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Kurkdroog
Natuurlijke wateren in de regio drogen langzaam maar zeker op door het uitblijven van regenval en de aanhoudende hoge temperaturen. Ook van het ven bij De Gelderkoel aan
de Zeilbergseweg in Ysselsteyn is nog maar weinig over. Een klein plasje water herinnert daar nog aan betere tijden voor het stukje Noord-Limburgse natuur. Een fluctuerende
waterstand is typisch één van de kenmerken van een ven. Hoewel de waterplaats van De Gelderkoel er zelden verdorder en schraler bijlag, ligt het in de lijn der verwachting dat
het zich ook vanzelf weer zal vullen met regenwater. / Beeld: Jelle van Hees

Zes veehouderijen uit Venray in top 25 stikstof
Zes veehouderijen uit gemeente Venray staan in de top 25 van grootste agrarische stikstofbronnen in
provincie Limburg. Het zijn allemaal landbouwbedrijven die binnen een straal van 2,5 kilometer liggen
van een beschermd Natura 2000-gebied.
Dat antwoordt Gedeputeerde Staten
op vragen van GroenLinks, PvdA,
D66, Partij voor de Dieren en SP. Deze
partijen willen meer weten over
de stikstofsituatie in Limburg rond
de natuurgebieden. Veehouderijen
stoten ammoniak uit en dat wordt
gemeten in stikstofdepositie. De
provincie verleent de vergunningen
voor de Wet Natuurbescherming en
hanteert een afstand van 2,5 kilometer. In gemeente Venray ligt
Bosschuizerbergen, een kleiner

Natura 2000-gebied van 278 hectare.
Aan de randen van de gemeente
zijn twee grote beschermde natuurgebieden. Aan de westkant zijn dat
Deurnsche Peel en Mariapeel, dat
voor een kleiner deel valt op het
grondgebied van Venray, en aan de
oostzijde ligt Maasduinen vlak over
de Maas. Gemeente Bergen komt
met twaalf bedrijven het vaakst voor
in de top 25. Daarna volgen Venray
(zes), Peel en Maas (vier), Gennep
(twee) en Mook en Middelaar (één).

Geen meetplicht
De zes Venrayse veehouderijen zijn
drie pluimveebedrijven, een rundveehouderij en twee gemengde
bedrijven met schapen, geiten, paarden en pluimvee. GroenLinks, PvdA,
D66, Partij voor de Dieren en SP vragen hoe groot de invloed is van deze
bedrijven op de natuurgebieden.
De provincie kan dit niet aangeven,
omdat de werkelijke emissies niet
bekend zijn. De landbouwbedrijven
hebben geen meetplicht. De pro-

vincie kent alleen de gegevens uit
de verleende vergunningen waarin
emissiecijfers staan per dier en stalsysteem. Voor de berekening van
de stikstofneerslag is niet alleen de
uitstoot van belang, maar ook de ligging van een bedrijf ten opzichte van
het natuurgebied, meldt de provincie. ‘De emissiecijfers kunnen niet
één op één worden doorvertaald
naar effecten op Natura 2000-gebieden.’

Latente ruimte
De vijf partijen wijzen ook op de
latente ruimte die landbouwbedrijven vaak nog hebben. Dit is het

verschil tussen de werkelijke en vergunde uitstoot. GroenLinks, PvdA,
D66, Partij voor de Dieren en SP willen dat de provincie voorkomt dat
veehouderijen deze vrije ruimte in
hun vergunning nog gaan benutten,
want daardoor zouden de emissies
nog hoger uitvallen. Gedeputeerde
Staten antwoordde dat het Rijk werkt
aan een plan van aanpak voor het
omgaan met de latente ruimte. ‘Naar
verwachting wordt dit plan aan het
einde van 2022 vastgesteld. Wij zijn
voornemens om aansluiting te zoeken bij de landelijke aanpak’, aldus
de provincie.
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Verbeteren van verkeersveiligheid rondom basisschool

Eigen schoolstraat voor Petrus’ Bandenschool
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar krijgt de Petrus’ Bandenschool een eigen schoolstraat, bedoeld om de verkeersveiligheid rondom de
school te verbeteren. Op maandag 12 september is de officiële opening.

dat de kinderen zich prettiger voelen
bij het naar school gaan. Voor hen
doen we het namelijk allemaal”,
vertelt wethouder Erik van Daal.

Burgerinitiatief
Het idee is ontstaan vanuit een groep
bewoners van de Oranjebuurt, die
de verkeersveiligheid rondom de
school wil verbeteren. De afgelopen
tijd is er nauw samengewerkt tussen
de buurt, de school en de gemeente
Venray om de ideeën uit te werken
in concrete plannen. Kinderen van
groep 5 hebben de spandoeken
gemaakt voor op de hekken en
vrijwilligers staan bij de hekken
om ervoor te zorgen dat alles goed
verloopt.

Van start

Samen met de buurt en de school
wil de gemeente zorgen voor een
verkeersveilige omgeving rondom
de school. Dit doen ze door straten
bij de school met hekken af te
sluiten voor auto’s tijdens haal- en

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

brengmomenten. De weg wordt dan
tijdelijk een schoolstraat. Fietsers
en voetgangers kunnen er op die
momenten wel door. Met deze
schoolstraten wordt gezorgd voor
een rustigere en veiligere omgeving

direct rondom de school.
Het idee van de schoolstraten
komt oorspronkelijk uit België en
intussen werken verschillende
steden in Nederland hier ook mee.
De resultaten daar zijn veelbelovend.

“Genoeg redenen voor ons om ook
met dit concept aan de slag te gaan.
Haal- en brengmomenten zorgen
vaak voor onveilige situaties door het
vele verkeer wat zich ophoopt. Met
de schoolstraat hopen we te bereiken

Vanaf 5 september gaat de
schoolstraat van start. Op maandag
12 september wordt de straat
officieel geopend door wethouder
Van Daal samen met de kinderen van
de school. De aankomende maanden
wordt het gebruik en de ervaringen
op meerdere momenten geëvalueerd
en bekijkt de gemeente samen met
de werkgroep en de school of en
hoe de straat structureel kan worden
ingevoerd.

Brandweer en politie akkoord met veiligheidsplan

Vergunning voor noodopvang is rond
Gemeente Venray heeft de omgevingsvergunning verleend voor de noodopvang in de Evenementenhal in Oostrum. Er was één bezwaarschrift
ingediend tegen de ontwerpvergunning die zes weken ter inzage heeft gelegen.

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

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
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.

Het ene bezwaar was inhoudelijk niet
onderbouwd en heeft daarom geen
gevolgen voor de vergunning, meldt
het College van B&W. Brandweer en
politie zijn akkoord met het veiligheidsplan. Er is ook een vergunning
verleend voor het plaatsen van een
tijdelijke antennemast. Die was nodig
omdat er onvoldoende bereik was op
de locatie.
De gemeenteraad stemde op

8 maart in met het huisvesten van
350 vluchtelingen voor een periode
van zes maanden in de leegstaande
Evenementenhal. Na de opening op
22 april stroomden de eerste asielzoekers binnen, zo’n honderd per week.
De volledige bezetting werd half mei
bereikt.

Sluiting in oktober
Er verblijven alleen mannen die voor-

namelijk afkomstig zijn uit Jemen,
Syrië en Turkije. Ze komen via de
twee aanmeldcentra in Ter Apel en
Budel naar Oostrum. De vluchtelingen zijn pas sinds kort in Nederland
en hebben allen een asielaanvraag
ingediend. Ze wachten op een uitnodiging van de IND (Immigratie- en
Naturalisatiedienst) voor de beoordeling van de verblijfsvergunning.
Sommigen hebben de vergunning al

op zak maar ze moeten wachten op
een vrijkomende plek in een asielzoekerscentrum. Met het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) is afgesproken dat de noodopvang op 22 oktober
weer sluit. De maximale termijn van
zes maanden is ook vastgelegd in de
omgevingsvergunning.
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Droogte lijkt aan te houden: Waterschap brengt
watervraag in kaart
Historisch lage waterpeilen, evacuaties vanwege bosbranden en oogsten die massaal dreigen te mislukken: heel Europa zucht momenteel onder de
aanhoudende droogte. Daar vormt deze regio geen uitzondering op. De buien die deze week over Nederland trekken, maken wat dat betreft nauwelijks een verschil. Daarvoor zijn ze te lokaal. Bovendien is een langere periode met geleidelijke regenval nodig om écht verschil te maken. Agrariërs
slepen intussen af en aan met haspels om hun oogst niet deels verloren te laten gaan.

maken zich inmiddels zorgen, nu de
waterbeschikbaarheid afneemt en
de droogte voorlopig nog wel eventjes aan blijft houden. De combinatie
van droogte, hitte, felle zon en sterke
wind zorgt voor razendsnelle verdamping van het water, wat ten koste gaat
van de gewassen. Daarnaast wordt
er rekening gehouden met tegenvallende opbrengsten, als gevolg van de
droogte.

Droogte houdt aan

Waterschap Limburg houdt het grondwaterpeil daarbij scherp in de gaten.
‘De grondwaterstanden in Limburg zijn
door de droge zomers van de afgelopen jaren nog niet op het gewenste
peil’, valt te lezen op de website van
het Waterschap. Zij heeft na overleg met de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB) geïnventariseerd
welke agrariërs binnen de kapitaalintensieve teelt in nood komen, mocht
de droogte van nu aanhouden en
het huidige onttrekkingsverbod van

oppervlaktewater uit beken en sloten
worden aangescherpt. ‘De vraag naar
oppervlaktewater is groter dan de
waterbeschikbaarheid. Het is daarom
nodig om meer grip te krijgen op de
waterbeschikbaarheid van oppervlaktewater. Samen met de LLTB brengen
we de totale watervraag in kaart’,
stelt het Waterschap.

