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De laatste
Tijdens de allerlaatste editie van het Keetfeest in Veulen genoten zaterdag 27 augustus ruim duizend bezoekers met volle teugen. In de grote tent, op de buitenplaats of bij de silent
disco: overal was gezorgd voor vermaak. Wat ooit begon als examenfeest, groeide in de loop der jaren uit tot een regionaal bekend en betaalbaar festival, voor jeugd uit de wijde
omtrek. De organisatie heeft besloten om er na deze editie een definitieve punt achter te zetten. “We hebben het jarenlang met veel plezier georganiseerd, maar hier sluiten we het
boek. We stoppen op ons hoogtepunt”, laten ze weten. Het keetfeest werd georganiseerd door een enthousiaste groep jongeren uit het dorp. “Tijdens de voorbereidingen, het opbouwen en afbreken hebben we als organisatie heel veel hulp gehad van jeugd uit regio Veulen. Daarom hebben we er alle vertrouwen in dat we ons dorp ook in de toekomst feestend op
de kaart kunnen blijven zetten. In welke vorm dan ook”, aldus de organisatie. / Beeld: Fons Janssen

Omwonenden verontrust
over zonnepark op stortplaats

Geen vergunning:
Carpush Veulen van de baan

Buurtbewoners verzetten zich tegen de komst van een zonnepark op de oude vuilstortplaats in Venrays Broek aan de noordkant van Venray. Ze hebben een bezwaarschrift, ondertekend door zestig personen, ingediend tegen de omgevingsvergunning.
Omwonenden hebben vorige week ook een brief gestuurd aan de gemeenteraad.

De traditionele Carpush in Veulen kan op kermiszondag 4 september niet doorgaan.
Gemeente Venray krijgt de vergunning niet op tijd rond. De organisatie was te laat
met het aanvragen van de evenementenvergunning. Dat kwam door de perikelen met
de verzekering. “Het ging over de veiligheidseisen voor het publiek rond de baan.
Dat hebben we eerst moeten oplossen”, zegt Antonie Thielen van de organisatie.

Ze vinden dat het Venrays Broek al is aangetast door de herinrichting van het
Loobeekdal. Pas geleden zijn er nog drie bosjes gekapt om plaats te maken voor raaigras
voor een melkveebedrijf. Door 12.000 zonnepanelen aan te leggen op de bult van de
voormalige stortplaats zou opnieuw een mooi
stukje natuur verdwijnen, zeggen de briefschrijvers. Ze zien de vuilnisbelt als een goed
voorbeeld van herwonnen natuur. ‘De beste

natuurontwikkeling krijg je door een gebied
met rust te laten. Dat is hier veertig jaar
gebeurd. De natuur heeft het overgenomen
met een gezonde balans tussen flora, fauna
en habitat.’
De bezwaarmakers stellen voor dat de volgorde van de zonneladder wordt gevolgd.

Lees verder op pagina 03

Carpush Veulen weet dat de vergunning zestien weken van tevoren moet worden aangevraagd bij de gemeente. “We hebben de
aanvraag pas vier weken geleden kunnen
doen. We wisten dat we te laat waren, maar
de gemeente liet ons weten dat ze medewerking zouden verlenen”, vertelt Antonie
Thielen. De organisatie van Carpush heeft te
maken met aangescherpte eisen. De race-

baan midden in de dorpskern moest worden
opgeschoven omdat er te weinig ruimte was
vanwege de bouw van woningen. “Omdat
het om auto’s gaat, vallen we onder een
groot evenement.”

