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Eindelijk zwaaien
Na jaren wachten vanwege het coronavirus klonken de toeters en bellen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray weer door alle straten. De Truckrun werd gehouden op zondag 24 april. Er kon gezwaaid worden naar mensen met een functiebeperking. / Beeld: Sten Jetten

Eerste asielzoekers gearriveerd in tijdelijke noodopvang Oostrum
Het College van B&W van gemeente Venray heeft op dinsdag 12 april een bestuursovereenkomst afgesloten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In deze overeenkomst zijn alle afspraken vastgelegd voor de realisatie van een noodopvang in de evenementenhal in Oostrum. Eerder dit jaar stemde de
gemeenteraad in met de opvang van maximaal 350 asielzoekers voor een periode van maximaal zes
maanden. Vrijdag 22 april namen de eerste asielzoekers hun intrek in de noodopvang.
De afgelopen weken heeft het COA
samen met de gemeente alle voorbereidingen getroffen. Zo is de hal
ingericht, is catering geregeld en
gezorgd voor beveiliging en vergunningen. Vrijdag 22 april arriveerden de eerste 44 asielzoekers. Timo
Waarsenburg, communicatieadviseur van het COA, geeft aan dat er
de komende weken sprake is van
een geleidelijke instroom van asielzoekers. “Onze verwachting is dat
het aantal zal stijgen tot honderd in
de komende week”, geeft hij aan.

“Volgende week komt er na het
weekend weer een groep van vijftig
en in de loop van die week wordt
dit aangevuld tot tweehonderd. Op
deze manier vullen we de komende
weken de locatie op totdat deze
vol is. De verwachting is dat de 350
plekken over ongeveer drie weken
opgevuld zijn.” Volgens Waarsenburg
is het een goede keuze om de 350
asielzoekers niet in één keer hun
intrek te laten nemen in de noodopvang. “Bij het geleidelijk vullen
geef je mensen iets meer de kans

om op een normale manier te aarden dan wanneer je in één keer 350
man loslaat in een hal. Dat zou veel
chaotischer zijn en is voor niemand
prettig.”
De noodlocatie werd binnen een aantal weken gerealiseerd. Asielzoekers
hebben er beperkte privacy, omdat
er geen afgesloten kamers zijn in
de hal. Dit is niet mogelijk vanwege
de brandveiligheid. Er zijn nu scheidingswanden geplaatst in de hal,
die verschillende kamers creëren.
In elke kamer kunnen zes personen

verblijven. Er komen, ook wegens dit
gebrek aan privacy, alleen mannen
in de opvanglocatie, zegt Raymond
Kesler, woonbegeleider van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA). “Naast de slaapruimtes is er
een hal ingericht voor recreatie, zijn
er sanitaire voorzieningen geregeld
en is er een gezamenlijke eetzaal,
waar door een lokaal cateringbedrijf
verse maaltijden verzorgd worden.
Ook zijn we momenteel bezig om de
laatste puntjes op de i te zetten in
de ruimte waar de wasmachines en
drogers staan.”
In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen.
Vanwege de crisissituatie in Ter Apel,
waar de eerste stroom van asielzoekers vandaan komt, gaat de opvang

echter iets eerder open.
“Als gemeente Venray voelen we
de noodzaak en de urgentie om bij
te dragen aan het opvangvraagstuk
rondom asielzoekers”, zegt burgemeester Leontien Kompier. “We willen voorkomen dat mensen op straat
moeten slapen. Uiteraard moet het
wel op een verantwoorde manier.
Daarom hebben we alle afspraken
goed vastgelegd en is de brandveiligheid op orde.”

Voorwaarden
De gemeenteraad had vooraf een
aantal voorwaarden gesteld aan
de realisatie van de opvang aan de
Voorde 30 in Oostrum.
Lees verder op pagina 04
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Provincie steekt 190.000 euro in ’t Honk in Blitterswijck
Provincie Limburg wil 190.000 euro subsidie geven voor het nieuwbouwplan van ’t Honk aan de Maasweg in
Blitterswijck. Het verenigingsgebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor negen huurappartementen
voor ouderen. Voorwaarde voor de provincie is dat gemeente Venray ook met 190.000 euro over de brug komt.
De waarde van het gebouw is de
grootste inbreng van de gemeente.
’t Honk heeft een taxatiewaarde van
120.000 euro, maar het gebouw is
niet in eigendom van de gemeente.
Het pand ’t Honk, de voormalige
kleuterschool, is in bezit van stichting Parochiehuis Blitterswijck. De
gemeente is wel eigenaar van de
ondergrond.

Er is nu een constructie bedacht tussen
drie betrokken partijen. De gemeente
koopt het gebouw voor 1 euro van
Parochiehuis Blitterswijck en verkoopt
het voor 1 euro door aan de nieuwe
stichting die het bouwplan gaat realiseren. Daardoor kan de gemeente
120.000 euro als cofinanciering inbrengen. Het College van B&W is bevoegd
om de aankoop te doen. Maar bij

de verkoop is toestemming van de
gemeenteraad nodig. Dat zal gebeuren in de raadsvergadering van dinsdag 31 mei. De gemeenteraad heeft
het laatste woord als de gemeente
vastgoed verkoopt onder de taxatiewaarde. Als de aan- en verkoop
geregeld zijn, resteert nog een bedrag
van 70.000 euro. Het college trok al
19.000 euro uit voor de planuitwerking

en voor het aanvragen van subsidies.
De gemeente geeft daarnaast 7.000
euro om de buitenruimte rondom het
wooncomplex in te richten, 995 euro
voor het flora- en faunaonderzoek en
1.775 euro voor het bodemonderzoek.
Deze onderzoeken moeten worden
uitgevoerd voordat de vergunningverlening van start gaat. Omdat de planologische procedure een halfjaar duurt,
is snelheid geboden. Het is namelijk
ook een voorwaarde van de provincie
dat alle vergunningen eind 2022 rond
zijn. Ook de financiering moet dan zijn

afgerond en er moet een overeenkomst liggen met een aannemer die
begin 2023 start met de bouw.
Het college heeft besloten 30.000 euro
te betalen voor het verplaatsen van de
sirenepaal bij ‘t Honk. Deze paal staat
in de weg voor de nieuwbouw en
krijgt een andere plek op het perceel.
Dit moet gebeuren voordat de sloop
begint. Ook hier is spoed geboden,
want de procedure voor het verplaatsen van de paal duurt zes maanden.
Tekst: Henk Willemssen

Zeven partijen op weg naar nieuwe coalitie
De vorming van een nieuwe coalitie in gemeente Venray is in de beslissende fase beland. Zeven van de acht partijen zitten samen aan tafel om tot een akkoord te komen. De planning is
dat de formatie eind mei is afgerond. Dan zijn ook de namen van de nieuwe wethouders bekend.
“We zitten twee keer per week met
alle partijen aan tafel”, zegt fractieleider Harold Stevens van Venray Lokaal.
“De sfeer is goed en we proberen
meters te maken. Het gaat de goede
kant op.” Alle actuele onderwerpen
en belangrijke dossiers die spelen in
gemeente Venray komen aan bod.
“Voor sommige grote zaken of dingen die wringen, nemen we meer tijd.
Zoals de plattelandsontwikkeling en de
energietransitie. Hiervoor nodigen we
deskundige ambtenaren uit om met
ons mee te praten. Ik moet zeggen dat
de standpunten van de zeven partijen
niet heel ver uit elkaar liggen.”
De formatie kende een stroeve start.

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

De oud-burgemeesters Toon van
Asseldonk en Antoine Walraven traden vlak na de verkiezingen van
woensdag 16 maart aan als informateurs. Ze gingen met de acht partijen
in gesprek. Ze kwamen op vrijdag 1
april met het advies dat Venray Lokaal,
Samenwerking Venray, D66 en VVD de
formatie ingaan. Dat stuitte op weerstand van PvdA, SP en GroenLinks. De
drie linkse partijen lieten hun ongenoegen blijken tijdens de openbare
bespreking op maandag 4 april in de
raadzaal. Het CDA is afgevallen, omdat
de meeste fracties een samenwerking
met de tweede grootste partij niet zien
zitten. De linkse partijen wilden zo snel

mogelijk aanschuiven bij de gesprekken. En niet, zoals de bedoeling was,
pas als de vier fracties tot overeenstemming waren gekomen. De wens
van PvdA, SP en GroenLinks werd ingewilligd. “Voor ons wrong dit ook”, zegt
Harold Stevens. “Omdat we zo goed
hebben samengewerkt in de afgelopen periode. Het was daarom ook
pijnlijk voor ons dat de linkse partijen
teleurgesteld waren, maar we volgden
het advies van de informateurs op om
eerst met z’n vieren de klokken gelijk
te zetten. We waren er snel samen uit
om met zeven partijen verder te gaan.”
De formatie speelt zich af achter gesloten deuren. Harold Stevens weet niet

of er voor eind mei een tussenstand
wordt gegeven in een openbare bijeenkomst. “We zijn vooral hard aan het
werk en er is eigenlijk niet zo heel veel
te melden”, vindt hij. Over de wethouders is nog geen besluit genomen. De
linkse partijen hebben geopperd om
samen een wethouder te leveren. “Dat
is een optie”, zegt Harold Stevens. Of er
vier of vijf wethouders komen, is nog
niet bekend. “Daar moeten we het nog
over hebben. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. We gaan nog advies inwinnen bij
de drie zittende wethouders. We willen weten hoe zij er tegenaan kijken”.
Venray Lokaal heeft buiten de fractie

een wethouderskandidaat gevonden.
D66 maakte al voor de verkiezingen
bekend dat voormalig fractieleider
Daan Janssen de kandidaat is. De VVD
zal lijsttrekker Wim de Schryver naar
voren schuiven. Martin Leenders was
vier jaar geleden de wethouderskandidaat voor Samenwerking Venray. De
lokale partij viel toen buiten de coalitie.
De fractieleider is opnieuw beschikbaar. “Maar we hebben meerdere
kandidaten in onze partij”, laat Martin
Leenders weten. “Wie het wordt, hangt
af van de inhoud. De persoon volgt de
portefeuille.”
Tekst: Henk Willemssen

Feestband SjanTé geeft optreden in Ysselsteyn
De 16-koppige formatie SjanTé uit Ysselsteyn geeft op zondag 8 mei
een optreden in hun thuishonk, de Smelehof in Ysselsteyn. Met dit
optreden wil de feestband het publiek kennis laten maken met hun
nieuwe frontman, Dennis van den Heuvel.