Aanscherping onttrekkingsverbod
“Als Waterschap willen we op korte
termijn inzicht hebben in de boe-

ren en tuinders die in de problemen
zouden kunnen komen”, zegt Chrit
Wolfhagen van het dagelijks bestuur
van Waterschap Limburg. Daarmee
loopt het Waterschap vooruit op een
eventuele aanscherping van het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater. “Zo hebben we genoeg tijd om te
bekijken waar de knelgebieden zijn en
hoe we dit kunnen oplossen, mocht
het zover komen.” Agrariërs die bang
zijn in de problemen te komen door
de aanhoudende droogte, konden zich

de afgelopen periode melden bij het
Waterschap.

Zorgen bij Agrariërs
Het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater ging in op 14 juli en lijkt
voorlopig nog niet te worden opgeheven. Het verbod geldt voor alle vormen van wateronttrekkingen, dus niet
alleen voor de beregening van landbouwpercelen, maar bijvoorbeeld ook
voor het besproeien van tuinen met
water uit beken en sloten. Agrariërs

Een blik op de weerkaarten voor de
langere termijn, leert dat er ook de
komende weken weinig tot geen
buien met geleidelijke regenval worden verwacht. Wel daalt het kwik
met een aantal graden, waarmee de
extreme temperaturen van de afgelopen weken voorlopig achter ons
lijken te liggen. Het zal echter weinig
veranderen aan het geldende onttrekkingsverbod. Volgens het Waterschap
ligt het in de lijn der verwachting dat
we de komende jaren vaker te maken
gaan krijgen met extreem droge
zomers. ‘We houden als Waterschap
rekening met de klimaatverandering
en de verandering van periodes met
droogte- en wateroverlast. Om wateroverlast en droogte goed in balans te
houden, is het actieprogramma ‘Water
in Balans’ opgesteld. Het programma
heeft flinke ambities op een aantal
gebieden. Zo moet bij periodes van
droogte verdroging van gronden en
hittestress in steden in de toekomst
worden voorkomen.’

Kinderwijkraad van start in Brukske
In de Venrayse wijk Brukske wordt een kinderwijkraad opgestart. De gemeente Venray werkt daarvoor
samen met basisschool de Krokodaris, Stichting Kleur & Kracht, Synthese opbouwwerk en een gezinscoach. Wijkplatform Brukske heeft namens deze partijen een aanvraag gedaan voor subsidie voor de
oprichting en de pilot van vier jaar.
De gemeente Venray levert een subsidiebijdrage en ook Wonen Limburg
heeft toegezegd een bijdrage te
leveren. De kinderwijkraad gaat
komend schooljaar van start.

Jong geleerd, oud gedaan
Via een kinderwijkraad krijgen
kinderen de kans om zelf plannen
te ontwikkelen voor hun buurt.

Wat zij belangrijk vinden in hun
leefomgeving is daarin leidend.
De deelnemende kinderen
bouwen een eigen netwerk van
organisaties en mensen op om hun
plannen gerealiseerd te krijgen.
Dat biedt de kinderen belangrijke
ervaringen en leermomenten:
de moed om contact te leggen,
vragen te stellen en in gesprek te

gaan over dingen die belangrijk
voor hen zijn. Ook omgaan met
teleurstellingen (wanneer een
plan bijvoorbeeld anders tot
uiting komt) en presenteren,
komen hierin aan bod. Daarmee
sluit de kinderwijkraad
aan bij het (verplichte) vak
‘burgerschapsvorming’ dat
gegeven wordt op de basisschool.

Democratie

Aanmelden

In september wordt gestart met
het geven van democratielessen
op de Krokodaris. Vervolgens
stemmen de schoolkinderen op
projecten waar de kinderwijkraad
mee aan de slag gaat. Dat zijn
bijvoorbeeld plannen die te maken
hebben met een verkeersituatie of
het welzijn van ouderen in de wijk.
Er is een coördinator aangesteld
vanuit de wijk die de kinderen
begeleidt in de uitwerking van
de plannen. Ook enkele ouders
helpen mee.

Kinderen uit groep 6,7 en 8 kunnen
zich vrijwillig aanmelden voor
deelname aan de kinderwijkraad.
“Deze kinderwijkraad is een mooi
initiatief, ik hoop dan ook op vele
aanmeldingen. Het is een voorbeeld
voor andere wijken in Venray”, laat
wethouder Jan Jenneskens weten. In
het laatste jaar van de vierjarige pilot
vindt een evaluatie plaats.

en duurzaamheid. In het nieuwe plan
voor Venray-centrum zijn onderdelen uit de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV), zoals de regeling
van geluid bij evenementen, al meegenomen.

het lozen van water vallen voortaan onder de omgevingsvergunning.
Duurzaamheid is een actueel onderwerp dat weinig aan bod komt in een
bestemmingsplan. De gemeente wil
het project Venray Vergroent meenemen in het omgevingsplan. Om
bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op de grond bij een woning
toe te staan.

Omgevingsplan begint met woonkernen
De omgevingswet wordt op 1 januari 2023 na enkele jaren van uitstel ingevoerd. Alle wetten en regels voor
woningbouw, wegen, milieu, natuur en water vallen voortaan samen onder deze nieuwe wet. Het doel is
dat aanvragen en procedures eenvoudiger en overzichtelijker verlopen via één loket. Burgers en bedrijven
hebben straks voor een bouwplan nog maar één vergunning nodig waarin alles in geregeld.
Gemeente Venray telt 175 bestemmingsplannen die vanaf 1 januari
2023 vallen onder een tijdelijk omgevingsplan. Het ‘echte’ omgevingsplan
gaat de gemeente in fases opstellen,
omdat het grondgebied te uitgebreid
is en het aantal regels te groot om
alles in één keer te kunnen doen.
Het omgevingsplan maakt duidelijk

wat er mogelijk is in een bepaald
gebied. De woonkernen in de dorpen en wijken komen als eerste aan
de beurt. Het landelijk gebied volgt
in 2024 en daarna de bedrijventerreinen. Tot slot komt het centrum van
Venray aan bod. De omvangrijke klus
moet voor 31 december 2029 zijn
afgerond.

Nieuw bestemmingsplan
Voor het centrum van Venray geldt
sinds kort een nieuw bestemmingsplan. Daarbij is al rekening gehouden
met de omgevingswet. Een bestemmingsplan gaat vooral over de ruimtelijke omgeving. De omgevingswet
is veel ruimer en bevat nieuwe
thema’s zoals gezondheid, dialoog

Venray Vergroent
De gemeente verstrekt voortaan
een omgevingsvergunning. Die vervangt de bouwvergunning en ook
de milieu- en natuurvergunning.
Ook regels voor geur, geluid, veiligheid, het kappen van bomen of
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Alle netbeheerders gaan betalen voor graafwerk
provincie Limburg, zodat Enexis en
Gemeente Venray gaat netbeheerders die kabels en leidingen in de grond hebben liggen gelijk behandelen.
Alle bedrijven gaan voortaan leges betalen voor een vergunning. Dat is nu nog niet het geval. De gemeente wil WML in alle Limburgse gemeenten
efficiënt en op dezelfde manier kunmeer grip krijgen op het graafwerk in de openbare ruimte en het ruimtebeslag in de ondergrond.
Voor iedere graafklus is toestemming
van de gemeente nodig. Want het
opbreken van trottoirs, fietspaden en
straten leidt tot hinder voor het verkeer en omwonenden. Soms moeten er omleidingsroutes komen. De

gemeente verleent de vergunning en
houdt ook toezicht. Tot nu toe betaalden alleen telecombedrijven hiervoor
legeskosten.
Het College van B&W heeft nu nieuwe
uniforme regels opgesteld. Die gaan

Bouw twee woningen
Deken Thielenstraat:
jeu de boulesbaan verdwijnt
Op een open plek aan de Deken Thielenstraat in het centrum van
Venray is ruimte voor de bouw van twee woningen. Het perceel ligt
tegenover de parkeerplaats van Jumbo. De jeu de boulesbaan moet
plaatsmaken voor de nieuwbouw.
Wijkraad centrum heeft ingestemd
met het verdwijnen van de jeu de
boulesbaan. De gemeente verkoopt
dit stuk grond van 192 vierkante
meter voor 36.480 euro. Het hekwerk is al weggehaald en wordt
gebruikt voor een opvanglocatie
voor Oekraïense vluchtelingen.

Logische bouwplek
Het perceel aan de Deken
Thielenstraat is, buiten de jeu de
boulesbaan, 644 vierkante meter
groot en loopt aan de achterzijde door tot aan het speelterrein
aan de Hoenderstraat. De nieuwe
woningen krijgen de huisnummers
19 en 21. De groene afscheiding

over de uitvoering, de veiligheid, de
voorwaarden en het verleggen van
kabels. Voor Enexis (gas en elektriciteit) en WML (water) is een uitzondering gemaakt. Met deze nutsbedrijven
zijn aparte afspraken gemaakt door

nen opereren. Beide bedrijven betalen
geen legeskosten aan de gemeente,
maar een vast bedrag per jaar voor
iedere huisaansluiting. Als de lopende
overeenkomst met Enexis en WML is
afgelopen, wil de gemeente ook de
nutsbedrijven per project laten beta-

len. Er komen ook uniforme tarieven
voor schadeherstel na het graven en
het dichtleggen van de sleuven. Het
herstellen van beschadigd asfalt, klinkers en groen brengt de gemeente
altijd in rekening bij de netbeheerders.