Lees verder op pagina 03
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Beschuit met muisjes voor boswachters
in Limburgse Peel
Nog nooit werd er een kraanvogeljong grootgebracht in de Limburgse
Peel. Tot nu. Na enkele broedseizoenen zonder succes, werden er in de
Mariapeel dit jaar voor het eerst twee waargenomen. Eentje overleefde
de cruciale eerste kraamweken en vliegt inmiddels fier rond in het
moerassige hoogveengebied. Een unieke gebeurtenis, waar het nodige
geduld bij kwam kijken. Ook voor boswachter Jeroen Craenmehr uit
Ysselsteyn die het gebied op Horster grond onder zijn hoede heeft. “De
spanning en adrenaline hebben me wel een aantal dagen van mijn leven
gekost.”
Nat pijpenstro
De kraanvogel is een schuchtere moerasvogel en mede daardoor bijzonder
lastig te lokaliseren. Daar kwamen
boswachter Jeroen Craenmehr en zijn
collega’s verleden jaar al achter. “We
vonden toen een plek waar mogelijk
een kraanvogel zat te broeden. Tussen
al het natte pijpenstro van De Peel
bleek het geen doen om dat nest te
vinden. Die zoektocht werd daarom
uiteindelijk gestaakt. Wel besloten
we toen al dat we het dit jaar anders
aan zouden pakken. We maakten
een plan”, vertelt hij. In de winter die
volgde zaten Jeroen en zijn collega’s
er direct bovenop. “Terwijl we nog
bezig waren met de jaarlijkse wintertelling van de ganzen, spitsten we
onze ogen en oren, in de hoop iets op
te vangen van kraanvogels. Ze beginnen in die periode met het voorzichtig
verkennen van het gebied, op zoek
naar geschikte broedplekken. We hebben diverse camera’s met extra grote
accu’s opgehangen op de plek waar
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we eerder al een vermoeden hadden dat er een stel zat te broeden.”
Op die manier kon Jeroen, die werkt
voor Staatsbosbeheer, van afstand het
gedrag in de gaten houden en tegelijkertijd het gebied beschermen, zonder
de kraanvogels te storen. Althans, dat
was de gedachte.

Waterstanden
De kraanvogels bleken eigenzinnig. “Uiteraard gingen ze dit jaar op
een compleet andere plek zitten. De
camera’s gaven ons mooie inzichten
in het gebied, maar wat betreft het
lokaliseren van de vogels hadden we
er helemaal niets aan”, blikt Jeroen
lachend terug. “We weten inmiddels
waar de vogel ongeveer moet hebben
gebroed, maar het achterhalen van de
exacte locatie bleek simpelweg niet
te doen.” Uiteindelijk helpt het toeval
Jeroen een handje. “Begin mei was ik
de waterstanden aan het controleren,
toen er zo’n 50 meter voor mijn auto
een kraanvogel opvloog. Dat is erg
laat voor het schuchtere beest, want
normaliter horen ze je al op honderden meters afstand. Al gauw zag ik
ook de andere helft van het paartje
alarmerend rondjes vliegen.” Jeroen
wist als ervaren boswachter voldoende. “De adrenaline gierde door
mijn lijf op dat moment. Dit gedrag
was vrijwel alleen te verklaren als er
kraanvogeljongen in de buurt waren.
Het zijn nestvlieders, dat wil zeggen
dat de jongen direct het nest verlaten
en op zoek gaan naar voedsel. Ze gaan
samen met de ouderdieren naar een
gebied waar voldoende voedsel voorhanden is. Ik besefte dat dit weleens
uniek en groot nieuws kon zijn.”

Parel van De Peel
Jeroen belde direct een collega, die
zijn vermoeden bevestigde. “Uit
enthousiasme wil je direct naar de
kraanvogeljongen toe. De allereerste
ooit in De Peel. Een moment waar je
bijna dagelijks op hoopt. Gelukkig kon
ik me beheersen. Als de ouders niet
bij het jong zijn, zijn ze erg kwetsbaar. De collega raadde me aan om
van een afstand het gedrag van de
ouders te observeren.” Jeroen vergeet
het nooit meer. “Mijn hart bonsde in
mijn keel. Dit was zo gaaf. We zaten er
al maanden bovenop en opeens was
het moment daar. De kraanvogel is de
parel van De Peel. Eén van de doelsoorten ook. Als die succesvol broed,
is dat het ultieme teken dat de waterhuishouding in orde is.”