Tijdens dit optreden wordt er officieel afscheid genomen van David
Janssen, de vorige zanger van de
feestband. Het optreden begint om

15.00 uur en is gratis toegankelijk.
Voor de kinderen staat er een springkussen klaar. Kijk voor meer informatie op www.orkestsjante.nl

Oh, zit dat zo!

Joyriding en schadevergoeding
Helaas gebeurt het wel eens. Niet alleen raak je betrokken bĳ een ongeval, waarbĳ je letsel oploopt, maar dan blĳkt ook nog dat je bent
aangereden door een joyrider. De auto is wel verzekerd, maar de verzekering weigert om direct aansprakelĳkheid te erkennen. Je krĳgt dus
ook nog geen schadevergoeding. Wat als jou zoiets overkomt? Wat gebeurt er met je schade? Welke andere opties heb je als de verzekering je
schade niet vergoedt?

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

bedoeling is om het voertuig toe te
eigenen, is er dus geen sprake van
diefstal. Degene die het voertuig
meeneemt, wil er alleen in rijden.

van de auto. Is hier sprake van,
dan hoeft de verzekering de
schade niet te vergoeden aan een
slachtoffer.

hierdoor? Neem dan kosteloos en
vrijblijvend contact op met één
van onze specialisten. Wij voorzien
je graag van juridisch advies

Wie is in het geval van een
ongeval tijdens joyriding
aansprakelijk voor de schade?
Dat is in eerste instantie de
joyrider. Maar een auto is
in Nederland toch verplicht
verzekerd? Moet die verzekering
van de auto de schade dan niet
vergoeden? Uit de wet blijkt
inderdaad dat de verzekering
de schade moet vergoeden, ook
in geval van joyriding. Echter is
in de wet wel een uitzondering
opgenomen, namelijk als er
sprake is van joyriding met
geweldpleging. Je kunt dan
denken aan mishandeling,
bedreiging of het openbreken

Gelukkig voor het slachtoffer is er
het Waarborgfonds Motorrijtuigen.
Als de verzekering van de auto
de schade niet vergoedt, kun
je proberen je schade daar
te verhalen. Hier zit wel de
voorwaarde aan dat je er eerst
alles aan moet hebben gedaan
om de joyrider te vinden en
om je schade op hem/haar te
verhalen. Als dat niet lukt, neemt
het Waarborgfonds je schade in
behandeling.

Door: Susan Philippi,
advocaat

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 – 55 66 85 | www.putt.nl
Philippi@putt.nl

Heb je iets dergelijks meegemaakt
en heb je daardoor lichamelijke
en/of psychische klachten?
Ondervind je financiële gevolgen

Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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 gemeld. 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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Joyriding is “het wederrechtelijk
gebruik maken van een
motorrijtuig zonder de bedoeling
het voertuig toe te eigenen”.
Omdat het bij joyriding niet de
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PvdA vraagt aandacht
voor verkeersoverlast
Landweert
Inwoners van de wijk Landweert in Venray ervaren een toename van de
verkeersdrukte nu de Stationsweg tijdelijk is afgesloten. De PvdA dringt
bij het College van B&W aan op het aanpakken van de overlast.
“We maken ons zorgen over de verkeersveiligheid in Landweert”, stelt
PvdA-raadslid Henk Bisschops. Hij
heeft vragen gesteld aan het college.
“Er bereiken ons berichten van bewoners dat de verkeersdrukte enorm is
toegenomen. Hierdoor ontstaan op
sommige tijdstippen zelfs files van
auto’s. Daarnaast wordt er veel te hard
gereden waardoor er onveilige situaties ontstaan.” De PvdA wil dat het
college op korte termijn maatregelen
treft.
De verkeersoverlast aan de oostkant
van Venray kan nog voortduren tot
medio 2024. Zo lang duurt het wegenproject Oostverbinding, waar de
Stationsweg onderdeel van uitmaakt.
De werkzaamheden zijn begin april
van start gegaan op de Stationsweg,
die nog tot begin november is afgeslo-

ten. Het gaat om het wegdeel tussen
de Oostsingel en Medisch Centrum
Antoniusveld. Daarna begint de aanleg van de Oostverbinding, de nieuwe
weg tussen Henri Dunantstraat en
Stationsweg, die het gehele volgende
jaar in beslag neemt. Het eerste stuk
van de Oostverbinding is het deel tussen arbeidsmigrantencomplex Mobile
Home Parc en de A73 in met een
rotonde op de Henri Dunantsraat. Als
deze fase klaar is, gaan de werkzaamheden in het tweede halfjaar van 2023
verder tot aan de aansluiting op de
Stationsweg, waar ook een rotonde
komt.
Het sluitstuk is in de eerste helft van
2024 het deel van de Stationsweg
vanaf Medisch Centrum Antoniusveld
tot aan het A73-viaduct.
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Bewoners Veltum leggen
jeu de boulesbaan aan
Inwoners van Veltum in Venray gaan een jeu de boulesbaan aanleggen
in hun wijk. Ze krijgen toestemming van de gemeente om een stukje
gemeentegrond in gebruik te nemen.
De jeu de boulesbaan krijgt een
plek op het speelveld in de hoek
Houtzagerstraat-Hoedemakerstraat.
Naast het voetbalveldje en de tafeltennistafel is er nog plek voor dit
burgerinitiatief. Het College van B&W
maakt een uitzondering op de regel
dat gemeentegrond niet gratis in
gebruik wordt gegeven. De jeu de
boulesbaan past in de groenbestemming van het speelveld, dat ligt op
een centrale plek in Veltum.
De initiatiefnemers hebben een draagvlakmeting gehouden in de buurt. Het
college vindt dat het draagvlak voldoende is aangetoond en waardeert

de positieve kanten van de jeu de
boulesbaan, die voor iedereen toegankelijk is. Het betekent een stimulans
voor buurtactiviteiten, bevordert de
sociale ontmoeting en draagt bij aan
het meer bewegen van volwassenen
en jongeren.
Wonen Limburg heeft toegezegd een
financiële bijdrage te leveren aan
de baan, die door de buurtbewoners
zelf wordt aangelegd. De gemeente
stelt een beheer- en gebruiksovereenkomst op. Aan de initiatiefnemers
wordt geen financiële tegenprestatie
gevraagd, maar ze moeten zelf het
onderhoud voor hun rekening nemen.

Nog geen besluit mest
verwerking Ysselsteyn
De gemeenteraad van Venray stemde in de raadsvergadering van 15
februari tegen de komst van regionale mestverwerking aan de
Timmermannsweg in Ysselsteyn. Het is geen definitief besluit, omdat
provincie Limburg gaat over de vergunningverlening. De SP stelde
vragen aan het College van B&W.
SP-raadslid Elianne Sweelssen wilde
weten of varkensbedrijf Arts-Swinkels
in beroep gaat tegen de afwijzing en
ze vroeg wanneer de bezwaartermijn
is verlopen. Het college antwoordde
dat het instellen van beroep nog niet
mogelijk is, omdat er nog geen besluit
is genomen.
De provincie vroeg enkel aan
gemeente Venray om een verklaring
van geen bedenkingen af te geven.
Die verklaring kwam er niet. Alleen
CDA en VVD stemden voor in de raadsvergadering van 15 februari. De andere
zes partijen waren tegen vanwege
de verwachte toename van geurover-

last. De buurt verzet zich tegen de
mestverwerking, waarover uiteenlopende rapporten zijn verschenen.
Arts-Swinkels en de provincie stellen dat inpandige mestverwerking in
een afgesloten systeem nauwelijks of
geen geurhinder veroorzaakt.
De gemeente heeft het raadsbesluit doorgestuurd naar de provincie
en verwacht dat er geen vergunning
komt. ‘Gedeputeerde Staten zullen,
gelet op het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen, geen
omgevingsvergunning kunnen verlenen’, aldus het college.

Kempen Creëert groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Wij bedenken, maken en delen
communicatieboodschappen. Onze klanten verbazen met verrassende, creatieve
concepten. Dat is wat we het liefst doen. We kijken naar de vraag áchter de
vraag. We blijven nieuwsgierig. Zo komen we tot het beste resultaat. Dat doen
we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers,
communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken waar jij
je mee bezig houdt zijn dus iedere dag anders. Het ene moment ben je bezig met
de interne communicatie van een logistieke dienstverlener. Het andere moment
verzorg je externe communicatie van een organisatie uit de agrosector. Een dag is
nooit hetzelfde en dat maakt dit werk zo leuk.
Als communicatieadviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor dat zij
op jou kunnen bouwen, hun boodschap goed overbrengen en de juiste doelgroep
bereiken. Je luistert naar de wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden:
je kijkt naar de vraag áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door taken
over te nemen en de uitvoering bij ze weg te nemen.
Heb jij een passie voor communicatie? Doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Heb je daarnaast enkele jaren ervaring, zou je jezelf omschrijven als een
organisatietalent, ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs?
Dan leren wij jou graag kennen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen dat de
dagen voorbij vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw
creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.
Wil jij ons team komen versterken? Solliciteren kan door je cv en motivatie
uiterlijk vrijdag 8 mei te sturen naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je
inhoudelijke vragen over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je
alles over het werken als communicatieadviseur bij Kempen.