Regioraad voortaan proactief geïnformeerd

Nieuwe afspraken met De Rooyse Wissel
In het vernieuwde convenant met De Rooyse Wissel zijn aangescherpte afspraken gemaakt. Zo moet de tbskliniek de Regioraad op de hoogte stellen van ernstige incidenten en van uitbreidingsplannen op het terrein
aan de Wanssumseweg in Oostrum.

aan de achterkant blijft behouden
evenals de twee bomen die op
gemeentegrond staan. Het College
van B&W heeft ingestemd met het
bouwplan, omdat de twee levensloopbestendige en energiezuinige
woningen passen op deze locatie.
Het college vindt het ook een logische bouwplek in het centrum van
Venray, ondanks dat er geen bouwvlak is. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De
gemeenteraad zal een verklaring
van geen bedenkingen moeten
afgeven, omdat het plan niet past
binnen het vastgestelde beleid. Het
bouwplan komt op de raadsagenda
van dinsdag 27 september.

Frontale aanrijding
op Deurneseweg
Op de Deurneseweg vond maandag een verkeersongeval plaats
waarbij twee personenauto’s frontaal met elkaar in botsing kwamen. Hoewel beide auto’s flinke materiële schade opliepen, kwamen alle inzittenden met de schrik vrij.

Het convenant wordt binnenkort
ondertekend door burgemeester Leontien Kompier en directeur
Hyacinthe van Bussel van De Rooyse
Wissel. De Regioraad is het overlegorgaan dat drie keer per jaar met
De Rooyse Wissel om de tafel zit. In
deze raad zitten de direct omwonenden, zorginstellingen en scholen in de
omgeving, sportverenigingen, dorpsen wijkraden en de politie.
De Regioraad nam in 2009 het

initiatief voor een convenant tussen
gemeente Venray en de tbs-kliniek,
om zo afspraken te kunnen maken
over de veiligheid en het leefklimaat
in de omgeving. De afspraken worden
om de drie jaar tegen het licht
gehouden en geactualiseerd. Bij een
ernstig incident of een ontvluchting
wordt de Regioraad voortaan proactief
geïnformeerd. Zo nodig komt er een
extra bijeenkomst. In het laatste
overleg met de Regioraad op 23 mei

zijn de nieuwe afspraken besproken.

Witte Vennen
Eén afspraak uit het convenant gaat
over begeleid of onbegeleid verlof.
De Rooyse Wissel moet ervoor zorgen
dat de patiënten zich tijdens het verlof
niet begeven op recreatiepark Parc De
Witte Vennen, sportpark De Spar en de
weg Sparrendreef in Oostrum.

1,5 miljoen euro aan bouwgrond verkocht

Verkoop kavels in Castenray en Veulen
Gemeente Venray heeft in het eerste halfjaar van 2022 voor bijna 1,5 miljoen euro aan bouwgrond verkocht.
Castenray en Veulen sprongen eruit met samen acht percelen die ruim een half miljoen opbrachten.

In één van de voertuigen zat een
gezin met twee kinderen en hun
viervoeter. Zij waren onderweg
naar hun vakantiebestemming. De
frontale aanrijding werd veroorzaakt
doordat één van de voertuigen door
onoplettendheid op de verkeerde
weghelft terechtkwam. Beide
voertuigen kwamen uiteindelijk in
de berm tot stilstand. In verband
met het ongeval ontstond er op de

Deurnesweg enige tijd een verkeersstremming. Ondanks enkele
lichte verwondingen, was het vooral
de schrik die de betrokkenen parten
speelde. Het gezin dat onderweg
was naar hun vakantieplaats, werd
maandag door een nichtje alsnog
afgezet op de plek van bestemming.
Beeld: Instagram wijkagent_
venray_centrum

In Veulen verkocht de gemeente vier
kavels aan de Rector Verbugtstraat.
Er zijn nog twee over, maar die zijn al
gereserveerd. Het uitbreidingsplan in
het centrum van Veulen bestaat uit
vier vrijstaande woningen en twee
tweekappers. Ook in Castenray begint
het uitbreidingsplan aan de zuidkant
van het dorp vol te lopen. Na de verkoop van twee kavels aan de Rietweg,
blijft hier nog één groter bouwperceel over. Aan de Roerdomp werden
ook twee percelen overgedragen aan
de nieuwe eigenaren. De gemeente
verkoopt de bouwgrond voor 230 euro
per vierkante meter. In Oirlo ging nog
een kavel van 513 vierkante meter van

de hand in het plan Kerkhoek.

Drie ton
Aan de westkant van Venray in de
wijk Brabander liggen ruime percelen voor riante vrijstaande huizen.
De grootste kavel werd verkocht aan
de Boomvalk (1315 vierkante meter),
die ruim drie ton opbracht. Aan de
Tureluur ging een perceel van 1174
vierkante meter in de verkoop.
Het grootste stuk verkochte grond
was in het eerste halfjaar het perceel
van gemeenschapshuis De Linde in
Oirlo. De grond (1625 vierkante meter)
leverde de gemeentekas slechts één
euro op. Dat is het symbolische bedrag

dat werd afgesproken met de Oirlose
stichting die het dorpshuis gaat renoveren.
Gemeente Venray heeft de laatste
jaren niet meer actief bouwgrond
aangekocht. Daardoor is er nu
bijna geen gemeentegrond meer
beschikbaar voor bouwplannen.
Het grondbeleid wordt momenteel
tegen het licht gehouden. Aan het
einde van het jaar verschijnt de nota
en dan zal blijken of voor een andere
koers wordt gekozen. Ook de hoogte
van de grondprijzen, die vanaf 2009
niet meer zijn gewijzigd, wordt dan
meegenomen.
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Geen wijzingen meer mogelijk

Plan Archeologische Werkgroep Venray niet haalbaar,
verhuizing bieb Venray in vergevorderd stadium
De Archeologische Werkgroep Venray stelde onlangs voor om diverse culturele voorzieningen zoals BiblioNu en Het Venrays Museum te
herverdelen over de panden Borggraaf, huidige bibliotheek aan de Merseloseweg en het voormalige Albert Heijnpand. De gemeente geeft aan
het idee te waarderen, maar dat de verhuizing van de bibliotheek in zo’n vergevorderd stadium zit dat het plan van de werkgroep niet te
realiseren is. Ook zijn over de bibliotheekverhuizing bindende subsidieafspraken met de provincie gemaakt.
Onlangs is er een definitief ontwerp
van de nieuwe bibliotheek gemaakt
en op basis daarvan een verduurzamingsonderzoek uitgevoerd, de
inrichting uitgewerkt en de kostenramingen gemaakt. Uit het verduur-

zamingsonderzoek blijkt dat het
na-isoleren en verduurzamen van het
bibliotheekdeel technisch en financieel haalbaar is. In opdracht van het
college worden de benodigde installaties en constructies uitgewerkt en

de plaatsing van de zonnepanelen
afgestemd met de vereniging van
eigenaren.

Bezuinigingen
Vanwege de stijgende bouwkosten,

wordt ingeschat dat de totale kosten
ten opzichte van de laatste calculatie in het voorjaar van 2021 met 15
procent gestegen zijn. De gemeente
hoopt door bezuinigingen door te
voeren in het project, het budget

maar met 10 procent te overschrijden. Dit wordt gedaan in samenwerking met BiblioNu.
Inmiddels heeft de gemeente
opdracht verleend voor de technische werkvoorbereiding van het
pand, zodat de aanvraag voor de
omgevingsvergunning kan worden
gedaan. De start van de verbouwing
staat gepland op eind 2022.

Voormalig garagebedrijf wordt gesloopt

Achttien woningen op plek garage Strijbosch
Het voormalige garagebedrijf Strijbosch op de hoek Langstraat-Blauwververstraat in Venray wordt
gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex. Verdeeld over drie bouwlagen komen
achttien middeldure koopappartementen.
De garage met showroom,
werkplaatsen en bedrijfswoningen
verdwijnt. Alleen het onbemande
tankstation aan de Langstraat
blijft staan. Eigenaar Vollenhoven
Olie wil de exploitatie in 2030
beëindigen. Het plan is om hier
na de sloop drie woningen te
bouwen.

Levensloopbestendig
De entree en de achttien bergingen
komen aan de Langstraat, als
afscheiding van het tankstation.
Het College van B&W wil
meewerken aan de wijziging
van het bestemmingsplan,
omdat het bouwplan voldoet
aan de toenemende vraag naar

levensloopbestendige woningen. Tot
één van de doelgroepen behoren de
senioren uit de nabijgelegen wijk
Veltum. Het zou ook de doorstroming
in de wijk ten goede komen.
Projectontwikkelaar Venterra heeft
een omgevingsdialoog gehouden.
Bewoners van de Niessenstraat
die met hun achtertuinen gren-

zen aan het plangebied, hebben de
meeste zorgen over minder privacy.
Toegezegd is dat de hoge muur op
de erfgrens wordt vervangen door
een nieuwe afscheiding met leibomen. De bomen moeten de inkijk
vanuit de hoogste appartementen
verhinderen.

Verontreiniging
Uit bodemonderzoek is gebleken dat
de grond verontreinigd is met het
metaal kobalt. De ondiepe verontrei-

niging is niet ernstig en een sanering
is niet verplicht. Toch is besloten de
verontreiniging te verwijderen en af
te voeren.
Bij het wooncomplex komen 28
parkeerplaatsen. Het parkeren
gebeurt aan de achterkant van
het gebouw via een inrit aan de
Blauwververstraat. Hier is ruimte
voor 22 parkeerplaatsen. De zes
andere parkeervakken komen langs
de Blauwververstraat.