Emotioneel
Twee dagen later ging de telefoon van
Jeroen. Aan de lijn een collega, die
bericht heeft gehad dat de kraanvogeljongen voor het eerst zijn gezien.
“Een gepensioneerde man, die de 90
jaar al gepasseerd is, hield de kraan-

vogels in De Peel hobbymatig in de
gaten. Dagelijks speurde hij met zijn
fiets en verrekijker het gebied af. Hij
was de eerste die de kuikens zag.”
Voor de man in kwestie een emotioneel moment. “Hij zei ooit ‘eerst jonge
kraanvogels in De Peel, daarna mag
ik pas heengaan’. Je kunt je voorstellen dat er een paar tranen vloeiden”,
blikt Jeroen terug. “We spoeden ons
naar de locatie waar de man de twee
kraanvogeljongen had gezien. En
jawel; in de verte zaten ze. Door de
lens van de telescoop maakte ik een
filmpje als bewijsmateriaal.” Een bijzonder moment voor eenieder die De
Peel een warm hart toedraagt. “Toen
was het feest. We hebben beschuit
met muisjes gegeten. Dit was de
kroon op ons werk. Op mijn werk.
Onvergetelijk en geweldig.”

Lippen op elkaar
Het is op dat moment begin mei en
vermoedelijk zijn de jongen pas een
paar dagen oud. “Je wilt dan niets
liever dan het nieuws met iedereen
delen en wereldkundig maken, maar
dat kon niet. Het viel me zwaar om
het stil te houden. Slechts een paar
mensen waren ervan op de hoogte.
Als we het aan de grote klok zouden
hangen, was de kans groot dat het
gebied zou worden verstoord door
nieuwsgierige liefhebbers.” Het lukt ze
om het binnenskamers te houden en

met hulp van natuurfotograaf Jan van
de Kam worden de kraanvogeljongen
geobserveerd. “Iedere ochtend ging
Jan geduldig in de natuur zitten. Dat
heeft niet alleen mooie beelden opgeleverd, maar zo konden wij het gedrag
van die beestjes ook monitoren zonder ze te storen”, vertelt Jeroen

Opgelucht ademhalen
Drie maanden na de ontdekking van
de kraanvogeljongen is er van de
twee inmiddels nog maar eentje over.
“Ergens eind mei was er helaas één
jong minder. Dat gebeurt vaker, ook
op andere plekken waar de kraanvogel broedt. Velen overleven de eerste
paar cruciale weken niet. Wij hielden
dan ook ons hart vast, in de hoop dat
het tweede jong het wél zou redden.”
Na tien weken konden Jeroen en zijn
collega’s eindelijk opgelucht ademhalen. “Nadat het verenpak ontwikkelt
en het jong stukjes kan vliegen, weet
het zich veel beter te weren tegen
gevaren uit de natuur. Het kraanvogeljong dat nog leeft, zit inmiddels niet
meer in die cruciale fase. Sterker nog,
afgelopen week hebben we de drie
- vader, moeder en jong - nog gesignaleerd.”

Voor geen goud
Nu Jeroen terugblikt, staat het kippenvel weer op zijn hele lijf. “Het
is gewoon zo ontzettend bijzonder

dat het gelukt is in een relatief klein
gebied met vrij veel recreatie. Toen ik
de kraanvogels in mei zag opvliegen
voor mijn auto, heb ik direct geschakeld. Die moeten met rust worden
gelaten, was één van mijn eerste
gedachten. Drie vrouwen die toevallig bezig waren aan een wandeling
in de buurt van de plek, heb ik netjes
gevraagd of ze een andere route wilden lopen.” Zij merkten aan Jeroen z’n
enthousiasme dat het menens was.
“Ze draaiden direct om en zeiden ‘als
we straks ergens lezen dat die jongen groot zijn geworden, dan hebben
wij daar ons steentje bijgedragen’.
Precies zo geschiedde”, blikt hij trots
terug. “Afgelopen jaren zijn we in De
Peel druk geweest met vernattingsprojecten. Nu de kraanvogel er succesvol weet te broeden, hopen we meer
draagvlak te creëren, zodat we in de
toekomst meer paartjes in De Peel
mogen begroeten. Als boswachter is
het geweldig wanneer je zoiets van
dichtbij mag volgen. Al die spanning
rondom de vraag of de jongen het gingen redden, maar ook de adrenaline
hebben me een aantal dagen van mijn
leven gekost. Ik had dit voor geen
goud willen missen”, besluit Jeroen
zijn verhaal.

Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Jan van de Kam
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Inwoners kunnen Zilveren Bijtje nu ook
zelf aanvragen
Het Zilveren Bijtje is een informele onderscheiding van gemeente Venray. Voor burgers was het tot nu
toe niet mogelijk deze voor iemand aan te vragen. Dat gaat veranderen nu het Zilveren Bijtje een formele status krijgt.
Hiervoor krijgt de gemeenteraad op
27 september het voorstel de verordening aan te passen. Het Zilveren
Bijtje wordt dan een formele
gemeentelijke onderscheiding net
zoals de erepenning, het ereburgerschap en de ereblijk. Bij de erepenning hoort ook het ereburgerschap
van Venray.
Het Zilveren Bijtje was een initiatief
van de toenmalige burgemeester

Hans Gilissen in 2016. Het is bedoeld
als een persoonlijke blijk van waardering. Het Bijtje is tot op heden 82
keer door de burgemeester uitgereikt. Dit jaar staat de teller al op 19
keer. Daarnaast ontvingen 34 medewerkers van de gemeente deze
onderscheiding bij hun afscheid.

Populairst
Het Zilveren Bijtje is populair-

der geworden dan de andere drie
onderscheidingen. De waarderingspenning werd in de afgelopen 7 jaar
47 keer overhandigd en de ereblijk
driemaal. De erepenning van goud
met het bijbehorende ereburgerschap ging in 2018 naar de vertrekkende deken Harrie Smeets. Hij is
de enige in de afgelopen vijftig jaar
die zich ereburger van Venray mag
noemen

Omnibuzz gaat zones afschaffen
Een ritje met het taxivervoer van Omnibuzz wordt nu nog betaald aan de hand van het aantal gereden
zones. Dat gaat veranderen, want de gemeenten zien liever een afrekening per kilometer omdat dit
eerlijker en overzichtelijker zou zijn.
Toch gaat die verandering niet zonder slag of stoot. De gemeenten
gaan vanaf 1 januari 2023 betalen per gereden kilometer door
hun inwoners. De reizigers blijven voorlopig nog in zones betalen. Omnibuzz wil de zones pas
helemaal laten vervallen als het
bestaande contract met de vervoerders afloopt op 1 januari 2025.
Anders moet de lopende overeenkomst tussentijds worden opengebroken.

vervoer. Ook Venray maakt gebruik
van deze gemeenschappelijke
regeling die de gemeente jaarlijks
570.000 euro kost. Het invoeren van
een afrekening in kilometers met
ingang van 2023 betekent een verschuiving van de kosten tussen de
gemeenten. Het levert Venray een
voordeel op van 3.100 euro per jaar.
Vergelijkbare gemeenten als Horst
aan de Maas en Peel en Maas gaan
juist iets meer betalen, respectievelijk 6.300 en 4.200 euro.

Wmo-vervoer

Onduidelijk

Omnibuzz regelt voor dertig
Limburgse gemeenten het Wmo-

Veel gemeenten, waaronder Venray,
hebben al vaker aangedrongen

op een afrekening op basis van de
daadwerkelijke kosten. Het gebruik
van zones is onduidelijk en een
kilometer is voor iedereen een
bekende eenheid. Van de 77 Wmovervoerorganisaties in Nederland,
hanteren er al 68 een afrekening per
kilometer.
De raden van de dertig Limburgse
gemeenten beslissen over het
nieuwe afrekensysteem. Het College
van B&W in Venray is al akkoord
gegaan en de gemeenteraad neemt
een besluit in de vergadering van
27 september.