#kempencreëert
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Resultaten online enquête

Veel weerstand in Merselo tegen vliegveld
De inwoners van Merselo staan het meest afwijzend tegenover de heropening van vliegveld De Peel.
Maar liefst 83 procent zegt zeer negatief te zijn. Merselo springt eruit, want in geen enkel ander dorp
rondom de vliegbasis is de uitkomst van de online enquête van het ministerie van Defensie zo extreem.
Vredepeel, het dorp waarin het
militaire vliegveld ligt, lijkt een
neutrale houding aan te nemen:
18 procent is zeer negatief en 15
procent is heel positief. Ook in
Ysselsteyn, het andere buurdorp
van Vredepeel, zijn de meningen
verdeeld. Van de Ysselsteyners is 34
procent zeer negatief en 27 procent juist heel positief. De cijfers
zijn afkomstig uit het omgevingsonderzoek dat Anne Berendrecht
in opdracht van het ministerie van

Defensie eind 2021 uitvoerde. Aan
de online enquête namen 999 personen deel. De uitslag toont aan dat
tweederde van de inwoners (zeer)
negatief is, een kwart is (heel)
positief en de rest (9 procent) is
neutraal. De meeste respondenten (166) kwamen uit Venray. De
meningen van de Venraynaren
blijken verdeeld: 42 procent zeer
negatief, 27 procent heel positief. In de Brabantse plaatsen
Deurne, Milheeze, Bakel, De Rips en

Overloon is de tegenstand groter.
Ruim de helft van de inwoners zegt
hier zeer negatief te zijn.
Dat het ministerie van Defensie
vliegveld De Peel weer in gebruik
wil nemen, is nu beter bekend bij
de inwoners. Uit een onderzoek van
eind 2020 bleek de helft hiervan
niet op de hoogte te zijn. Defensie
kondigde de heropening aan in juni
2019. De onbekendheid lijkt eind
2021 bijna verdwenen want nog 9
procent zegt van niets te weten.

Extreme meningen
De mening van de omwonenden is
ook duidelijk veranderd. Bijna de
helft van de deelnemers aan de
enquête van eind 2020 nam een
neutrale houding aan. Deze neutrale groep is bijna verdwenen. De
meningen zijn extremer geworden
zowel bij de voor- als tegenstanders.

Tegenwicht
Tweederde van de respondenten
heeft zijn mening nog niet laten
horen bij de overheid. Enkele
voorstanders die dit wel hebben gedaan, geven aan dat ze

tegenwicht willen bieden aan
alle negatieve geluiden. Ook om
te voorkomen dat het lijkt dat de
felle groep tegenstanders namens
iedereen spreekt. Voorstanders
wijzen op het belang van een
goede krijgsmacht en dat vrede
en veiligheid niet gratis zijn.
Tegenstanders halen de overlast
aan, niet alleen van geluid maar
ook van stikstof en luchtverontreiniging. Ze vrezen dat hun woonsituatie onleefbaar zal zijn tijdens
de oefenvluchten van de F-35
straaljagers.

Vervolg voorpagina

Tien jaar bewaren

Gemeente bewaart
mailboxen oud-wethouders

Eerste asielzoekers gearriveerd in tijdelijke
noodopvang Oostrum

De e-mails die wethouders verzenden en ontvangen gaan niet
meer verloren zodra ze uit dienst treden. Gemeente Venray gaat de
mailboxen van vertrokken bestuurders voortaan tien jaar bewaren. Daardoor wil de gemeente voorkomen dat belangrijke informatie verloren gaat en daarnaast is het ook een verplichting uit de
Archiefwet.
De gemeente kan tot nu toe de
mailbox alleen raadplegen als
de bestuurder nog in dienst is.
Mailboxen van wethouders en burgemeesters werden gewist zodra
ze de gemeente verlieten. De informatie was daarna alleen tijdelijk
terug te vinden in de back-ups.
Door het verdwijnen van de mails
kan het lastig zijn het handelen van
de gemeente later nog te reconstrueren of te onderzoeken. Dat
is bijvoorbeeld het geval als een
verzoek binnenkomt op basis van
de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). De gemeente is dan verplicht alle beschikbare informatie
openbaar te maken.
De archivering geldt alleen voor
mails en niet voor WhatsApp of
andere berichten. Het veiligstellen
van deze informatie gebeurt mogelijk later nog.

Het besluit om e-mails te bewaren
wordt nu genomen, omdat binnenkort de drie wethouders Jan
Jenneskens, Chantal Nijkerken en
Cor Vervoort aftreden. Nog voor
de zomer zal de nieuwe coalitie zijn gevormd en treedt een
nieuw wethoudersteam aan.
“De h
 uidige werkwijze vormt een
risico”, stelt het college. “E-mails
van een bestuurder bevatten
mogelijk informatie die nodig
is voor verantwoording, reconstructie of onderzoek. Wanneer
deze e-mails niet meer aanwezig
zijn, is dit niet mogelijk. Dit kan
nadelige gevolgen hebben voor
burgers, maatschappelijke organisaties, gemeente en de betrokken
bestuurders.”

Tekst: Henk Willemssen

In de bestuursovereenkomst zijn deze
voorwaarden vastgelegd. Zo is er geen
mogelijkheid tot verlenging van de
periode en zijn in afstemming met
Veiligheidsregio en politie afspraken
gemaakt over de inzet van beveiliging
en straatcoaches. Goede interactie
met de omgeving vindt de gemeente
belangrijk, zodat de onderwerpen die

onder omwonenden leven snel op
tafel liggen en zo mogelijk opgelost
kunnen worden. De gemeente heeft
daarom een klankbordgroep opgericht
met daarin een afvaardiging van de
omliggende dorps- en wijkraden, de
bedrijven en maatschappelijke instellingen. Ook het COA neemt deel aan
de overleggen. De eerste bijeenkomst

heeft inmiddels plaatsgevonden.
Op woensdag 18 mei organiseert de
gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie.
Omwonenden worden hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere
belangstellenden zijn welkom.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

LAST VAN
ZWAMMEN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL
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Lintjesregen

Dertien onderscheidingen tijdens lintjesregen in Venray
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op dinsdag 26 april, voorafgaand aan Koningsdag, heeft burgemeester
Leontien Kompier dertien inwoners van de gemeente Venray mogen verrassen met een Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. De burgemeester bracht alle gedecoreerden een
persoonlijk bezoek.
De heer Frans Bonants (82) uit
Venray is al ruim vijftig jaar betrokken als bestuurslid bij diverse biljartverenigingen in Venray. Verder is
hij een buitengewoon actief lid en
onmisbare schakel voor het gemengd
ouderenkoor Crescendo. Hij werd
voor zijn inzet benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
De heer Jack Heldens (67) uit
Venray is al vanaf 1989 zeer actief
als vrijwilliger binnen het KNVBamateurvoetbal. Hij maakte zich
verdienstelijk in verschillende functies en is op dit moment nog steeds
actief als rapporteur scheidsrechter
en coach Ontwikkeling Talentvolle
Scheidsrechters. Voor zijn tomeloze
inzet werd Jack Heldens door de verschillende verenigingen zeer gewaardeerd en benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Mevrouw Nelly Hermsen-Hermans
uit Venray (77) heeft zich vanaf
1977 belangeloos ingezet voor
vele verenigingen/stichtingen in
Wellerlooi en leverde er een grote
bijdrage aan het gemeenschappelijke leven. Haar verdiensten spelen
zich af in de gemeente Bergen, maar
momenteel woont zij in Venray. Door

haar werk als betrokken en actieve
vrijwilliger wordt zij benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Toon Jenniskens uit
Ysselsteyn (82) is vanaf 1955 tot
en met heden met grote regelmaat
actief binnen de gemeenschap van
Ysselsteyn. Hij is cijfermatig goed
onderlegd en bekleedt en bekleedde
diverse bestuursfuncties. Als rijvrijwilliger vervoert Toon Jenniskens
sinds 2015 bewoners van ‘t Zorghuus
in Ysselsteyn naar de dagbesteding.
Naast zijn bestuurderswerk is hij ook
als vrijwilliger voor de schoffelploeg
actief en kan er vaak een beroep op
hem gedaan worden voor allerlei
zaken. Hij werd benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.
Met grote regelmaat is de heer Wim
Jenniskens (67) uit Leunen actief
binnen de dorpsgemeenschap van
Leunen. Naast zijn agrarische bedrijf
en intensieve mantelzorg voor zijn
echtgenote sinds 1995, is hij in
diverse besturen actief (geweest)
binnen de Leunse gemeenschap. Hij
werd benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.
De heer Leo Lenssen (72) uit

Oostrum is vanaf 1979 tot heden
bestuurder en vooral een groot initiator en kartrekker van diverse activiteiten en verenigingen in Oostrum.
Hij laat zien dat hij zeer betrokken
en actief is binnen de dorpsgemeenschap en sportverenigingen in
Oostrum en werd daarom benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

schappelijke vertegenwoordiging en,
na zijn pensionering, als arbiter in
de bouw. Daarnaast vervulde hij als
vrijwilliger een veelheid van uiteenlopende bestuursfuncties op gebied
van onderwijs en cultuur, de kerk,
ouderenwelzijn en ontwikkelingswerk. Daarom werd hij benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf begin jaren 70 tot heden heeft
de heer Jan Steeghs (68) uit Oirlo
zich geweldig maatschappelijk ingezet en is hij enorm betrokken bij
lokale sportverenigingen, met name
Al vanaf 1992 zet de heer Harrie
de voetbalsport. Hij was vele jaren
Michels (88) uit Merselo zich belan- vrijwilliger en heeft zich belangeloos
ingezet voor diverse verenigingen,
geloos in voor diverse vereniginmet name voor de KNVB, maar ook
gen en voor basisschool De Lier in
voor de lokale gemeenschap in zijn
Merselo. Door zijn inzet en betrokkenheid heeft de school de gelegen- woonplaats. Hij werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
heid gehad alle gelden in te zetten
in het belang van onderwijs. De heer
Al vele jaren is de heer Theo van
Michels is een betrokken en actieve
vrijwilliger en werd benoemd tot Lid
Stokkem (66) uit Venray als vrijin de Orde van Oranje-Nassau.
williger actief bij diverse verenigingen. Dit doet hij bij S.V. Venray,
De heer Henk Raedts (75) uit
Judovereniging Venray en de
International Police Association (IPA)
Oostrum gaf van 1968 tot 2008 als
Afdeling Limburg Noord. Zijn inzet
directeur-grootaandeelhouder leivoor de samenleving wordt zeer
ding aan Raedts Bouwbedrijf BV c.q.
gewaardeerd en hij werd benoemd
Janssen-Raedts Bouwbedrijf BV in
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Venray. Naast zijn werkzaamheden
voor de eigen onderneming was de
De heer Herman Vermazeren
heer Raedts buitengewoon betrokken en actief in de bouwsector op
(64) uit Blitterswijck zet zich al
het gebied van onderwijs, aanbesinds 1977 in voor veel commissies
stedingsrecht en regelgeving, maaten stichtingen. Hij vervulde vanaf