Zorgen over terugloop aantal kerkgangers

Werkgroep bekijkt toekomst kerk Heide
In Heide is een werkgroep opgericht die zich gaat buigen over de toekomst van de kerk. Uit de gesprekken die zijn gevoerd over de kerkenvisie in
gemeente Venray, blijkt dat dorpsbewoners zich zorgen maken over de terugloop van het aantal kerkgangers en de leegstand van het gebouw.

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130
Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL
T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz
06 19 07 69 59
Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 3983552”
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows
Ook gaven inwoners aan plannen
te willen maken voor het
kerkgebouw dat in 1965 in gebruik
werd genomen. De werkgroep
bestaat uit zeven personen:
deken Ed Smeets, Toon Loonen
(kerkbestuur), Bernard Verheijen
(dorpsraad), Wil Cornelissen,
Jan van Dijck, Martin Peeters en
Maikel Schmitz.
In de kerk wordt nog één keer in de

twee weken een mis opgedragen.
Die komt wel eens te vervallen
omdat er geen misintenties zijn,
waardoor de inkomsten nog verder
dalen. De werkgroep wil een
aantal scenario’s uitwerken voor de
invulling van het beeldbepalende
gebouw in het dorp. De opties
worden in een dorpsbijeenkomst
besproken, waarna de inwoners
een keuze kunnen maken.

Adviesbureau
Om ideeën op te doen, heeft de werkgroep Spectrum in de arm genomen.
Dit adviesbureau uit Arnhem heeft de
kerkenvisie voor gemeente Venray
opgesteld. Twee onderzoekers van
Spectrum komen op zondag 4 september naar het dorpsfeest in Heide om
met de inwoners in gesprek te gaan
en hun mening te horen. Spectrum
wil ook weten waar de bewoners

behoefte aan hebben in hun dorp.
‘Wat mist er nog in Heide? Waar hebben de bewoners behoefte aan? Waar
is het kerkgebouw of de plek van het
kerkgebouw in de toekomst geschikt
voor? Op die vragen hopen we antwoord te krijgen, ook met het oog
op welke functies er in het geplande
nieuwe MFC gerealiseerd gaan worden’, laat het onderzoeksbureau
weten.

Mooi
Natuurlijk

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

Coach pakt afvaloverlast op straat aan
Gemeente Venray hoopt door de inzet van een afvalcoach de overlast van afvalzakken op straat te verminderen. Vooral in de grote wijken en het centrum van Venray ontsieren bergen zakken met plastic, metaal en
drankverpakkingen (pmd) het straatbeeld.

inwoners moesten in de periode
daarvoor zelf hun plasticafval, blikjes en drinkpakken naar de afvalperrons brengen. Omdat dit vaak te veel
vervuild was met afval wat er niet
in thuishoorde, koos de gemeente
ervoor het voortaan aan huis op
te halen in doorzichtige zakken.
Het College van B&W concludeert
na vijf maanden dat het afvalbeleid
nog niet voor alle inwoners duidelijk is. ‘Het inzetten van reguliere en
extra communicatiemiddelen blijkt
niet op alle plekken in de gemeente
afdoende’, zegt het college. ‘Een
afvalcoach met een persoonlijke aanpak heeft in veel andere gemeenten bewezen de verbindende schakel
te zijn.’ Als laatste middel houdt de
gemeente het uitdelen van boetes
achter de hand. ‘Handhaving is echt de
laatste optie om het gewenste gedrag
af te dwingen.’

Afkeur GFT-afval

De afvalcoach start in september. De
proef duurt een jaar en kost 30.000
euro. De gemeente gaat de coach
inzetten op die plekken waar de nood
het hoogst is. Er is een lijst opgesteld
met hotspots van probleemlocaties. In
de wijk Brukske (acht) en het centrum
van Venray (twaalf) liggen de meeste
straten waar de pmd-zakken te vroeg
of te laat buiten worden gezet. In het
centrum zijn het vooral de straten aan
de westkant.
Ook in de wijken Landweert

(Bereklauw, Lathyrus en Lupine)
en Veltum (Blauwververstraat en
Haammakerstraat) komt de afvaloverlast vaker voor. Oostrum is het enige
kerkdorp dat vermeld is op de lijst.
Daar zou de overlast zich voordoen in
de Watermolenstraat.

Voorlichting en tips
De afvalcoach gaat in uniform actief
op pad om te surveilleren in de straten. Als er veel pmd-zakken liggen,
belt de coach bij de huizen aan om

de bewoners te bevragen, om zo te
achterhalen wat de oorzaken zijn van
het verkeerde gedrag. De pmd-zakken
worden door inzamelaar Remondis
eens in de twee weken opgehaald,
bij hoogbouw eenmaal per week. De
afvalcoach geeft ook voorlichting en
tips aan de bewoners en zoekt mee
naar oplossingen.

Extra communicatiemiddelen
Het nieuwe afvalbeleid met de pmdzakken is op 1 maart ingegaan. De

De afvalcoach krijgt ook de taak om
de inhoud van de groene containers
te controleren. De afvalbakken voor
groente-, fruit- en tuinafval worden
vanaf 1 maart wekelijks gratis
geleegd. De gemeente wil afkeur
voorkomen, omdat het groenafval
dan verbrand wordt samen met het
restafval. Dit is vier keer zo duur
als composteren. Afvalverwerker
Attero kan nu nog niet aangeven
wat de kwaliteit is uit Venray, omdat
het groenafval gezamenlijk met de
gemeenten Bergen en Gennep wordt
aangeleverd. Dit verandert vanaf
volgend jaar. Gemeente Venray houdt
rekening met een afkeur van 5 tot
10 procent. Dit betekent een extra
kostenpost van circa 60.000 euro.

WORD BEZORGER

60% 70%
bij 1 item

bij 2 items
of meer

EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:
VENRAY CENTRUM
VENRAY LANDWEERT
VENRAY BRUKSKE
MERSELO
HEIDE

Professionele
asbestverwijdering

GEIJSTEREN

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Hoi

Column

Zomer
vakantie
Eindelijk is het zo ver, je gaat
op vakantie. Eventjes een
weekje of twee weg uit
Nederland en op zoek naar
nieuwe culturen. Hoewel, dat
ligt eraan. Wat voor soort
vakantie past bij jou? Zoek je
echt de cultuur op? Of vind je
liggen aan het strand ook wel
prima? Wat voor soort
vakantie er ook past bij jou, het
komt allemaal neer op
hetzelfde: de rust opzoeken.
Dit jaar mag het allemaal weer!
Hoera! Geen gedoe meer met
corona en zonder zorgen reizen
naar een of ander vreemd
land. Zelf ga ik dit jaar weg
met het vliegtuig. Ik hoorde
wel hier en daar dat je nog je
coronapaspoort moet laten zien
en een mondkapje op moet in het
vliegtuig. Maar als dat het is, hoor
je mij niet klagen. Ach, ik heb er
zoveel zin in!
Ik ga dit jaar op vakantie met
mijn vrienden en ik lig er van
wakker. Gaat alles wel goed?
Gaan we niets vergeten? Is het
hotel goed geregeld? En ga zo
maar door. Ik, en daar ben ik vast
niet de enige in, stress altijd wel
even voor mijn vakantie. Je zou
maar wat zijn vergeten. Daarom
dubbelchecken we alles goed van
te voren, zodat jij en ik zonder
zorgen op vakantie kunnen.
Eventjes terug naar die cultuur
waarin we dan opeens stappen.
Ik vind het vaak wennen. Iedereen
praat in vreemde landen Chinees
als je het aan mij vraagt. Althans,
dat lijkt altijd zo. Altijd gewoon
in het Engels antwoorden en dan
moet het goed komen. Dat houd
ik mezelf in ieder geval voor,
want ‘no way’ dat ik opeens daar
Spaans ga praten. Gelukkig kan
bijna iedereen wel Engels, dus op
dat gebied zit ik veilig. Stiekem
vinden we het allemaal wel even
lekker om geen Nederlands meer
om ons heen te horen. Echt even
een pauze van je normale leven.
Nou, ik vertrek nu bijna naar mijn
rustvakantie. Al is rust relatief:
want dat heb ik pas wanneer ik
alles dubbel heb gecheckt.
De koffer staat klaar, dus
vertrekken maar!
Voor nu duik ik ondergronds,

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

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

Contant geld moet blijven
‘In deze winkel kunt u alleen pinnen’: deze slogan lees je regelmatig tijdens het winkelen. Voor de jongere generaties is dat uiteraard geen
probleem, want wie heeft er nog cash geld in zijn portemonnee? Maar voor de ouderen is pinnen een issue. Is het een goed idee om contant geld te
laten verdwijnen en alleen met pinpas of digitaal te betalen?
Naarmate je ouder wordt, ligt vergeetachtigheid
op de loer. Een pincode onthouden kan voor
een oudere voor problemen zorgen. Niet alle
ouderen kunnen met een pinpas overweg. Juist
voor deze doelgroep zou het belangrijk zijn om
contant geld in het leven te houden. Ook voor
de mensen die gesteld zijn op hun privacy, is
een samenleving waarin je alleen met digitaal

geld kunt betalen niet optimaal. De overheid krijgt
door pintransacties meer inzicht in jouw uitgaves.
Daarnaast verlies je zelf na een tijdje je financiële
overzicht, omdat je zelfs voor een koffie moet
pinnen.
Aan de andere kant levert het ook weer veel
voordelen op. Plofkraken kunnen niet meer
worden gedaan, want er zit geen contant geld in

de automaten. Ook overvallen op winkels zijn niet
meer mogelijk. Hierdoor hou je criminaliteit buiten
de deur en biedt je winkelmedewerkers een stukje
veiligheid.