Vervolg voopagina

Geen vergunning: Carpush
Veulen van de baan
“Sinds het incident in Haaksbergen
(bij een mislukte stunt met een monstertruck op vielen daar drie doden
en bijna dertig gewonden, red.) zijn
de veiligheidseisen erg aangescherpt.
Met de verzekering ging het over het
publiek dat op een veilige afstand
moet blijven. Dit hebben we opgelost
door een straat in de nieuwbouwwijk
af te sluiten. De toeschouwers zouden nu alleen nog aan de kant van de
Veulenseweg kunnen staan.”

Afwijzing definitief
Nadat de kwestie met de verzekering was opgelost, dacht de organisatie op kermiszondag weer als
vanouds te kunnen crossen met zelf
in elkaar geknutselde auto’s. De
belangstelling was ditmaal nog groter
dan bij de voorlopig laatste editie in
2019. In de afgelopen twee jaar kon
het evenement vanwege corona al
niet doorgaan. “We hadden dit jaar
meer aanmeldingen, ook veel uit de

andere dorpen. Maar helaas krijgt de
gemeente de vergunning niet meer
voor elkaar”, zegt Thielen. De organisatie had vorige week een gesprek
met wethouder Wim de Schryver. “Hij
zei dat politie en brandweer te weinig tijd hebben om de vergunning te
kunnen beoordelen. We hadden alles
helemaal rond maar we hebben iedereen moeten laten weten dat het kan
niet doorgaan. Jammer, alhoewel we
nog een klein beetje hoop houden.”
CDA-raadslid Martijn Direks stelde
vragen over het afblazen van het evenement. Hij vroeg of er alsnog een
mogelijkheid is de vergunning te verlenen. “Erg frustrerend. Carpush wordt al
jaren georganiseerd en trekt veel extra
bezoekers naar de kermis. Dit is goed
voor het dorp Veulen en de ondernemers”, aldus het raadslid. De gemeente
laat in een reactie weten dat de afwijzing van de vergunning definitief is.
Tekst: Henk Willemssen
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asbestverwijdering
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Vervolg voopagina

Omwonenden verontrust over zonnepark
op stortplaats

Dit betekent eerst alle grote daken
volleggen met zonnepanelen voordat natuurgronden in beeld komen.
Ze hebben moeite met de procedure
en er is wantrouwen naar Bodemzorg
Limburg toe, de eigenaar van het terrein. Bij de overdracht van de grond
van gemeente Venray naar Bodemzorg
Limburg hoorde de verplichting
van de aanleg van een zonnepark.
Bodemzorg Limburg is opgericht door
de Limburgse gemeenten om oude en
vervuilde stortplaatsen over te nemen

en te saneren.
De omgevingsdialoog zou niet met
alle belanghebbenden zijn gehouden. Dassenwerkgroep Venray-Horst
wordt wel genoemd in de verslagen,
maar dit blijkt niet te kloppen. ‘Het
staat vast dat over het overleg met
de Dassenwerkgroep Venray-Horst
ronduit is gelogen in de aanvraag.’
Omwonenden hebben een uitnodiging
gestuurd aan wethouder Erik van Daal
(Venray Lokaal) en de andere collegeleden voor een gesprek op locatie om

de bezwaren te kunnen toelichten. Ze
wachten nog op een reactie.
GroenLinks en SP hebben ook veel
moeite met de komst van het zonnepark. De twee partijen willen het
gebied laten zoals het nu is. De SP
heeft tevergeefs verzocht het plan
in te trekken. Het college stelt dat
de locatie geen natuurgebied is en
geschikt is als zonnepark, omdat geen
landbouwgrond of andere waardevolle
bouwgrond verloren gaat.
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Fenna Effing Adelaide, Zuid-Australië
Niet iedereen die in gemeente Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie
Uit… Venray met oud-inwoners van deze gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. Dit keer Fenna Effing uit Wanssum, maar inmiddels wonend in Adelaide,
Zuid-Australië.