1996 diverse bestuursfuncties binnen de Muziekvereniging Moed
en IJver. Vanaf 1982 tot 2021 was
Herman Vermazeren werkzaam bij
het Citaverde college (het huidige
Yuverta) en leverde bijzondere verdiensten voor deze school, maar ook
voor het onderwijs in de regio. Hij
werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Mevrouw May Volleberg-Volleberg
(64) uit Venray is nauw betrokken bij
diverse cultuurhistorische organisaties in Venray. Zo is zij al ruim elf jaar
actief als webmaster en technisch
coördinator bij Rooynet, de Venrayse
geschiedeniswebsite waarop oude
films, documenten en geluidsbestanden worden uitgedragen. Daarnaast
is decoranda medeauteur en redacteur van maar liefst vijf boeken over
de historie van diverse dorpen in de
regio. Ze werd benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Wilma Zegers-Claessens
(65) uit Merselo wordt beschreven
als een gouden vrijwilliger door haar
jarenlange vrijwillige inzet voor het
dorp Merselo, voor de regio Venray
en ook daarbuiten. Diverse verenigingen die met haar hebben samengewerkt, waarderen haar inzet enorm.
Daarom werd zij benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

Tegenvaller bij renovatie De Linde in Oirlo
Het renovatieplan van gemeenschapshuis De Linde in Oirlo valt ruim drie ton duurder uit. Door de gestegen
bouwkosten en materiaalprijzen is het bedrag opgelopen naar 1,8 miljoen euro. De gemeenteraad stemde in
september 2021 in met de renovatie en aanbouw voor 1,5 miljoen euro, waarvan de gemeente 1,05 miljoen
euro voor haar rekening neemt.
Daar komt nu 225.000 euro voor de
gemeente bij. De afspraak is dat de
gemeente tweederde deel van de kosten vergoedt. Stichting De Linde moet
ruim een ton extra opbrengen, dit zal
vooral gebeuren door meer zelfwerkzaamheid.
Het College van B&W heeft ingestemd

met het extra krediet. De gemeenteraad moet in de vergadering van dinsdag 31 mei nog goedkeuring geven.
Oirlo zit in een lastige tijd om het
bouwplan te realiseren. De renovatie
van het veertig jaar oude gemeenschapshuis was oorspronkelijk berekend op 1,1 miljoen euro. Toen de

gemeenteraad in september 2021 een
besluit nam, was het bedrag al opgelopen naar 1,5 miljoen euro. Daar komt
nu weer drie ton bij. Stichting De Linde
heeft wel met de aannemer en installateurs vaste prijzen kunnen afspreken zodat de kosten niet nog verder
oplopen.

De stichting en de architect hebben
veel moeite gehad om een aannemer
te vinden die de bouwklus wil uitvoeren. Eén van de drie geïnteresseerde
bouwbedrijven bracht een offerte uit.
De planning is dat de werkzaamheden
deze zomer van start gaan.
De omgevingsvergunning is door de
gemeente in februari verleend. Er
zijn geen bezwaren ingediend zodat
de vergunning onherroepelijk is. Een
tegenvaller voor De Linde is ook dat
de opgewekte stroom van de zon-

nepanelen niet kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
Enexis heeft laten weten dat dit op
zijn vroegst in 2027 kan. Omdat het
gemeenschapshuis de meeste energie
verbruikt in de avonduren terwijl de
stroom overdag wordt opgewekt, is dit
extra nadelig.

Tekst: Henk Willemssen

Vacature Teamleider
BiblioNu is volop in ontwikkeling om de
Bibliotheek van deze tijd vorm te geven.
We maken ontwikkeling voor iedereen
bereikbaar.

Spirit�ele beurs
met lezing door Marielle Beks

zondag 24 april

11:00 tot 17:00 uur
Ent�ee € 5,-

www.y�onneparanor�aal.nl
Hotel Asteria
Maasheseweg 80A, Venray

Wil jij ons helpen bouwen aan een vitale
samenleving? Wij zijn op zoek naar een
TEAMLEIDER (24 uur per week).
Als Teamleider ben je de verbinder, een enthousiaste en ondernemende
manager die de toekomstplannen van de Bibliotheek realiseert. BiblioNu staat
volop in het proces van de transitie collectie naar connectie. Wij zoeken een
krachtige teamleider die oog heeft voor het organisatiebelang, het teambelang
en individuele belang. Jij weet hoe je dit potentieel bij je medewerkers kunt
ontwikkelen.
Ben jij die enthousiaste verbinder die ons team komt leiden? Stuur je CV en
motivatie vóór 12 mei 2022 naar biblionu@matt-talent.nl.
Of bekijk de vacature op onze website; www.biblionu.nl/vacatures.
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Bart Alards uit Wanssum Starter van het eerste kwartaal
Bart Alards van DIEPWATER uit Wanssum is de Starter van het eerste kwartaal 2022 geworden. De twee
andere genomineerden waren Edwin de Klein, beeldend kunstenaar en kunsteducator en Marjolein Heitling,
eigenaresse van wijnwinkel en proeflokaal Bottlezz.

Vanuit zijn passie voor het aanleggen van hoogwaardige zwembaden
is Bart de onderneming DIEPWATER
gestart. Bart is gek op de techniek
en streeft ernaar om voor elke klant
het perfecte zwembad te realiseren.
Bart begeleidt hierbij het hele aanlegtraject.
De jury heeft de zwembadbouwer
uitgeroepen tot Starter van het eerste
kwartaal van 2022. Bart maakt hiermee ook kans op de titel Starter van
het jaar, die ieder jaar gekozen wordt
uit alle winnende starters van het
kwartaal.

Met de verkiezing van de Starter
van het kwartaal willen de gemeenten Venray en Horst aan de Maas,
Rabobank Noord-Limburg, de Horster
ondernemersvereniging O-twee en
het Venrays Ondernemers Platform
startende ondernemers een steuntje in de rug geven. Kijk voor meer
informatie op www.venray.nl/ondernemers
Aanmelden voor de verkiezing van de
Starter van het tweede kwartaal 2022
kan tot uiterlijk dinsdag 24 mei.
Beeld: Rikus ten Brücke

Planning niet haalbaar

Vertraging Maaslijn door
stoppen aanbesteding
De elektrificatie van de Maaslijn loopt vertraging op. ProRail heeft
de lopende aanbesteding ingetrokken, omdat uitvoerende bedrijven zijn afgehaakt. Door de schaarste aan staal en koper en de
hoge prijzen zijn de risico’s te groot geworden. Dat meldt gedeputeerde Maarten van Gaans aan Provinciale Staten.

Gemeente wil minder gras en
brandnetels in bermen
In de bermen en slootkanten in gemeente Venray groeien vooral grassen en brandnetels. In het kleine deel (14
procent) dat ecologisch wordt beheerd, is het verschil duidelijk zichtbaar. Hier is een veel grotere diversiteit
aan bloemen en planten, dat meer insecten aantrekt.
In het nieuwe bermbeheerplan wil de
gemeente stap voor stap overschakelen van traditioneel naar ecologisch
beheer. Dit gaat wel meer geld kosten.
Van 130.000 euro extra in de komende
jaren loopt het bedrag op naar ruim
twee ton.
Het grootste deel van 162 hectare
bermen en 240 kilometer slootkanten wordt op traditionele en goedkope
wijze gemaaid. De klepelmaaier laat
het maaisel liggen. Het groen in de
bermen mag vanwege de verkeersveiligheid niet te hoog worden en de
begroeiing in de sloten mag de afwatering niet belemmeren. Dat waren tot nu
toe de belangrijkste uitgangspunten.

De keerzijde is dat in bermen en sloten
grassen (vooral raaigras) en brandnetels domineren. Dit zijn de sterkste
soorten, die hun concurrenten verdringen. Dit proces wordt nog versterkt
doordat het maaisel blijft liggen en dus
opnieuw kan uitzaaien.
Om meer diversiteit aan planten en
insecten te krijgen, is een ecologische
aanpak nodig. Die is gericht op het verschralen van de bermen en slootkanten. Het maaien gebeurt nog één keer
per jaar, in oktober of november, waarbij stukken worden overgeslagen. Het
maaisel blijft niet meer liggen, maar
wordt afgevoerd.
De groeikracht van de grassen en

brandnetels neemt daardoor langzaam
af. Op delen die niet worden gemaaid,
zal een andere bermvegetatie zichtbaar
zijn met meer bloeiende en zeldzame
planten. Een ander voordeel is dat
de bermen en sloten een schuilplek
bieden aan insecten, vogels en kleine
dieren. De slagingskans van ecologisch beheer is ook afhankelijk van het
gebruik van omliggende agrarische
percelen. Als eigenaren deze gronden
bemesten of aan onkruidbestrijding
doen, dan kan dat gevolgen hebben
voor de groei in bermen en sloten.

