
Tijd: aanvang 09.00 uur
Locatie: Rouwkuilenweg-Pottevenweg Ysselsteyn

zo
18
08

Samengestelde menwedstrijd
Tijd: aanvang 08.30 uur
Locatie: Rouwkuilenweg-Pottevenweg Ysselsteyn

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Uitgerust weer
aan de slag?

Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 08.00 uur
Locatie: Raceway Venray

Tijd: 12.30 - 01.00 uur
Locatie: Borggraaf Paviljoen Venray

wo
21
08

Taalcafé

WorldCup Stockcar F1 & F2 &
European Championship BriSCA
Ministox

Buurt zeskamp en barbecue

Muziek in Venray Centrum op
zaterdag

Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Locatie: Zorgcentrum het Schuttersveld Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting Venray

Concert Jeugd-Mandoline & Gitaarorkest Nordrhein-Westfalen

za
17
08

Rooynet: Foto’s Kijken

Henseniuspleinconcerten 2019:
Jan Kersten

Locatie: Servaashof Venray
Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Schrijfcafé
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Trefpunt Geijsteren

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

Groen licht voor
Fiets Em D’r In Wanssum
Het evenement Fiets Em D’r In keert op zaterdag 31 augustus weer terug naar de steigers van de
Jachthaven in Wanssum. Het evenement begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur, daarna volgt er tot 00.00
uur een afterparty.

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

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

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

AB Werkt
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

Vorig jaar moest het evenement op
het laatste moment flink op de schop
wegens blauwalg in het water van de
jachthaven. Hierbij werd uitgeweken
naar een veiliger alternatief. Wegens
de verlegging van de dijken, in verband met het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum, was het ook
dit jaar spannend of het evenement in
zijn huidige vorm kon plaatsvinden.
Na overleg tussen de aannemerscombinatie Mooder Maas, de organisatie
en de jachthaven is er groen licht voor
de editie van 2019.

Bij Fiets Em D’r In is het de bedoeling om met de fiets in een sneltreinvaart richting de bel te fietsen, de
scheepsbel te luiden en zo de snelste
tijd neer te zetten.

Plons in water
Elke deelnemer mag minimaal
twee keer van de schans afdalen en
eindigt met een plons in het water.
Aan het einde van de middag zijn
er prijzen te verdelen welke door
lokale sponsoring beschikbaar worden
gesteld.

De organisatie streeft er naar een
evenement te organiseren dat voor
alle generaties toegankelijk is. Hierbij
vindt zij het belangrijk om de jeugd te
betrekken en kennis te laten maken
met plezier zonder spelcomputer of
mobiele telefoon. Fiets Em D’r In is dan
ook afgeleid van het iconische tv-programma te land ter zee en in de lucht.
Het evenement is gratis toegankelijk
voor toeschouwers.
De fietsen worden beschikbaar
gesteld door de organisatie. Opgeven
kan via ikfietsemdrin@gmail.com
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Muziek in het centrum

service 15

Processie

Slipstream op de
Grotemarkt

Bedevaart
naar Tienray

Het evenement Muziek in het centrum van Venray staat zaterdag 17 augustus in het teken van de band
Slipstream. Deze muzikanten spelen van 13.30 tot 17.30 uur op de Grotemarkt.

Voor de parochies Blitterswijck, Wanssum, Castenray en Oirlo wordt
op zaterdag 17 augustus, twee dagen na het feest van Maria tenhemelopneming, een gezamenlijke bedevaart naar Tienray gehouden.
De samenkomst is in het Kruiswegpark, gelegen aan Over de Beek in
Tienray.
Om 18.45 uur vertrekt de processie naar de Lourdesgrot van de
bedevaartkerk. De bedevaartkaars
met daarop een afbeelding van
Maria en de vier plaatsnamen van de
parochies worden meegedragen

Slipstream is een indie/rockband
uit Venray met een voorliefde voor
jaren ‘90 muziek. Variërend van

rustige, melodieuze klanken tot het
stevigere werk. Denk bijvoorbeeld
aan: Garbage, The Cult, Eels, Incubus,

Stone Temple Pilots, maar ook minder
bekend werk behoord tot het gevarieerde repertoire.

Zomercarnaval

Kindervakantiewerk in
Wanssum
Het 39e jaar van kindervakantiewerk (KVW) is dinsdag 13 augustus van start gegaan. KVW vindt plaats tot en
met vrijdag 16 augustus. Het thema is dit jaar ‘zomercarnaval’.

tijdens de processie en zullen bij de
grot worden gezegend door pastoor
Huub van Horne. De aansluitende
Heilige Mis wordt om 19.00 uur
opgeluisterd door het Dames- en
Herenkoor uit Castenray.

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
n Je bent tussen de 14 en 18 jaar
oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl of bel met
0478 - 74 55 01. Jeanine Hendriks, redacteur, kan je hier alles over vertellen!

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in
de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

Tijdens de week mogen kinderen
mee doen die het afgelopen jaar in
groep 3 tot en met 8 van de basisschool hebben gezeten.
Verdeeld in groepen worden

allerlei activiteiten gedaan, zoals
hutten bouwen, knutselen, een
speurtocht door het bos, spellen en
nog veel meer.
Voorheen mochten de kinderen

van Wanssum en Geijsteren al meedoen aan kindervakantiewerk, maar
dit jaar doen voor het eerst ook de
kinderen van Meerlo mee. In totaal
telt KVW dit jaar deelnemers.

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een
licht eiken houtstructuur en zwarte
elementen zoals de apparatuur, greeplijst en
accessoires. De afzuigkap gaat automatisch
aan wanneer de kookplaat gebruikt
wordt. Een slimme landelijke keuken
die gezien mag worden. Inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bijkeuken
op maat

Trent

Wij ontwerpen ook
bijkeukens voor u op maat. Aan
de hand van de oppervlakte van uw
bijkeuken en wat u er wilt doen en in
wilt opslaan, gaat u met uw
Superkeukens-adviseur aan de
slag om uw ideale inrichting
uit te zoeken.

Keuken Trent is hier
uitgevoerd in een compacte
hoekopstelling, heel vriendelijk
geprijsd maar wel volledig ingericht.
Afgewerkt met supermatte fronten
en inclusief design afzuigkap zodat
deze nieuwe keuken een modern
geheel vormt.

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
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