Column
Contant geld moet blijven. Wat vindt u?

Bespreking poll week 31

Crisisopvang vormt prima tijdelijke oplossing
voor asielzoekers
Al maanden slapen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is simpelweg te weinig plek om iedereen op te vangen.
Het noopte de overheid er toe om alle veiligheidsregio’s te verplichten elk 225 extra plekken te zoeken die tot oktober beschikbaar zijn voor
noodopvang. Is het probleem daarmee opgelost? Zijn de crisiscentra die nu als paddenstoelen uit de grond schieten de enige logische oplossing
op dit moment?
Rob Swaghoven wijst in zijn reactie op de
beperkte ruimte in Nederland. “De wereld is
van iedereen. Alleen jammer dat ze allemaal
naar Nederland komen. Vol is echt vol in deze.
Genoeg andere landen waar ze ook terecht
kunnen.” Henk Deegens vindt op zijn beurt dat
andere gebieden in Nederland aan zet zijn. “Ik
denk toch wel dat wij als gemeente Venray
genoeg doen voor opvang voor buitenstaanders.
We hebben meer dan duizend opvangplaatsen.
Volgens mij mag menig gemeente hier een voor-

beeld aan kan nemen.” Gerrie Swaghoven vindt dat
vluchtelingen hun rol mogen pakken in de maatschappij. “Laten we eens beginnen met ze meteen
aan het werk te zetten, zodat ze een steentje bijdragen aan hun eigen kosten”, schrijft ze.

Woningnood
Anderen zijn van mening dat er wat betreft de
verdeling van woningen eerst naar de autochtone
bevolking gekeken moet worden. “Ik ga mijn dochter van 12 jaar alvast inschrijven bij de woningbouw.

Hopelijk krijgt ze over 10 à 12 jaar een woning”, zegt
Jolanda van der Klaauw. En ook Wilma Hermkes legt
een verband tussen de vluchtelingenopvang en de
woningnood. “Vroeger kreeg ik geen huis met tuin,
omdat ik maar één kind had. Nu ben ik ook op zoek,
maar krijg ik niets omdat ik geen inwonende kinderen heb. En dat terwijl ik een vaste baan heb en
over twee maanden 65 word. Nu heb ik geen dak
boven mijn hoofd. Welkom in Nederland.”

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz
06 19 07 69 59
”Te koop diverse soorten groenten
en fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 3983552”
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

CDA Venray

Hallo, Haai, Hoi
Hallo, haai, hoi, middag, morge, noavend of gewoon een beleefd
knikje, dat is wat in onze regio heel normaal is om te zeggen als je
iemand tegenkomt.
Dit was zelfs dé reden van een
vrouw die ik tegenkwam in ons
immer pittoreske Smakt, om hier
te komen wonen (de in verhouding
zeer lage huizenprijzen stonden op
een goede tweede plek).
‘Mooi om te horen mevrouw, maar
komt u hier wonen of leven?’ vroeg
ik haar aan het eind van onze ken-

nismaking.
Want dat is waar het af en toe aan
schort als nieuwe inwoners een
huisje betrekken in onze mooie kerkdorpjes van Rooij. Ze hoeven niet
meteen ‘Venroads te proate’ natuurlijk, maar meedoen aan de dorpsactiviteiten zou wel in de voorwaarden
op Funda mogen worden opgeno-

men ‘wa’?
Doe de kinderen op de dichtstbijzijnde school, ga voetballen bij de
plaatselijke voetbalclub, ga kaarten
bij de ouderen of doe een buut op de
bonte avond! Leef mee, met en tussen de mensen en zeg altijd HALLO!
P.S.: zet je zelf ooit je huis te koop,
overweeg het dan alleen te verkopen aan mensen die deze kwaliteiten bezitten!
Rob Poels

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.

Willy’s Wereld

Vrouwen
Ik spreek niet uit ervaring maar
het lijkt me dat de vrouw het
gemiddeld genomen in ons
bestaan niet zo heel erg makkelijk heeft gehad. Uitgerekend
mannen die zich graag lieten
zien in kleden, rokken en mantels schreven boeken vol met
‘gedragscodes’ en de vrouw
werd daarin al snel ondergeschikt. Bijbels, Korans en
andere handleidingen, degradeerden vrouwen vaak tot
tweederangsburgers.
Door de eeuwen heen hebben
vrouwen hard geknokt voor emancipatie, gelijkheid en het stemrecht.
Die strijd heeft veel successen
opgeleverd. Van ogenschijnlijk vanzelfsprekende zaken als vrouwen
met fulltime banen, vrouwen in
de politiek, ja zelfs vrouwen in die
vermaledijde kerk, op posities waar
dat vroeger niet voor mogelijk werd
gehouden. Afgelopen weken heb
ik op sportief gebied vrouwen zien
presteren en ik vond het prachtig om te zien. De finale op het EK
voetbal, de tour voor vrouwen met
ijzersterke Nederlandse wielrensters en goud voor Jessica Schilder.
Maar veel van de bereikte successen in de emancipatie staan weer
onder druk. Neem het shirtmoment
van Chloe Kelly in de finale. Er
gaat een plaatje rond waarop een
man bedroefd kijkt omdat onder
het shirt nog een kledingstuk zit.
Misschien is de bedroefdheid overigens wel terecht. Waarom mag
een man met ontbloot bovenlijf
lopen en een vrouw niet? Maar er
zijn ernstigere zaken. In de VS staat
het recht op abortus op de tocht.
Net als in China, dat na jaren van
geboortebeperking nu de vrouw als
redding van het land ziet door meer
kinderen te baren. In Afghanistan
is de Taliban weer helemaal terug
in het zadel. Een groot gedeelte
van de bevolking vindt het prima.
Liever leven onder de Taliban dan
onder raketaanvallen. Vrouwen
trekken aan het kortste eind. In de
afgelopen weken hebben we veel
mooie beelden gezien van Pride
evenementen. We strijden voor
erkenning en acceptatie. Maar als
we in 2022 nog niet eens kunnen zorgen dat vrouwen overal ter
wereld als gelijken van mannen
worden gezien, maar vooral dat ze
het beslissingsrecht hebben over
hun eigen lijf, hun eigen kleding,
hun eigen gedrag dan hebben we
nog een lange weg te gaan.
Hou vol!
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Geplukt

John Litjens Venray
Hij mag graag mooie herinneringen maken met zijn vrouw Madelon,
met name op hun vaste vakantieadres in Portugal waar ze twee keer
per jaar vertoeven. Verder vindt hij eigenlijk alles waar wielen onder
zitten én een motor onder de kap heeft schitterend. Ook is hij graag
creatief bezig op allerlei manieren en slaat hij een pilsje en gezellig
samenzijn zelden tot nooit af. Deze week wordt John Litjens (52)
uit Venray geplukt.
Het eerste wat opvalt in de achtertuin van John is de tafel waaraan
plaatsgenomen wordt. “Die heb ik
zelf gemaakt”, zegt hij trots. “Zo’n
tafels zie je overal in Portugal. Met
ingelegde tegeltjes. Die vonden we
zo mooi dat we er thuis ook eentje
wilden hebben. Van daaruit er een
meenemen op de terugweg van
vakantie was echter geen optie.
Daar zijn ze veel te zwaar voor.
Daarom ben ik er zelf maar aan
begonnen. Het is nog gelukt ook”,
vertelt John. Dat hij een stukje
Portugal naar Noord-Limburg wilde
halen, is niet zo vreemd. “Mijn
vrouw Madelon en ik komen daar
al heel lang. Ieder jaar weer. In
maart en november gaan we steevast drie weken die kant op.”

Plensbui
John leerde Portugal kennen door
zijn vrouw Madelon. Haar ouders
overwinterden ieder jaar in het
land van gegrilde sardientjes,
melancholische fado en port. “Het
is wel grappig hoe dat gelopen is.
Madelon heb ik eigenlijk via het
werk leren kennen. In mijn eerste jaren als vrachtwagenchauffeur reed ik voor transportbedrijf
Frans Maas. Op een gegeven
moment ging ik schoenen vervoeren. Onder andere naar een winkel in Enschede, waar mijn oog
op een verkoopster viel. Ze bleek
Madelon te heten. Rond 1995 is
dat geweest”, vertelt John terwijl hij herinneringen ophaalt. “In
het begin was ik veel te verlegen om contact met haar te leggen, maar telkens als ik door de
vrachtbrieven bladerde en haar
winkel in Enschede op de papieren zag staan, maakte mijn hart
een sprongetje”, vervolgt hij. “Op
een gegeven moment ben ik op de

motor die kant op gereden. Onderweg
werd ik overvallen door een gigantische plensbui. Zat ik daar druppend
in het winkelcentrum van Enschede.
Madelon nam me onder haar hoede
en toen sloeg de vonk over. Het
duurde vervolgens niet lang voor ze
vanuit Enschede richting Venray kwam
en bij me ingetrokken is.” Van kinderen kwam het niet. “Dat is deels
een bewuste keuze geweest. Op
een gegeven moment ben je er ook
gewoon te oud voor.”