Het gevolg is dat ProRail een
nieuwe aanbesteding moet opstarten. Dat levert vertraging op
waardoor de planning niet meer
haalbaar is. De werkzaamheden
aan de spoorlijn tussen Roermond
en Nijmegen zouden eind dit jaar
beginnen. Het spoorproject moest
eind 2024 zijn afgerond. De provincie meldt dat de oorlog in Oekraïne
en de coronacrisis de oorzaken zijn
van de kostenstijgingen en tekorten die de bouwsector zwaar treffen.
Voor ProRail is de zekerheid van
tijdige levering van materialen
van groot belang, omdat het werk
gepland is in tijdvakken waarin
de treinen buitendienst zijn. “Een
kleine vertraging in levering kan
tot zeer lange vertraging in de

realisatie leiden”, aldus gedeputeerde Van Gaans. “De risico’s van
tijd en geld worden zo groot, dat
marktpartijen hebben aangegeven
deze niet meer te willen of kunnen
dragen. Wij betreuren het ten zeerste dat de reizigers langer moeten
wachten op de verbetering van de
Maaslijn.”
De Maaslijn bestaat op het grondgebied van gemeente Venray
geheel uit enkelspoor. Vanaf het
station in Oostrum wordt straks
over een lengte van 4,5 kilometer een dubbelspoor in zuidelijke
richting aangelegd. Door het dubbelspoor en de elektrificatie is een
betere dienstregeling mogelijk
met een tijdwinst van 7 minuten
op het traject tussen Roermond en
Nijmegen.

Tekst: Henk Willemssen

Einde juridische strijd Mobile
Home Parc in Oostrum
De omgevingsvergunning voor het Mobile Home Parc aan Henri
Dunantstraat in Oostrum is binnenkort onherroepelijk. De
bezwaarmalers hebben hun hoger beroep ingetrokken bij Raad
van State, waarna gemeente Venray besloot dit ook te doen.
Daarmee is de juridische strijd van de baan.
Nu de rechtszaak na drie jaar
procederen van tafel is, krijgt
het Mobile Home Parc van Kafra
Housing, onderdeel van OTTO Work
Force, een definitieve vergunning.
De gemeente verleende in oktober
2018 de vergunning van vijf jaar
voor 60 woonchalets waarin 240
arbeidsmigranten kunnen worden
gehuisvest. De opening was in april
2019 op het terrein in de hoek tussen A73 en Henri Dunantstraat, dat
eigendom is van gemeente Venray.
Jan Lucassen uit Well maakte
bezwaar tegen de verleende
vergunning. In dezelfde periode
kreeg Lucassen Holding geen toestemming om arbeidsmigranten
te huisvesten in het voormalige
pand van Gilde Opleidingen aan de

Westsingel in Venray. De gemeente
wees de bezwaren af, maar
Lucassen ging met succes in beroep
bij Rechtbank Oost-Brabant.
Het bezwaar draaide om de vraag
of Lucassen belanghebbende is
met zijn bedrijven die in hetzelfde
marktsegment en verzorgingsgebied werkzaam zijn als Kafra
Housing. De gemeente vond van
niet, maar de rechter oordeelde
anders. De juridische kwestie
belandde bij de Raad van State.
De gemeente nam wel een extra
voorschrift op in de vergunning
dat in het Mobile Home Parc alleen
arbeidsmigranten mogen wonen
die werken voor OTTO Work Force.
Tekst: Henk Willemssen
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een
verbetering voor Venray
In de gemeente Venray wordt vanaf 1 maart het afval van woningen gescheiden en op een gewijzigde manier opgehaald. De dag waarop het
afval aan huis wordt opgehaald, staat voor elke woning vast en is te lezen op de voor die woning op te vragen afvalkalender.
De groene containers die met groente, fruit,
tuinafval en etensresten (GFT+E) mogen worden gevuld, zullen elke week gratis aan huis
worden opgehaald. De plastic zakken met plastic, metalen verpakkingen en lege drinkpakken
(PMD) worden elke twee weken gratis opgehaald. De grijze container voor restafval wordt
één keer per vier weken opgehaald, maar
daarvoor moet, afhankelijk van de grootte,
worden betaald. De glascontainers blijven op
de bekende locaties staan, evenals de textiel-

containers. Het papier en karton wordt één keer
per maand aan huis opgehaald door vrijwilligers
van een aantal organisaties of kan op bepaalde
plaatsen naar zeecontainers worden gebracht.
Glas, textiel en papier kan ook gratis worden ingeleverd, zodat er alleen bij de grijze container met
restafval nog kosten voor de inwoners ontstaan.
De bedoeling van de gemeente is om op deze
manier de hoeveelheid restafval te verminderen
en het overige afval te kunnen hergebruiken. Nu
dit systeem van afvalinzameling enkele maan-

den functioneert, wil de onafhankelijke stichting
Burgers van Venray bij de inwoners peilen hoe
men dit systeem tot dusver ervaart. Gedurende de
maand mei kunt u uw mening geven op de website www.burgersvanvenray.nl over de stelling:
Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een
verbetering voor Venray.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray april

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een
betrouwbare coalitie
Op de website Burgers van Venray kon men in de maand april reageren op de stelling ‘de regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een
betrouwbare coalitie’. Van de reacties was 62 procent het eens met de stelling, men had dus vertrouwen in het werk van de informateurs.
Jan is het niet eens met de stelling, omdat hij
twijfelt aan de integriteit van de informateurs.
De formatie moet volgens hem gebeuren door
de partij die het grootste is geworden. “Zo
nodig aangevuld met de op één na grootste
partij. Dat is democratisch en het volgt de wens
van de kiezers. Met formateurs die enkel en
alleen van de gevestigde orde partijen komen,
heb je al snel de kans dat de lokale winnaar
buitenspel wordt gezet. En erger nog, de formateurs zullen het beleid van hun komaf maximaal willen doorvoeren. Voorbeelden genoeg
in het land. Dus geen informateurs, maar maxi-

male openheid.”
Theo is het wel eens met de stelling en geeft aan
dat het in het belang van Venray is dat er gezocht
wordt naar een coalitie die de belangen van
Venray in zijn geheel als gemeente nastreeft. “Het
is belangrijk dat er verder gekeken wordt dan de
belangen van de partijen afzonderlijk en afstemmen waar dat tot handjeklap kan komen. Venray
kan beter.” Daarvoor moeten partijen volgens hem
laten zien welke partijprogramma’s en doelen ze
hebben of kunnen ondersteunen. “Dat zoeken
naar deze gezamenlijke doelen en draagvlak kan
best door buitenstaanders gebeuren. Zij zien vaak

ook andere mogelijkheden. De crisis na vertrekken
van wethouders en burgemeester zie ik als een
positieve zaak, omdat hiermee een halt is toegeroepen aan ‘ons kent ons’ en ‘wij weten wel wat
goed voor u (en ons) is’. De gemeenteraad heeft
laten zien dat zij er stonden toen het nodig was. Ik
heb er vertrouwen in dat er weer een goed team
komt te staan.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

De inhoud van de ingezonden stukken van Stichting Burgers van Venray zijn 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.

VVD

De wereld verandert?

Twee maanden geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Sindsdien worden we dagelijks geconfronteerd
met beelden en met dreigingen die we in ons veilige Europa misschien wel niet meer voor mogelijk hadden
gehouden.
Oekraïne ontvlucht zijn, is hartverwarmend. Veel mensen zijn zelfs
bereid om ze in eigen huis op te
nemen. Dat bestuurders en politici
zich verbazen over het contrast met
de bereidheid om ‘reguliere asielzoekers’ op te vangen, zegt meer over
hen dan over de maatschappij. Het
zegt mij in ieder geval iets over de
maatschappelijke waardering voor
de huidige asielpraktijk.
Ook realiseren we ons opeens weer
het belang van een serieuze krijgs-

Voor de oudere generatie is de dreiging uit het Oosten een onplezierig
déjà vu, voor de jongere generatie
eerder een onverwachte en harde
confrontatie met de geopolitieke
werkelijkheid van de wereld waarin
wij leven. Wat de komende jaren de
gevolgen gaan zijn, is nog verre van
duidelijk. Maar nu al betekent het in
Nederland en dus ook in Venray het
een en ander.
De collectieve reactie op de enorme
stroom mensen die halsoverkop

macht. Na het decennialang bezuinigen op en onttakelen van onze
defensie is dat inzicht er nú in een
oogwenk weer. De taakstelling van
defensie gaat terug naar af. Van de
politieagent voor de halve wereld
naar het veiligstellen van onze eigen
Nederlandse territoriale integriteit.
In Venray zet dat de discussie over
het opnieuw in gebruik nemen van
vliegbasis De Peel inmiddels ook in
een enigszins ander daglicht.

Harrie van Oosterhout

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.

Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 0610930235 in Deurne **

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

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Hortensia’s (heel veel srt.) Rhodo
e.a. groenbl. heesters ook op
stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. DIV.
AANBIEDINGEN ZIE: www.veldtuinplanten.nl Open za. 9.30-16.30 uur,
of vrij. na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

VAN ROY KASSEIEN Grashoek :Antieke
Bouwmat. en Tuindeco.
Extra Open Dagen met Pasen!
Tel: 06 18 92 50 99

Gezocht voor liefhebber, Zundapp met
voetversnellingen. Wie heeft er wat
staan? Bel of app 06 22 78 41 98

Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.