De 19-jarige Fenna gaat al op jonge
leeftijd op avontuur. Ze zit namelijk
in het derde jaar van haar opleiding
International Business en in plaats van
haar minor Marketing in Nederland
te volgen, koos ze er voor om dit in
Australië te gaan doen. Op 20 juli pakte
ze het vliegtuig voor een avontuur
van een half jaar. “Het is altijd al een
droom van mij geweest om verre reizen te maken. Ook Australië stond op
mijn lijstje. In Australië hoop ik mezelf
te ontwikkelen. Ik was al zelfstandig,
maar nu gaat dat naar een ‘next level’.”

Weekendtrips
De eerste maand bevalt Fenna al
goed. Ze gaat 2,5 dag naar school
waar ze les krijgt tussen Australische
studenten, maar ook veel buitenlandse mensen. “School bevalt goed,
het niveau ligt iets lager dan in
Nederland. Op de dagen dat ik naar
school moet, probeer ik op tijd op te
staan om huiswerk te maken, zodat
ik in de avonduren met vrienden kan
afspreken. De vrije dagen gebruik ik
om tripjes te maken. Omdat ik vrijdag vrij heb, kan ik makkelijk een
weekend weg. Onlangs ben ik in
Melbourne geweest, waar ik met een
vriendin een roadtrip heb gemaakt.
Dat was vet.” Fenna’s doel is om ooit
Australië helemaal te zien. In het half
jaar dat ze er nu woont, is daar volgens haar zeker te weinig tijd voor.
Dat is voor haar een reden om ooit
nog eens terug te komen. “Het liefste
ga ik terug als mijn huisgenootje 21
wordt, want dat wordt hier altijd groot
gevierd”, zegt Fenna lachend.

‘Laid back’
Het woord heimwee komt nog niet
voor in Fenna’s woordenboek. Dat
komt volgens haar doordat alle uitwisselingsstudenten hetzelfde meemaken
als haar en elkaar opzoeken. “We hebben samen een groepsapp. Ook woont
er een klasgenoot uit Nederland in
Perth waarmee ik trips kan maken.
Dat praat een stuk makkelijker.” Maar
ook over de inwoners van Adelaide
is Laura te spreken. “Iedereen hier is
open en vriendelijk. De mensen hier
zijn ‘laid back’, terwijl bij ons alles
gestructureerd loopt. Zo ben ik nu ook
nog, ook omdat de opleiding gestructureerd is, maar misschien dat ik na
een half jaar wat losser geworden
ben. Ik hoop in elk geval wel met een
Australisch accent terug te komen. Ik
zit met veel Australische mensen in de
klas, dus ik krijg er veel van mee.”
Na dit half jaar kan Fenna het
Australische accent weer inruilen voor
de Spaanse taal, want ze wil nog een
half jaar stage lopen in Spanje. Dit tot
teleurstelling van haar ouders. “Zij
vonden het heel leuk voor me dat ik
deze stap zette, maar ze vinden het
ook wel lastig dat ik in totaal één

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
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Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd
leer kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 - 82 94 47 93

jaar weg ben. We hebben dagelijks
via WhatsApp contact en af en toe
bel ik. In het begin vond ik het avontuur ook wel spannend, omdat het om
een best wel lange reis gaat en ik nog
nooit een internationale vlucht had
genomen. Ik had ook bijna het vliegtuig gemist vanwege de drukte op de
luchthaven. Maar ik ben een avonturier en kijk uit naar de komende tijd.”

Spanje
Hoe de stage in Spanje eruit komt te
zien, is nog een verrassing voor Fenna.
School heeft namelijk geadviseerd
om de stageplek pas in september te
regelen. Maar Fenna heeft er vertrouwen in dat ze een leuke werkgever gaat vinden. “In Spanje zijn veel
marketingbedrijven en dat maakt het
makkelijker om een plek te vinden
die me leuk lijkt en aanspreekt. Het
scheelt dat ik op school een vreemde
taal heb moeten leren en dat ik destijds Spaans heb gekozen. Naast de
taal is ook de cultuur totaal anders
vergeleken met Australië, maar dat
maakt het avontuur voor mij leuk.”
Als Fenna na een jaar terugkeert naar
huis, zit ook haar schooljaar erop en
mag ze na een vakantie beginnen
aan het laatste jaar. Dan staat een
afstudeerstage en het schrijven van
een scriptie op de planning. Fenna
sluit niet uit dat ze haar laatste stage
wederom in het buitenland gaat volgen. “Ik neig naar Nederland, omdat
je vaak vanuit je stage een baan aangeboden krijgt. Maar ik twijfel nog of
ik wil doorstuderen of wil werken. Als
ik ga werken zou ik een baan willen
bij een bedrijf dat meerdere vestigingen in het buitenland heeft en waar
ik de mogelijkheid krijg om ook daar
naar toe te gaan. Als ik kies om door
te studeren, dan zou ik nog wel eens
stage willen lopen in het buitenland.”