Op de basisschool keek
ik al meer uit het raam
naar de passerende
wagens, dan dat ik
luisterde naar wat de
leraar te vertellen had
Voorbestemd
Madelon is niet de enige liefde van
John. Alles met wielen en paardenkrachten vindt hij geweldig. Een leven
als vrachtwagenchauffeur was dan
ook al vroeg voorbestemd. “Nooit
heb ik getwijfeld over wat ik later zou
worden. Het was meteen duidelijk dat
ik als chauffeur aan de slag zou gaan.
Op de basisschool keek ik al meer uit
het raam naar de passerende wagens,
dan dat ik luisterde naar wat de leraar
te vertellen had”, zegt hij lachend.
“Ik wilde niets anders dan rijden.
Nog steeds niet trouwens. De vrijheid,
hoe beperkt die soms ook is, vind ik
schitterend. Het zelfstandig werken en
beslissingen nemen. Dat trekt me nog
steeds enorm in dit vak. Inmiddels zit
ik alweer 22 jaar bij Vitelia Voeders in
Ysselsteyn. Mijn geboortedorp.” John
groeide er op in een warm gezin met
twee oudere zussen: Janny en Elly.

Kunstwerk

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.

9
5

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Laatstgenoemde overleed in 2006
aan de gevolgen van darmkanker. “Ze
werd heel ziek en heeft een lijdensweg van zo’n anderhalf jaar gehad.
Opeens is je zus er niet meer. Veel te
jong en heel onwerkelijk. Dat is nog
altijd moeilijk te bevatten.”
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Oplossing vorige week:

Dat John vanuit zijn geboortedorp
vertrok naar Venray, had simpelweg te maken met het aanbod op
de huizenmarkt. “In het begin miste
ik vooral Egelmeers, de kroeg in
Ysselsteyn waar ik vaak te vinden
was”, lacht hij. “Hier in Venray heb
ik uitstekend contact met enkele
van mijn buren. Zij wonen hier ook
al tientallen jaren. We hebben in de
loop der jaren ook veel vrienden en
bekenden opgedaan hier, met wie
we graag doorzakken. Gezelligheid
is enorm belangrijk voor mij en
Madelon”, voegt hij toe. John mag in
zijn vrije tijd graag creatief bezig zijn.
“Op verzoek heb ik eens een kunstwerk voor een neef van me gemaakt.
Dan was ik hele zaterdagen bezig in
mijn garage. Daar kan ik me helemaal in verliezen. Pure ontspanning
vind ik dat. Terwijl ik niet bijzonder
handig ben eigenlijk. Als het niet te
netjes en recht hoeft te zijn, kom ik

er best goed mee weg volgens mij”,
glimlacht hij. John mag ook graag
schrijven. “Ik heb een boek geschreven, puur voor vrienden en bekenden
die dat leuk vinden. Je moet dat niet
groter maken dan het is. Het is deels
fictie en deels gebaseerd op het
leven zoals wij dat ervaren als we in
Portugal zijn”, legt hij uit.

Vertrek uit Venray
Wie John met zoveel passie over
Portugal hoort praten, zou wellicht verwachten dat hij samen met
Madelon zijn koffers voorgoed pakt,
zodra hij met pensioen kan. “Geen
idee hoe lang ik nog mag werken,
maar nee, daarna vertrekken we niet
naar Pêra. Dat is het dorpje waar
we de laatste jaren in een appartementje verblijven”, zegt John. “Ik vind
het een fijner idee als Portugal een
soort fantasiewereld voor me blijft.
Dat vind ik geweldig. Het leven en
de cultuur daar zijn schitterend, maar
niet om er definitief onderdeel van
uit te maken. Hier zijn de voorzieningen ook veel beter.” Toch is Venray
waarschijnlijk niet zijn eindbestemming. “We gaan nog een keer verhuizen. Richting het Twentse land, zoals
het er nu naar uitziet. Madelon komt
natuurlijk uit die streek en ze zou

graag een keer terugkeren. Zelf wil ik
dat ook wel eens meemaken. Niet op
korte termijn, maar over een jaar of
tien. Een compleet nieuwe omgeving,
dat lijkt me best een keer wat”, vertelt hij. “Ik ben over alle aspecten van
mijn leven eigenlijk heel tevreden.
Qua werk zou ik voor geen goud willen veranderen en in de liefde ben ik
nog altijd zielsgelukkig met Madelon.
Alleen wat betreft omgeving lijkt het
me goed als er een keer een frisse
wind gaat waaien. Zoiets moet je niet
te laat doen, want dan komt het er
niet meer van”, zegt John terwijl hij
een blik werpt op zijn toekomst. Of de
buitentafel in Portugese stijl meeverhuist wanneer het zover is, valt nog te
bezien, maar anders maakt hij vast en
zeker gewoon een nieuwe.

Ik vind het een fijner
idee als Portugal een
soort fantasiewereld
voor me blijft. Dat vind
ik geweldig

Tekst: Jelle van Hees
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SV Venray krijgt twee kunstgrasvelden
SV Venray krijgt twee verlichte kunstgrasvelden die voor trainingen en wedstrijden kunnen worden
gebruikt. Eén kunstgrasveld betaalt de stichting Sportparkbeheer zelf. Hiervoor is al geld opzij gezet.
Voor het tweede veld wil het College van B&W 460.000 euro uittrekken. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren in de vergadering van 27 september.
SV Venray, de grootste voetbalclub
van Limburg, heeft al langer plannen
voor een kunstgrasveld op sportpark De Wieën. Het besluit is telkens
uitgesteld vanwege de gevolgen
van de komst van het nieuwe ziekenhuis van VieCuri. Zij hebben voor
de nieuwbouw en de parkeervoorziening twee velden nodig, plus het
honkbalterrein van Royals. Er is over-

eenstemming over de verplaatsing
van het honkbalveld. Dat komt op
voetbalveld 3, vlak bij de kantine die
Royals deelt met hockeyclub MHCV.

Accommodatiebeleid
De voetbalvereniging wil twee kunstgrasvelden aanleggen om het capaciteitsverlies van drie speelvelden op
te vangen. Het voordeel van kunst-

gras is dat de terreinen veel intensiever bespeeld kunnen worden.
Vooral in de winterperiode is dit een
uitkomst omdat wedstrijden en trainingen dan vrijwel altijd door kunnen gaan. SV Venray zou volgens het
gemeentelijk accommodatiebeleid
recht hebben op één kunstgrasveld.
Dat vindt de voetbalclub te weinig.
Sportparkbeheer heeft al gespaard

voor een kunstgrasveld en heeft van
de gemeente geen extra vergoeding
nodig voor het onderhoud.

Eind 2023
De planning is dat de twee kunstgrasvelden eind 2023 zijn aangelegd,
zodat ze voor de volgende winter in
gebruik kunnen worden genomen. Ze
komen naast elkaar te liggen op de
bestaande twee grasvelden tussen de
parkeerplaats en de atletiekbaan. De
verplaatsing van het honkbalterrein
komt voor rekening van VieCuri. Dat
is afgesproken in de samenwerkings-

overeenkomst met gemeente Venray.
Ook dit zal in 2023 gebeuren, want de
start van de bouw van het ziekenhuis
is voorzien in 2024. Het college geeft
aan dat de komst van VieCuri naar
sportpark De Wieën een ingrijpende
verandering betekent voor de verenigingen en gebruikers. De herindeling
biedt ook kansen om het sportpark op
te waarderen en toekomstbestendig
te maken. Sportparkbeheer wil niet
alleen de nieuwe kunstgrasvelden,
maar ook de andere velden voorzien van ledverlichting. Dit levert een
energiebesparing op van 70 procent.

Van Gassel wint clash der Venrayse keepers
Op het eerste oog was Excelsior – Vitesse (3-1) wellicht een affiche als alle anderen tijdens de tweede speelronde in de Eredivisie afgelopen weekend, maar toch zat er voor gemeente
Venray een bijzonder tintje aan. In het ene doel stond met Stijn van Gassel een keeper uit Ysselsteyn, terwijl aan
de overkant collega Jeroen Houwen uit Oirlo als sluitpost tussen de palen stond.

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en daarvoor
zoeken we goede asbestsaneerders. Er staat op dit moment een
vacature open voor DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) en
een vacature voor DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).