Apt. met frontaal zeezicht in Los
Cristianos Tenerife. Huurprijs € 50,per nacht. Inf. 06 48 42 59 42.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 0773983552

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

Willy’s Wereld

Column

Reünie
En toen stond ze eindelijk voor
de deur. Met vier klasgenoten
leken we dat laatste havo-jaar
onafscheidelijk. Maar als dan
dat eindexamen is geweest en
alle diploma’s uitgedeeld zijn,
gaat ieder weer zijn weg en
kun je dus mensen echt kwijt
raken.
Nu hebben we de laatste jaren
de beschikking over het internet
en oud-klasgenoten zijn redelijk
makkelijk op te sporen. Maar
omdat Marielle een offline
leven leidt (althans niet op de
socials zit) lukte het me niet om
uit te vogelen waar ze zat. Een
toevallige ontmoeting tussen
Janine, een andere klasgenoot,
en Marielle bracht het gesprek
op Boschveldtijd en dat leidde tot
een gezellig avondje koffie en
kletsen. Ruim 35 jaar hadden we
elkaar niet gezien, dus viel er veel
te vertellen. Een herhaling van de
ontmoeting zit al in het vat.
Het was fantastisch om elkaar na
zo’n lange tijd te zien, maar het
gaf me ook het besef hoe snel
je mensen kunt verliezen. De
heftigste vorm is natuurlijk het
verlies van een dierbare bij een
sterfgeval. Helaas hebben we daar
allemaal wel ervaring mee. Maar
dus ook die klasgenoot die een
andere richting opgaat, een collega
die een nieuwe uitdaging vindt of
een muzikant die je band verlaat.
De hernieuwde ontmoeting met
iemand laat zien hoe waardevol
het is om met mensen in contact
te blijven en ik realiseer me dat ik
daar zelf niet zo goed in ben. Tijd
dat ik daar maar eens wat meer
energie in ga steken.
Binnenkort daar maar eens mee
beginnen tijdens de Jera-reünie.
Vanwege de 50e verjaardag van
de jongerensoos worden er voor
verschillende generaties drie
avonden gehouden waarop oudbezoekers nog eens naar de Jera
kunnen. Op de eerste avond zijn
wij, de oudste generatie, aan de
beurt. Ik heb er nu al zin in om
dan muziek te mogen draaien
zoals in de jaren 80. Nu kan het
nog in de ‘oude’ Jera, want als
alles goed gaat, komt er een flinke
verbouwing om klaar te zijn voor
de toekomst.
Benieuwd wie ik nog tegenkom
die vroeger een andere kant op is
gefietst.
Hou vol!
Willy
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Geplukt

Chris Wijnhoven Blitterswijck

Programmering
SEIZOEN 2021-2022

Ondanks de leeftijd van 96 is Chris nog goed bij kennis; over vroeger kan hij uren vertellen. Dit omdat hij in die jaren veel mee heeft gemaakt.
Ook aan zijn huis, waar hij al 95 jaar woont, heeft hij veel herinneringen. Deze week wordt Chris Wijnhoven uit Blitterswijck geplukt.

Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Sixties Pop Gold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Rock&Roll All Flavours
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Roojlaat
Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
(Laatste dinsdag van de maand:
18.00-19.00 Rond de tafel)

22.00 Rooj laat
Raadsvergaderingen van
Gemeente Venray worden op
wisselende tijden live uitgezonden

Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
19.00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
23.00 Roojlaat
Donderdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Grenzenloos
19.00 Volksmusik mit Schwung
21.00 Avonddienst
23.00 Roojlaat

Chris werd geboren in Blitterswijck
in een gezin met drie kinderen. Zijn
ouders hadden het niet breed en
daardoor leefde het gezin erg zuinig. “Toen ik 1 jaar was verhuisde
we naar de Breeteweg, omdat dit
het hoogste punt van Blitterswijck
was. In het oude huis hadden we
regelmatig te maken met hoogwater, zoals in 1926 toen het dorp
overstroomde. Ik kan me nog herinneren dat ik met de nagelbak
mocht spelen toen we hier kwamen wonen en mijn vader wat aan
het timmeren was binnen. Mijn
vader had een bomenkwekerij en
wij brachten toen we wat ouder
waren het fruit naar het dorp.”
Volgens Chris ervaart hij nog
steeds voordelen aan het feit dat

het gezin vroeger arm was. “Als er
schimmel op kaas zat, moesten wij
het gewoon opeten. Ook toen er
maden over de ham liepen, werden
die verwijderd en daarna werd het
vlees op tafel gezet. Je merkte het wel
aan de smaak, maar we aten het op.
Het heeft voordelen dat je op jonge
leeftijd alles moet eten. Je wordt er
sterk van. Ik denk dat ik daarom zo
oud al ben geworden.”

Alleen
Ouder worden heeft echter ook nadelen, vindt Chris. Twaalf jaar geleden
overleed zijn vrouw en sindsdien zit
Chris veel alleen. “Alleen zitten is niks.
Vooral in de avond is dat niet fijn. Ik
heb in totaal vijf kinderen en zeven
kleinkinderen, die vaker langskomen.

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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Gelukkig kan ik ook elke week naar
de zorgboerderij in Geijsteren. Dan
worden vier andere uit het dorp en ik
met de bus opgehaald en krijgen we
koffie, soep en middageten. Daarnaast
ga ik elke donderdag naar de dagbesteding in De Zaal. Dat vind ik mooi en
gezellig. Het is fijn om aanspraak te
hebben van anderen.”
Dat is ook de reden dat Chris nog altijd
eieren van zijn eigen kippen en honing
verkoopt aan huis. “Mensen noemen
me gek, omdat ik dit nog steeds doe.
Dan zeg ik: dat heb ik vaker gehoord”,
vertelt Chris lachend. “Voor het geld
hoef ik dat niet te doen, ik kom goed
rond van mijn AOW, maar ik wil nuttig zijn en de mensen bij mij over de
vloer laten komen. Dat probeer ik zo
lang mogelijk vol te houden. Ik vind
het jammer dat ik dit niet meer samen
met mijn vrouw kan doen. Als ik daar
over nadenk, word ik emotioneel.”
Chris is het namelijk gewend om producten te verkopen aan huis. Jarenlang
hadden hij en zijn vrouw een winkel,
waarin ze groente, fruit en bloemen
verkochten. “We verkochten van alles.
Het was een trefcentrum in het klein.
We zijn ermee gestopt toen de euro
kwam. Dat wilde ik liever niet, want ik
ga graag met mensen om. Nog altijd
zeggen mensen tegen me dat ze het
fijn vonden om wat bij ons te kopen.”
Ook maakte Chris bloemstukken, zoals
grafstukken of bruidsboeketten. “Dat
gaat niet meer nu ik ouder ben, mijn
zoon heeft dit overgenomen.”
Net als zijn opa is Chris’ zoon boomkweker. Ook verzorgt hij de boodschappen voor zijn vader, want
autorijden kan Chris niet meer. “Ik heb
mijn rijbewijs laten verlopen, omdat
ik een botsing had gehad tegen een
boom. Vroeger luisterden de kinderen naar mij, nu is het andersom. Ik

was in de auto te gehaast en door niet
meer in de auto te stappen probeer ik
verstandig te zijn. Nu loop ik rond met
mijn rollator. Ik heb van een scootmobiel afgezien, omdat het verkeer te
druk is.”
In het huis waar Chris na 94 jaar nog
steeds woont, kan hij veel herinneringen vinden. Zo ligt er nog een verzameling van zijn vrouw in het huis. “Zij
ging alle rommelmarkten af om poppen te kopen. We hadden er in totaal
2.000 en daar ze zo’n plezier van.”
Ook maakte Chris in het huis de oorlog
mee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
stond er een afweergeschut voor het
huis. Enkele granaten vielen rondom
het huis. “Het huis is wel beschoten,
maar nooit kapot gegaan. Toen het
te gevaarlijk werd, zijn we geëvacueerd naar het St. Servaes. Toen het in
Meerlo rustiger was, kregen we daar
onderdak bij familie Peelen. Zij hadden een groot gezin, maar er was nog
plaats in de varkensstal. We hebben
goed kunnen slapen in de varkenskooien. Dat was een plezierige tijd
met de familie. Totdat we naar huis
mochten, zijn we in Meerlo gebleven. We hebben een paard en wagen
geleend om naar Blitterswijck terug
te kunnen. Bij het huis troffen we veel
ellende aan.”
Ondanks dat Chris veel heeft meegemaakt in zijn leven, voelt hij zich nog
goed en hoopt hij nog lang gezond
te blijven. “Ik slik in de ochtend een
paar pilletjes voor de bloeddruk, dat
is alles. Wel heb ik soms last van mijn
knie en loop ik slecht, maar ik ga niet
graag naar de dokter. Ik ben een nuchter persoon en soms wat te zuinig.
Maar ik ben gelukkig en zeker als mijn
kinderen ook gelukkig zijn.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Weekendkalender
Vrijlaat!
Roojlaat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 Venradio met Freek&Marc
10.00 Venradio met Maik&Mario
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
15.00 Venradio met Petra
16.00 Weekenddienst
18.00 De avond formule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00
06.00
08.00
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
17.00
18.00

Nachtsessie
Venray vroeg
Moments to Remember
Even stilstaan
Heilige Mis
Wette nog?
Potpourri
Schlager Jukebox
Zondagmiddag Live
Zondagse soep
Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Gouden akkoorden
21.00 Love Night
Meer informatie over deze
programma’s en het laatste nieuws
via www.omroepvenray.nl

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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IVN Geysteren-Venray
organiseert dagwandeling
in de Hoge Venen
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 22 mei een dagwandeling
in de Hoge Venen in België. De wandeling, die onder leiding staat van
Olaf op den Kamp, is ongeveer 10 kilometer lang.

Jubilarissen van Dé Maaltijdservice in
het zonnetje gezet
Dé Maaltijdservice bezorgt met behulp van haar vrijwilligers dagelijks maaltijden aan kwetsbare ouderen
in de regio Zuidoost-Nederland. Vanuit de locatie Venray wordt er van Berg en Dal tot aan Weert en van
Mariahout tot Echt-Susteren bezorgd. Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest, dat door corona twee jaar
was uitgesteld, zijn de jubilarissen van Dé Maaltijdservice in het zonnetje gezet. Op vrijdag 22 april werden
de ruim negentig vrijwilligers en hun partners getrakteerd op een feestelijke middag bij de Bouledrome
Venray. Hierbij werden de jubilarissen gehuldigd. Wim Pluk, Wim Hendriks, Herman Janssen, Nel
Jenniskens, Judith Versteegen-Stals, Herman de Raat en Joos Janssen vierden hun 12,5-jarig jubileum.
Sjaak van Nisselroy, Jan van den Beuken, Theo Verbakel en Maria van der Aa zijn al 25 jaar vrijwilliger en
Joan Lenders-Vullings mocht zelfs haar 30-jarig jubileum vieren.

IVN vakantie-activiteit in Blitterswijck

De route die gelopen wordt kent niet
veel hoogteverschillen. Wel zijn goede
schoenen en eventueel een wandelstok aan te bevelen, evenals eten en
drinken voor onderweg. De wandeling begint bij parkeerplaats Nahtsief.
Vanaf hier verkennen de deelnemers
het veengebied Im platten Venn.
Daarna steekt de groep over naar
het veen Nahtsief en loopt langs de
Entenpful naar de Stelling, waar pauze
wordt gehouden vlakbij de rotsblokken Kaiser Karls Bettstatt. Via het
Brackvenn keren de deelnemers terug
naar de auto of bus. Na afloop volgt er
een bezoek aan het stadje Monschau
aan voor een kop koffie.