Toekomst
Waar Fenna wel duidelijk over is, is het
feit dat ze Wanssum in de toekomst
wel achter zich laat. Ze ziet Wanssum
niet als het dorp waar ze haar hele
leven blijft wonen. “Vergeleken met
Adelaide ligt de gemiddelde leeftijd in
Wanssum een stuk hoger. Hier zie je
heel veel jongeren. Het liefste woon ik
in een groter dorp, maar ik sluit het ook
niet uit om in Nijmegen te gaan wonen
ooit. Dat vind ik een leuke stad en er
wonen veel vrienden van school.”

Vergeleken met Adelaide
ligt de gemiddelde
leeftijd in Wanssum
een stuk hoger.
Tekst: Jeanine Hendriks

Intuïtief tekenen
Klein groepje. www.mayproosten.nl”
Last van een angst/ fobie/
trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 0610930235 in Deurne **
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Nog steeds onduidelijkheid

D66 niet gerust over
natuurbeheer OoijenWanssum

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het beheer van het nieuwe
natuurgebied van 500 hectare tussen Ooijen en Wanssum is
geregeld. D66 is er niet gerust op en heeft het onderwerp op de
agenda gezet van de commissievergadering van woensdag
7 september.
Het plan was het natuurgebied, op het grondgebied van
de gemeenten Venray en Horst
aan de Maas, te laten onderhouden door een grote organisatie.
Hiervoor waren Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en
Limburgs Landschap in beeld.
Staatsbosbeheer is al de eigenaar
van 100 hectare in het gebied. Het
plan veranderde omdat destijds
bij de verkoop van gronden door
agrariërs de toezegging is gedaan
dat de verkopers betrokken zouden worden bij het natuurbeheer.
Hiertegen kwam weer bezwaar
van politieke partijen en de stichting Maaspark Ooijen-Wanssum. Zij
vrezen een versnippering van het
open gebied dat ten koste gaat van
de natuurwaarden.

Jurisprudentie
Provincie Limburg is met 315 hectare de grootste grondeigenaar.
Volgens D66 is de provincie bezig
met de verkoop, maar is het niet
mogelijk het terrein onderhands

te gunnen aan één organisatie.
Op basis van jurisprudentie zouden ook andere partijen de kans
moeten krijgen om mee te dingen.
D66 wijst op het risico van versnippering, waardoor de natuurdoelen
niet gehaald worden.

In gesprek
Afgesproken was dat de gemeenten Venray en Horst aan de Maas
over de kwestie in gesprek zouden
gaan met de provincie. D66 wil de
stand van zaken weten maar ook
de mening horen van de andere
politieke partijen of ze nog steeds
achter het standpunt staan het
beheer aan één natuurorganisatie
uit te besteden.
Na de afronding van het hoogwaterproject Ooijen-Wanssum eind
2020 is een uniek natuurgebied
ontstaan. Omdat het beheer niet
goed geregeld is, raakt het terrein steeds meer verloederd. Onder
meer door illegaal gebruik en het
achterlaten van afval.