Asbestverwijderaar
Als asbestverwijderaar DAV heb je de volgende taken:
• Voorbereidingen voor het saneren van asbest zowel binnen
als buiten (inrichten van het werkgebied, opbouwen van
het containment).
• Asbest verwijderen volgens de best bestaande technieken.
• Samen met je collega’s zorgen voor een juiste afronding
van ieder project.
• Je bent verantwoordelijk voor gereedschap en materialen.
Stijn van Gassel, doelman van het
gepromoveerde Excelsior en met twee
overwinningen uitstekend aan het
seizoen begonnen, stapte na afloop
van het duel tegen Vitesse als winnaar euforisch van het veld. Waar
tijdens de eerste speelronde, met
een excellerende Van Gassel tussen
de palen, Cambuur Leeuwarden werd
geklopt, werd nu ook Vitesse aan de

zegekar gebonden. Hoe anders was
dat voor Jeroen Houwen. De doelman
van Vitesse moest in de eerste twee
wedstrijden van het seizoen al acht
keer de bal uit het net halen. Na de
2-5 nederlaag tegen Feyenoord in de
openingsronde, bleek ditmaal het
Excelsior van Stijn van Gassel met 3-1
te sterk. Waar Jeroen Houwen (26) er
intussen de nodige wedstrijden op

het hoogste niveau van Nederland
op heeft zitten, was het treffen met
Vitesse voor Stijn van Gassel (25)
pas zijn tweede duel op dit platform. Afgelopen seizoenen maakte
Van Gassel indruk bij Helmond Sport,
waarna het gepromoveerde Excelsior
hem besloot te contracteren.
Beeld: Instagram Stijn van Gassel

Veel Venrayse derby’s bij bekervoetbal
De voetbalclubs uit gemeente Venray spelen veel derby’s in de eerste ronde van het bekertoernooi. Zo zitten
Leunen, Oostrum en Ysselsteyn samen in een poule met Rood Wit’62 uit Helmond. De eerste bekerduels worden gespeeld op zondag 4 september.
De eerste ronde wordt in poulevorm
afgewerkt voordat de competitie van
start gaat op zondag 25 september.
De KNVB heeft de clubs ingedeeld in
bekerpoules van vier. De speeldagen
zijn 4, 11 en 18 september.
De winnaars gaan door naar de
tweede ronde die gepland staat op
zondag 23 oktober. Het bekertoernooi
gaat dan verder in een knock-outsysteem. In de tweede ronde stroomt ook
SV Venray in, dat uitkomt in de landelijke vierde divisie. Venray bekert in de
voorbereiding niet, omdat de competitie al vroeg begint. Op 28 augustus
staat er voor Venray een thuiswedstrijd op het programma tegen

Meerssen.
De openingsderby wordt op 4 september gespeeld als Leunen tegen
Ysselsteyn het affiche is. Een week
later, op 11 september, staan drie
Venrayse ontmoetingen op het programma: Oostrum-Leunen, BVV’27-SV
United en Holthees/Smakt-Merselo.
BVV’27 en SV United zitten samen met
EWC’46 en Melderslo in een groep.
Holthees/Smakt en Merselo treffen
de Brabantse opponenten Fiducia en
Milheezer Boys. SVOC’01 speelt tegen
HBSV, Meterik en Hegelsom.

Voortijdig stopgezet
In de laatste drie seizoenen werd het

bekertoernooi telkens voortijdig stopgezet. In 2019/20 bereikte Venray de
achtste finale (thuis tegen Susteren).
Dat duel werd nooit gespeeld, want
door de opkomst van het coronavirus
werd het voetbalseizoen half maart
2020 abrupt beëindigd. Een seizoen
later kwam het bekertoernooi niet
verder dan de poulefase, omdat vanaf
half oktober 2020 het voetbal geheel
op slot ging. In de afgelopen jaargang
2021/22 kon de competitie nog worden uitgespeeld, maar het bekertoernooi niet. Door de volle speelkalender
besloot de KNVB na de winter alle
bekerduels te schrappen.

Als asbestverwijderaar DTA heb je aanvullende taken zoals:
• Het aansturen van je eigen team met asbestsaneerders en
je werkt zelf mee.
• Verantwoordelijk voor je eigen asbestsaneringsprojecten
en zorgt dat deze elke dag weer tot een succesvol einde
worden gebracht.
• Je bent het aanspreekpunt op locatie en voor de
controlerende instanties.
Wat wij bieden:
• Je krijgt bij ons vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
• Wij werken met het nieuwste gereedschap en de best
beschikbare technieken
• Je werkt bij ons aan verschillende projecten waardoor je
afwisseling hebt (niet alleen daken). Je voert bijvoorbeeld
ook weleens sloopwerkzaamheden uit.
• We bieden een volledige opleiding tot DAV (Deskundig
Asbestverwijderaar) en / of DTA (Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop)
• We bieden een fulltime of parttime dienstverband met
uitzicht op een vaste aanstelling
Geen opleiding? Geen probleem. Wij kijken vooral naar
motivatie en inzet! Wij helpen je met het behalen van de
benodigde diploma’s.
Ook indien je graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij
je uit om te reageren.
Bekijk meer informatie op www.asbestverwijdering.com
Beginnen als asbestverwijderaar? Stuur een email naar
info@asbestverwijdering.com of bel 085-303-8629.

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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BiblioNu presenteert Sjeemte
BiblioNu vertoont woensdag 14 september de film Sjeemte. Deze korte Nederlandse speelfilm over laaggeletterdheid wordt gepresenteerd door Ivette Sprooten, projectleider Basisvaardigheden & Leven lang
ontwikkelen van Cubiss Limburg. Daarnaast organiseert BiblioNu op zaterdag 27 en zondag 28 augustus
diverse activiteiten voor de jeugd tijdens Schijt aan de Grens.
De 23-jarige Candide presenteert in
de film de baby van haar zus als haar
eigen kind, tijdens een afspraak met
het UWV in Maastricht. De spanningen
lopen op als de UWV-medewerker

haar verdenkt van uitkeringsfraude.
Hij probeert vervolgens haar leugens te ontkrachten, maar achter
Candides schertsvertoning schuilt
een onverwacht geheim. Sjeemte is

gratis te bekijken, om 15.30 uur in het
Theehuis in het Odapark.

Schijt aan de Grens
Het Stadspark Venray, naast de Grote

Kerk, staat zaterdag 27 en zondag
28 augustus in het teken van cultureel festival Schijt aan de Grens.
BiblioNu organiseert ter plekke
samen met Fluitenkruid, XpeditieLab
en Geutefiks diverse activiteiten voor
de jeugd.
Thema van Schijt aan de Grens is ditmaal ‘grenzeloos verlangen’. BiblioNu
speelt daar onder meer op in met

een verhaal over een walvis met een
grenzeloos verlangen. Maar ook met
bouwen met legoblokken en natuurlijk materiaal. Verder kan je een stok
van verlangen knutselen, ontsnappen uit de mobiele escaperoom,
muziek maken op de tingeltafel of
wandelen over het blotevoetenpad.
De activiteiten zijn gratis en vinden
plaats van 13.00 tot 17.00 uur.

ATV Venray helpt bij verantwoord leren hardlopen
Ook hardlopen moet je leren. Hoe oud of jong ook, een rustige opbouw is belangrijk want hardlopen is belastend voor het lichaam. De hardloopcursus ‘Start to Run’ is één van de manieren om veilig te starten met hardlopen. Atletiek en Triatlon Vereniging Venray begint zondag 11 september om 08.30 uur met het geven van een nieuwe cursus.
De cursus is bedoeld voor mensen
met geen of zeer beperkte
sportervaring. Het streven is dat
iedere deelnemer na zeven weken
twintig minuten (ongeveer drie
kilometer) aaneengesloten kan
hardlopen. De hardlooptrainingen
worden gegeven door speciale
trainers die de deelnemers
individuele aandacht geven. Ook
advies over kleding en schoeisel,
blessurepreventie en voeding is
inbegrepen. Aanmelden voor de
cursus kan via www.yakultstarttorun.
nl Mail voor meer informatie naar
lopersgroep@atvvenray.nl
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Tweede editie muziekspektakel
Samba Caramba

Jaarlijkse kienavond
KBO Leunen

Samba Caramba is een dag voor muziekleerlingen uit de gemeente Venray. Zaterdag 27 augustus vindt
het eendaagse festival voor de tweede keer plaats.

Ook dit jaar organiseert KBO Leunen de jaarlijkse kienavond. Op
maandag 29 augustus wordt in MFC De Baank gespeeld voor leuke
prijsjes.
De opbrengst van deze activiteit
gaat naar de verenigingskas van
KBO Leunen. De aftrap is om 19.30

11

uur. De zaal is open vanaf 19.00
uur. Iedereen, lid of geen lid, is van
harte welkom.

Vierde keer Schijt Draait Doorrr!

Talkshow met Wim Daniëls
in Venrays Museum

Schijt Draait Doorrr! is een talkshow onder leiding van Stan
Verhaag. Zondag 28 augustus vindt in het Venrays Museum tijdens
festival Schijt aan de Grens de vierde editie plaats. Te gast zijn
schrijver Wim Daniëls, deken Ed Smeets, agrariër Lauran Geurts
en politica Elianne Sweelssen.

De eerste editie van muziekspektakel
Samba Caramba was vorig jaar succesvol. Zowel jong als oud(er) is welkom
tijdens dit muziekspektakel. De enige
voorwaarde is dat je muziek maakt

bij een vereniging in Venray of op een
andere manier muziekleerling bent.
Van 10.00 tot 18.00 uur zijn er workshops, spellen en andere muzikale
activiteiten. Opgeven is wenselijk en

kan via sambacaramba@culturavenray.nl. Deze dag vindt plaats in het
gebouw van Jong Nederland in Venray.
Deelname is gratis en na aanmelding
krijg je verdere informatie.

Audioboswandeling in Odapark
Bomen communiceren, helpen elkaar en hebben littekens. Daarin lijken ze op mensen. Die gedachte vormt het
uitgangspunt van ‘Geworteld, een audioboswandeling’. Deze productie van audiokunstenaar Els Huver van
De Kopsalon is van woensdag 24 augustus tot maandag 24 oktober te beleven in het Odapark in Venray.