Veengebied
Tijdens deze dagwandeling maken
deelnemers kennis met het veengebied op het dak van België. De route
gaat afwisselend over smalle knuppelpaden, bospaden en brede boswegen. Onderweg zijn de bijzondere

palsen te zien, cirkelvormige plekken
die soms begroeid zijn met soorten als
kleine veenbes, een jarig wollegras,
veenpluis of wateraardbei. Medio mei
is het vruchtpluis van het wollegras
volop te zien. Ook staan allerlei struiken in bloei, waaronder blauwe en
rode bosbes en de zeldzame rijsbes.
Al deze bloeiende planten trekken
zweefvliegen en vlinders aan. In het
veen leven allerlei vogels waaronder
gras- en boompieper en de grauwe
klauwier. In de omliggende bossen
leven goudvinken, zwarte spechten,
gaaien en diverse soorten mezen.
Voor carpoolen wordt er om 07.30 uur
bij de parkeerplaats van de Gamma in
Venray verzameld. Aanmelden voor
deze activiteit kan door te mailen naar
info@ivn-geysteren-venray.nl onder
vermelding van Hoge Venen. Bij voldoende belangstelling (ongeveer dertig personen) wordt er een touringcar
ingehuurd.

IVN Geysteren-Venray organiseert op dinsdag 3 mei een natuuractiviteit voor jeugd van 6 tot 12 jaar in
Blitterswijck. Deelname is gratis.
Blitterswijck heeft een nieuw aangelegd natuurgebied en dicht bij het
dorp zijn restanten te vinden van
een oude ruïne en meerdere opgravingen. Tijdens deze vakantie-activiteit wordt onder andere de Maasarm
overgestoken via grote stapstenen
en wordt er in de ruïne gekeken. Er
zijn voldoende begeleiders aanwe-

zig tijdens deze ochtend. Het wordt
aangeraden om kinderen laarzen
of stevige, waterdichte schoenen
aan te trekken en te kiezen voor
speelkleren die nat en vies mogen
worden.
Deze vakantie-activiteit voor de
jeugd begint om 10.00 uur bij het
hervormd kerkje, Maasweg 27 in

Blitterswijck. Om 12.00 uur kunnen
de ouders de kinderen weer ophalen. Aanmelden kan door te mailen
naar secretariaat@ivn-geysterenvenray.nl onder vermelding van
vakantie-activiteit. Vermeld in de
mail naam, leeftijd en telefoonnummer van de deelnemende kinderen.

Centrum van Venray gevuld met levende
standbeelden
Al voor het vijfde jaar is Venray op de koopzondag in april gevuld
met ‘living statues’.

Dit festival, dat dit jaar plaatsvond op 24 april, trekt elk jaar
meer bezoekers. Dat komt doordat
ook professionele acteurs worden gecontracteerd. Naast diverse
prijswinnende acts, werden er ook
verschillende nieuwe acts voor
het eerst aan het publiek getoond
in Venray. Levende standbeelden
waren voorheen erg bekend van
de Ramblas in Spanje, maar zijn
tegenwoordig ook veel te vinden in
Nederland. Er vinden door het hele
land allerlei festivals plaats gericht
op levende standbeelden, soms
met daar een wedstrijd aan gekoppeld. In Venray vond dit jaar voor de
vijfde keer zo’n festival plaats, dit
jaar zonder wedstrijdelement.
In het centrum van Venray konden mensen, naast twaalf levende
standbeelden, ook hun eigen kinderen zien acteren als Living Statue.
Kinderen onder de 12 jaar konden
meedoen aan de kinderworkshop
op de Grote Markt, waar professionals hen leerden hoe het is om een
standbeeld te zijn.
Beeld: Rianne Verbong-Faassen

Gemotiveerde
collega’s
Wij, 5-sterren camping De Heldense Bossen in Helden, zoeken
voor het komende kampeerseizoen gemotiveerde collega’s:

Scholieren /
Studenten

• Receptiemedewerker
• Zwembadmedewerker
• Medewerker
Huishoudelijke dienst

Actieve ouderen
• Toezichthouder zwembad
• Gastheer/-dame
aan de toegangscontrole
Op www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.
Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan voor maandag 9 mei a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd
worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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Paasmiddag in Ysselsteyn georganiseerd Opnieuw veel LEGO-bouw
om mensen bij elkaar te brengen
werken in centrum Venray
Twee moeders organiseerden een paasmiddag in de speeltuin aan de Moerslag in Ysselsteyn. Het doel hiervan
was om mensen bijeen te brengen. Tijdens deze middag waren er allerlei activiteiten te doen.

Na een aanzet van een commissielid van project Speelbuurt Ysselsteyn
kwam de organisatie al snel op dreef.
Linda Custers-Jansen prikte de datum,
zoals de voorgaande editie in 2019,
waardoor deze in het Ysselsteyns
Nieuwsblad verscheen. Dit motiveerde
Ania Brzeçzak-Janssen om contact te
zoeken met haar. Samen met haar
dochter Lieke vormden ze het team
om deze paasmiddag vorm te geven.
Vier meiden uit groep 8, Nienke,

Malou, Fieke en Lieke, bedachten activiteiten naast het zoeken van paaseieren in de speeltuin. Schminken,
muziek en buitenspellen zorgden
ervoor dat er genoeg te doen was.
Deze speeltuin aan de Moerslag stond
twee jaar geleden in de belangstelling. Vijf moeders regelden toen
speeltoestellen, picknickmanden en
nieuw groen in samenwerking met
de gemeente. “Het is geweldig om te
zien dat de speeltuin meer leeft in het

dorp”, vertelt Linda. Drie dames uit het
dorp verzorgden iedereen van drinken en iets lekkers. Ania verkleedde
zich als paashaas en bracht ook een
bezoekje aan ‘t Zorghuus. “Door de
mooie complimenten is deze activiteit
zeker voor herhaling vatbaar”, zegt
Ania. Linda vult aan: ”Het is inderdaad
een kwestie van chocolade tijdig inkopen, mensen persoonlijk uitnodigen
en er samen een feestje van maken.”

De oproep van winkeliersvereniging Venray Centraal om in het
kader van Koningsdag weer iets te bouwen, is massaal omarmd.
Maar liefst 65 kinderen zijn fanatiek aan het bouwen geslagen en
zijn gekomen tot 54 totaal verschillende bouwwerken van LEGO.
Deze bouwwerken zijn van woensdag 20 tot vrijdag 29 april te zien
in het centrum van Venray.

De kinderen hebben hun bouwwerken zelf aangeboden aan de
winkeliers, die deze laten zien in
hun etalage. Overal waar in de etalage LEGO-bouwwerken staan, zijn
stemformulieren te krijgen. Mensen
kunnen stemmen op wie van de

bouwers er in de prijzen gaat vallen, maar onder de stemmers zelf
worden ook prijzen verloot. Aan
de hand van het stemmen wordt
bepaald wie de LEGO-koning(in) van
Venray wordt. Er kan gestemd worden tot vrijdag 29 april.

2804 \ verenigingen

Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren
organiseert historisch gildefeest

We zijn van 27 april t/m 8 mei alle dagen open!

Vanwege het 550-jarig bestaan van de vereniging wordt er in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 juli
door het Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren een historisch gildefeest georganiseerd. Dit feest wordt
gevierd op en rondom de kasteelplaats van voormalig kasteel Geijsteren.

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Het programma start op zaterdagavond 9 juli met een openbare
biercantus in de feesttent bij de kasteelruïne in Geijsteren. Op zondag 10
juli begint de dag voor publiek om
12.00 uur met een optocht van verschillende gildes en muziekvereni-

gingen uit de buurt, die zich beweegt
door de dorpskern van Geijsteren.
Deze vertrekt vanuit de wei bij Zaal
de Kei en eindigt op het feestterrein
bij de kasteelruïne. Aansluitend zullen
er op de binnenplaats van het kasteel ook nog diverse demonstraties en

straattheater zijn en is er livemuziek in
de feesttent.
Meer informatie volgt op het de
Facebook- en Instagrampagina het
gilde. Ook is er meer informatie te vinden op www.gildegeijsteren.nl

Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Niek Versteegen op schot voor SV Venray
Topschutter Niek Versteegen had met drie treffers een groot aandeel in de 4-0 derbywinst van SV Venray op
SSS’18 uit Overloon. Door de thuiszege op zaterdag 23 april verstevigde het Venrayse team zijn koppositie in
de eerste klasse D.
Toch kwam de 4-0 overwinning niet zo
eenvoudig tot stand als de uitslag doet
vermoeden. De nummer dertien SSS’18
wist bijna een uur stand te houden
op sportpark De Wieën. Het was Niek
Versteegen die met een kopbal, uit
een voorzet van Jarno Peeters, de score
openbrak. Koen Verlinden scoorde even
later tegen zijn oude club de 2-0. Uit
twee mooie aanvallen voerde Venray
in de slotfase de score op tot 4-0. Beide
doelpunten waren van Niek Versteegen

die zijn seizoentotaal op negentien
treffers bracht. Venray won vijf dagen
eerder op paasmaandag 18 april de
thuiswedstrijd tegen De Ster met 3-0.
De Venraynaren kenden een vliegende
start. Niek Versteegen scoorde al na
vier minuten de 1-0. De doelpuntenmaker stond ook aan de basis van de
2-0 van Rick Egelmeers in de zevende
minuut. De wedstrijd lag niet veel
later stil, omdat arbiter Heuts onwel
was geworden en niet verder kon. Het

wachten was op een ambulance. In de
tussentijd werd in scheidsrechter Nick
Tunnissen uit Venray, die op een hoger
niveau fluit, een vervanger gevonden. Na een onderbreking van veertig
minuten werd het duel hervat. Venray
koesterde de 2-0 voorsprong en er
gebeurde niet veel meer. In de blessuretijd bracht Niek Versteegen de 3-0
eindstand op het scorebord.
Tekst: Henk Willemssen

Word jij
onze nieuwe
collega?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste
mensen, heb jij aﬃniteit met techniek,
productie of logistiek?

Neem contact met ons op!

Een relevante opleiding is niet vereist.

Internationaal Verbroederingstreffen
in centrum van Venray
De schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray organiseerde zondag 24 april tussen 12.00 en 19.00 uur het
groots Internationaal Verbroederingstreffen in het centrum van Venray. Deze gehele dag stond in het teken van
de ‘streetparade’, maar natuurlijk ook de vrijheidstaptoe, met zeer toonaangevende muziekkorpsen. Om 12.00
uur startte het programma op het Schouwburgplein met optredens van de Zingende Kapsters, Luuk Lenders en
Just for Fun. Om 14.00 uur trok een streetparade door het centrum en om 15.00 uur begonnen de openingstoespraken op het Schouwburgplein, waarna de vrijheidstaptoe aanving. / Beeld: Rianne Verbong-Faassen

OKECHAMP B.V.
okechamp_eu
Oude Venloseweg 84, 5941HG Velden
077 472 81 49
hrvelden@okechamp.eu
www.okechamp.eu
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Julian Heijnemans Venray
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik heb mijn beste vrienden ontmoet
op mijn middelbare school, het zijn
mensen waar je altijd op terug kan
vallen mocht het nodig zijn. We zijn er
altijd voor elkaar in elke situatie.

Heb je een verborgen talent?
Als ik het mag zeggen, denk ik toch
het maken van foto’s. Het is iets waar
ik compleet rustig van kan worden. Ik
moet toegeven dat als de ambulances om je oren vliegen, dat wel eens
lastig is, maar het geeft met toch een
soort rust. Ook is het een manier van
je creativiteit uiten. Als ik het zelf zeg,
vind ik mezelf er best goed in.

Heb je een bijbaantje?

Naam		 Julian Heijnemans
Leeftijd		 15 jaar
School		Metameer,
		Stevensbeek
Woonplaats Venray

Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Ik zou graag naar Amerika gaan,
het is een werelddeel waar alles
veel en groot is. Het contrast tussen
nieuw en oud is heel goed zichtbaar in Amerika. Om als voorbeeld
te nemen New York: in het centrum
is veel al nieuw gemend met oud.
Ga je buiten het centrum de wijken
in, dan zal je veel oudere gebouwen tegenkomen. Omdat ik als uit
de hand gelopen hobby fotografie
heb, lijkt New York mij een geweldige foto-stad. Deze reis zou voor
mij niet al te luxe moeten zijn, puur
om het ouderwetse gevoel te krijgen. Ik zou deze reis samen met
mijn moeder willen maken, omdat
ik dit al lang in mijn gedachten heb.
Ik heb de fotohobby van mijn moeder overgenomen en we wilden
altijd al eens naar een mooie locatie/land om foto’s te gaan maken.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou nog graag leren om

ambulanceverpleegkundige te
worden. Door mijn ‘baan’ als
112-persfotograaf heb ik in twee
jaar tijd zeer veel bewondering
gekregen voor het vak ambulancier.
Als fotograaf sta je met je camera
vaak vooraan en maak je alles mee,
ook het werk van de hulpdiensten.
Het goede wat zij doen spreekt mij
heel erg aan en vooral de blijdschap
van betrokkenen als de ambulance er
‘eindelijk’ is.

Wat deed je als kind het liefst?
In de volksmond heb ik een redelijk
‘saaie’ jeugd gehad, ik zit er eigenlijk
nog steeds in, maar waar ik op doel is
dat ik zelf nooit zo van het urenlang
buiten hangen was. Ik speelde liever
een spel op de PlayStation dan dat ik
twee uur buiten rondhing, wat natuurlijk niet betekent dat ik nooit buiten
kwam. Soms is buiten rondrennen
toch nog leuker dan een spel.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Twee jaar geleden ben ik een beetje
in het ‘vak’ van 112-persfotograaf
gerold. Ik had toen net mijn camera
en heb eigenlijk zonder er al te veel
over na te denken een Instagrampagina opgezet, waar ik op begon te
delen wat de hulpdiensten in Venray

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

en omstreken zoal meemaakten.
Binnen één maand had ik mijn eerste
dodelijke ongeval op de Venrayseweg
in Overloon, waar ik als tweede persoon ter plekke kwam. Daar sta je dan
als 13-jarige met een camera en een
hesje foto’s te maken van een heel
heftig ongeval, waarvan je weet dat
het slachtoffer het mogelijk niet gaat
overleven. Helaas is het slachtoffer
ondanks de inspanning van politie,
brandweer, ambulance en de traumahelikopter ter plekke overleden.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit gehad
heb is: ‘stop het willen begrijpen van
mensen die je niet begrijpt’. Het is
een beetje een raar advies, maar het
werkt wel. Ik kan me niet zo veel van
mensen aantrekken als ik niks met ze
te maken heb, echter krijgen sommige
mensen het dan toch voor elkaar,
waarop ik me dan afvraag waarom
ze zo doen en dan probeer ik dat te
begrijpen. Ik heb dit advies gekregen
van een collega-fotograaf uit Horst en
het werkt voor mij super!

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb na mijn basisschool gekozen
voor middelbare school Metameer in
Stevensbeek, waar ik na twee jaar
mavo/havo doorgestroomd ben naar
havo-3. Door corona is er aan alle kanten versoepeld, wat het niet makkelijker gemaakt heeft. Nu zit ik in havo-4
en sta ik er, laat ik het netjes zeggen,
niet goed voor. Daarom heb ik de volgende keuze moeten maken: havo-4
opnieuw doen of doorstomen naar het
mbo. Ik heb gekozen voor een toepasselijke mbo-opleiding: verpleegkunde.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn laatste foto is van een auto die
in brand staat op de Noordsingel,
welke ik gemaakt heb met mijn
fotocamera.

Naast mijn school en het maken van
foto’s, werk ik als vakkenvuller bij de
Plus. Je verdient niet de hoofdprijs,
maar het is er wel supergezellig, wat
natuurlijk heel belangrijk is. Ik spendeer mijn salaris het liefst aan leuke,
maar ook vooral handige cameradingetjes. Deze kan ik dan weer inzetten
om beter foto’s te maken.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
De vrijdagavond is mijn ‘heilige’
avond. Op deze avond doe ik niks voor
school en niks voor werk. Waarom?
Ik heb geen idee, misschien om het
weekend goed te beginnen. Het is
echt een uitzondering als ik op vrijdag iets ga doen. Mensen hoeven mij
dan ook niet te bellen, want ik neem
toch niet op, ik lig lekker met mijn bak
chips op de bank.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is een beroepsfotograaf uit Eindhoven, hij maakt in
mijn ogen de beste foto’s, zowel kwalitatief en technisch. Ik probeer mijn
foto’s net zo goed te maken als die
van hem. Zodra dat een beetje lukt,
heb ik mijn doel bereikt

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Mensen denken vaak dat ik heel bot
en druk ben, echter valt dat best mee.
Het is hoe mensen tegen mij doen.
Als iemand normaal tegen mij doet,
krijgt iemand een hele normale reactie terug. Echter kan ik ook heel rustig
zijn, dit is meestal als ik geconcentreerd bezig ben met iets wat ik leuk
vind.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Over het algemeen lees ik niet veel,
meestal zijn het alleen de verplichte
opdrachten op school waar ik een
boek voor lees. Echter heb ik afgelopen jaar toch een boek gekocht dat
gaat over het 100-jarige bestaan van
de brandweer, waar vanaf het begin
tot nu alles wordt besproken.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou niet willen ruilen, mijn leven is
goed zoals het nu is.

Hoi

Column

Oranje boven,
oranje boven,
leve de koning
Op 27 april is het weer zo ver,
Koningsdag. De dag wanneer
we als trotse Nederlanders alle
oranje dingen die we thuis
kunnen vinden ophangen,
aandoen of eten. Heel
Nederland kleurt oranje.
Je kan er ook echt niet omheen,
ook deze 27 april zal niet normaal
zijn. Of ja, ook? Eindelijk kunnen
we weer eens los gaan op
Koningsdag! Het duurde even,
maar eindelijk kunnen die
festivals hun ding weer doen
en kan Willem er ook weer van
genieten. Lekker dicht op elkaar
staan en zingen met je buurman,
daar draait het toch allemaal
om? Geen zorgen in de wereld
hebben en gewoon simpelweg de
bekendste Nederlandse muziek
ooit uitschreeuwen. Ik heb er nu
al zin in!
Maar weg van de festivals, er zijn
natuurlijk nog meer activiteiten
rondom Koningsdag. Denk aan die
grote rommelmarkt! Ik herinner het
me nog zo goed, mijn eerste echte
Koningsdag. Natuurlijk deed ik
mee met de markt en verzamelde
mijn oude speelgoed en nam dit
mee in een grote oude doos. Mam
en ik namen ook een groot doek
mee en vonden ons plekje op het
Schouwburgplein. Daar legden
we de doek neer, pakten al het
speelgoed uit en wachtten we op
mijn eerste klant.
Als ik het me nog goed herinner,
verkocht ik die dag niks, of
misschien een pop. Maar het ging
niet om de hoeveelheid die ik had
verkocht, het ging om de ervaring.
Iedereen was zo mooi oranje
verkleed, muziek was live bezig
en ik zat het daar maar als klein
meisje met grote ogen te bekijken.
Ach, wat is Koningsdag toch een
fantastische feestdag! Je voelt je
op de een of andere manier toch
verbonden met elke Nederlander,
alsof we allemaal echt een team
zijn. Maar dan komt natuurlijk de
grote grap om een perfecte oranje
outfit te scoren voor de grote dag.
En dat, beste lezers, dat is een
ander verhaal…
Ik wens jullie allemaal stuk voor
stuk een fijne Koningsdag. Oranje
Boven!
Voor nu duik ik weer ondergronds,
Maud Rötjes