De audioboswandeling is een luisterroute langs verhalen over de bomen
en de mensen van Venray. Met koptelefoon lopen bezoekers door het
Odapark en het aangrenzende bosgebied ‘het Vlakwater’. Onderweg zijn
verrassende, herkenbare en ontroerende verhalen te horen waaruit blijkt
hoeveel mens en boom met elkaar
gemeen hebben. De geluidswandeling
sluit aan bij deze tijd waarin de natuur
onder druk staat en klimaatproble-

men om gedragsverandering vragen.
Omdat de mens eerder bereid is iets
voor een ander te betekenen wanneer
hij zichzelf in de ander herkent, wil De
Kopsalon het publiek laten ervaren dat
het zich ook aan de natuur kan spiegelen. De Kopsalon creëert met haar verhalende audioproducties ruimte voor
een open blik op de thema’s van deze
tijd, zich daarbij richtend op een breed
publiek. Els Huver is onderdeel van
De Kopsalon. Zij heeft zich de afgelo-

pen jaren ontwikkeld tot maker van
artistieke audioproducties op locatie.
In 2021 realiseerde zij ‘Geworteld, een
audio-boswandeling’ in Heerlen, als
onderdeel van internationaal beeldend
theaterfestival Cultura Nova.
De audioboswandeling is 2,8 kilometer lang, duurt ongeveer zeventig minuten en is te bewandelen van
woensdag tot en met zondag tussen
13.30 en 17.00 uur. Kaartverkoop via
www.odapark.nl

André Rieu in Luxor Theater Venray
Na twee jaar van afwezigheid ging André Rieu in juli weer los met zijn Vrijthofconcerten. De registratie
daarvan is op zaterdag 27 en zondag 28 augustus te zien in Luxor Theater Venray.
Na twee lange jaren trad André Rieu
dit jaar weer op in zijn geboorteplaats
Maastricht. Onder de titel ‘Happy Days
are Here Again’ bracht Rieu samen

met het Johann Strauss Orchestra
vanaf het historische Vrijthof feelgood
classics, showtunes en vrolijke walsen
ten gehore. De weergave daarvan op

doek staat garant voor een romantisch
feest in de Venrayse bioscoop. Kijk
voor meer informatie en tickets op
www.luxorvenray.nl

Taalliefhebber Wim Daniëls is een
graag geziene gast op radio en tv.
De schrijver publiceerde vorig jaar
nog ‘Op vakantie!’. Hij kan vast en
zeker uit de voeten met het festivalthema: Grenzeloos Verlangen.
Hetzelfde geldt voor deken Ed
Smeets, die na de talkshow wandelingen verzorgt in de Grote Kerk.
Agrariër Lauran Geurts uit Oirlo
heeft een uitgesproken mening
over de stikstofplannen van het
kabinet. In juli besprak hij ze met
Mark Rutte. Elianne Sweelssen (SP)
vindt dat de agrarische sector een
omslag moet maken in denken en
doen. Tijdens Schijt Draait Doorrr!
gaan Sweelssen en Geurts met
elkaar in gesprek.
Ook tijdens deze editie van Schijt
Draait Doorrr! ontbreken de vaste
columnisten Rob Poels en Bert
Albers niet. De muziek wordt verzorgd door Horstenaar Joep van
Wegberg, die poëtische liedjes
zingt en schrijft met een bluesy
ondertoon. Schijt Draait Doorrr!
begint om 13.30 uur en duurt
anderhalf uur.

Bomvol programma
Op het programma van Schijt aan
de Grens op zaterdag 27 en zondag
28 augustus staat voor ieder wat
wils. Naast de talkshow wordt het
publiek onder andere vermaakt

met straattheater, kunst, dans,
poëzie, spoken woord, kinderprogramma’s en heel veel muziek,
aangevuld met hapjes, cocktails en
bier uit de streek.
Venray vormt zaterdagmiddag het decor voor de eerste
GoedGevoelMarkt: producten, initiatieven, eten en drinken waar je
een goed gevoel aan overhoudt.
Van een whiskyproeverij tot sieraden uit Afrika en helende stenen
en kristallen. Ondertussen valt Tom
Waits in het dialect te beluisteren,
maar ook een stukje Woodstock te
(her)beleven. Verder zijn er bands
en singer-songwriters te horen en
de woordkunstenaars Geert van
den Munckhof en Zomaar Iemand
aan het werk te zien.

Rondleidingen
Op beide dagen zijn de Venrayse
kerk en toren gratis toegankelijk en
zijn er rondleidingen met bijzondere muzikale begeleiding. In de
toren exposeert Catharina Janssen.
In het Venrays Museum is werk te
zien van Carla Clevers, Wil Fontein,
Renate Simons en Esther Gielen.
Imke Beek exposeert haar subtiele installaties in het Venrayse
Stadspark. Kijk voor het volledige
programma op www.schijtaandegrens.nl
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Lezen stimuleren

Opening boekenkast
wijkcentrum Den Hoender
In de tuin van wijkcentrum Den Hoender aan de St. Ursulastraat 2
in Venray wordt vrijdag 19 augustus een boekenkast geplaatst en
feestelijk in gebruik genomen. Dit gebeurt tijdens de koffie-inloop
in Den Hoender van 10.00 tot 12.00 uur.
Wijkbewoners kunnen naar hartenlust boeken in de boekenkast zetten en er gratis boeken uit lenen.
Dat kunnen allerlei boeken zijn,
voor volwassenen en kinderen,
van ieder genre. Het Wijkplatform
Noord-West beoogt met deze actie
de levendigheid en gezelligheid in

Nieuwe dirigent voor
Venrays Mannenkoor

Het Venrays Mannenkoor heeft na een intensieve zoekperiode Ron
Hanssen aangesteld als nieuwe dirigent. Hanssen is de opvolger van
Anton Kropivšek, die op 23 juni afscheid nam van het koor.

de wijk te vergroten en tevens het
lezen te stimuleren. De boekenkast
is er gekomen op initiatief van Jeu
Smits en Peter Reijnders. De kast
is gemaakt en gesponsord door
Stichting ‘Ik Begin’. Voor de afwerking heeft Hennie van de Vorle zich
ingespannen.

Schrijversbijeenkomsten
Literair Café Venray

Laatste dinsdag v/d maand.
18.00 – 19.00 Rond de tafel
Raadsvergaderingen van Gemeente
Venray zullen op wisselende tijden
live worden uitgezonden

Terwijl de zomervakantie nog in volle gang is, heeft het Literair
Café Venray al vooruit gekeken naar het nieuwe culturele seizoen.
Zo is het programma van de schrijversbijeenkomsten al helemaal
rond. Op zondag 9 oktober trapt het Literair Café af met schrijver
Auke Hulst.
stamgezin. Vervolgens staat op
zondag 12 maart Gerbrand Bakker
in de schijnwerper. Hij was dé literaire sensatie van 2006 met ‘Boven
is het stil’.
Deze vier schrijversbijeenkomsten vinden plaats in het Theehuis
van het Odapark en beginnen om
11.00 uur. Verder staat maandag
9 januari een samenwerkingsbijeenkomst met Adelbert Venray op
het programma. Voor deze avond is
een lezing met Pieter Waterdrinker
gepland.

Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 SixtiesPopGold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Back to the years
of Rock ‘n Roll
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Rooj laat
Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
19.00 Rooj laat

Aftrap met Auke Hulst

De Nederlandse romanschrijver,
journalist en muzikant Auke Hulst
debuteerde in 2012 met ‘Kinderen
van het ruige land’. Op zondag
13 november is Jan van Mersbergen
te gast in het Literair Café. Deze
schrijver ontving in 2014 de
Bordewijkprijs voor ‘De laatste ontsnapping’.
Vervolgens is romanschrijver Emma
Curvers op zondag 12 februari van
de partij. Zij groeide op in ZuidLimburg en haar debuutroman
‘Iedereen kan schilderen’ leidde
in 2014 tot veel commotie in haar

Programmering
Omroep
Venray

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
22.00 Rooj Laat

Met Hanssen heeft het mannenkoor
gekozen voor een dirigent die al een
brede en langjarige ervaring heeft
met de muzikale leiding van koren in
Limburg. Zo is Hanssen in het Venrayse
al langer bekend door zijn rol als dirigent bij Vocal Group Transparant. Hij
heeft de ambitie om met het Venrays
Mannenkoor nieuwe uitdagingen aan
te gaan op basis van een gebalanceerd programma met zowel klassiek
als eigentijds en populair repertoire.
Het eerste publieke optreden van het

Venrays Mannenkoor onder leiding
van Hanssen vindt op zondag 18 september plaats in Schinveld. Het koor is
dan te gast bij Zangvereniging Oranje.
Zondag 6 november presenteert het
Venrays Mannenkoor zich tijdens de
Limburgse koordagen in De Maaspoort
in Venlo.
Belangstellenden zijn van harte welkom bij de repetities van het Venrays
Mannenkoor op donderdagavond om
19.30 uur in De Witte Hoeve.

Weer in Venray

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
22.00 Rooj Laat
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!
Rooj Laat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Venradio met Freek & Marc
10.00 Venradio met Maik & Sanne
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
16.00 Weekenddienst
18.00 De Avondformule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Moments to Remember
09.00 Even Stilstaan
09.30 Heilige mis
11.00 Wette nog?
12.00 Lunchbox
13.00 ‘t Roojs Café
14.00 Zondagmiddag Live
17.00 Zondagse Soep
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalig lied
20.00 Gouden Akkoorden
21.00 Love Night

Gematigde temperaturen
De kaarten worden weer geschud vanaf deze week en we hebben inmiddels al wat neerslag gekregen. Er lijkt zich voor de periode rond
21 augustus voor de verandering weer eens een zwakke westcirculatie in te stellen. Dit zorgt voor enkele buiengebieden vanaf de Noordzee, die
inmiddels ook behoorlijk is opgewarmd. Er zijn daarbij gematigde temperaturen rond de 24 graden te verwachten. Volgende week lijkt een
hogedrukgebied boven Rusland meer tegengas te geven waardoor bij ons de stroming meer zuidelijk wordt met opnieuw aanvoer van warme
lucht. Het lijkt daarbij niet meer helemaal droog te blijven, zoals afgelopen tijd wel het geval was. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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