Tweede verontreiniging in korte tijd

Drinkwater veilig ondanks
problemen Maas

WML kan opnieuw geen gebruikmaken van de Maas voor de productie van drinkwater. Voor de tweede keer deze zomer is er een
verontreiniging aangetroffen waardoor de inname moet worden
gestaakt. De problemen worden veroorzaakt door de droogte en de
lage waterstand. WML meldt dat desondanks genoeg en veilig
drinkwater uit de kraan komt voor de huishoudens in Noord- en
Midden-Limburg.
De nieuwe verontreiniging werd
vorige week ontdekt. Onderzoek
moet uitwijzen om welke stoffen het gaat. WML stelde eerder deze zomer ook al een stop
in op inname van Maaswater.
Ook toen was de verontreiniging
niet direct bekend. Na analyse in
een laboratorium bleek het om
Neophytadiene te gaan. Dit is een
natuurlijke stof die door algen
en planten wordt aangemaakt.
Neophytadiene kan zich sneller
ontwikkelen bij zomerse omstandigheden: warmte, veel zonlicht en
weinig waterafvoer. Mogelijk dat
hierdoor ook de nieuw aangetroffen verdachte concentraties zijn
ontstaan. Neophytadiene is uit het
water verdwenen door de zuivering
aan te passen en door natuurlijke
afbraak, vermenging met grondwater en het passeren van de bodem.

Voldoende drinkwater
PvdA stelde in Provinciale Staten
vragen over een dreigend tekort

aan drinkwater door de lage waterstanden in de Maas. Volgens de
provincie zal er altijd voldoende
drinkwater zijn en is geen acute
actie nodig, want het Maaswater
wordt niet direct gebruikt als
drinkwater. Het wordt eerst opgeslagen in voorraadbekken de
Lange Vlieter. Dit is een immense
waterplas van 120 hectare tussen
Beegden en Heel. Als het waterpeil
in dit voormalige grindgat beneden
een bepaald niveau daalt, kan WML
overschakelen op het winnen van
diep grondwater door de pompstations. Dat gebeurt nu ook, meldt
het drinkwaterbedrijf. Het gevolg is
dat het water uit de kraan tijdelijk harder is omdat het meer kalk
bevat. Dit is te zien door een witte
aanslag op glaswerk, kranen en
douchewanden of een dun laagje
op de thee. WML verzekert dat het
drinkwater van hoge kwaliteit is
aan de strenge veiligheidseisen
voldoet.
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Open dag bij doorbrekers van taboes en stigma’s

‘Ik begin’: al 5 jaar bieders van
perspectief

Stichting ‘ik begin’ viert op zaterdag 17 september het 5-jarig bestaan met een open dag voor belangstellenden. Voor veel herintreders in de maatschappij vormt de stichting het eerste vertrekpunt.
Het doorbreken van stigma’s en
taboes: het is één van de voornaamste taken van Stichting ‘Ik begin’.
Het initiatief van Remy Kreutz en Ger
Geurts zag in 2017 het levenslicht,
nadat eerstgenoemde zelf ervoer hoe
lastig het is om opnieuw te beginnen
in de maatschappij. Toen Remy door
persoonlijke problemen zijn huis, werk
en relatie verloor, kwam hij erachter
hoe belangrijk het is om ergens op
terug te kunnen vallen.

Perspectiefbieders
Nu is het zijn streven om mensen
die in hetzelfde schuitje zitten de
gewenste hulp te bieden. De stichting is er dan ook voor mensen die om
welke reden dan ook door hun problemen in een isolement terecht zijn

gekomen. ‘Ik begin’ begeleidt hen bij
de eerste stappen op weg terug naar
resocialisatie. Daarbij krijgen ze hulp
van ervaringsdeskundigen als Remy,
al gebruikt hij zelf liever een andere
term. “Wij noemen ons perspectiefbieders. We reiken een helpende hand
aan mensen die het nodig hebben. Dat
we zelf ervaring hebben, helpt daar
wel bij.” De stichting dient als startplek voor eenieder die actief aan de
slag wil met zijn of haar rugzak.
‘Ik begin’ biedt perspectief aan mensen die opnieuw actief willen deelnemen aan de maatschappij. “Praten
over problemen is vaak al een probleem”, zegt Remy. “Dan heb je al
twee problemen. Dat moet en kan
anders. Daarom blijven we op dat
aspect hameren tijdens onze cur-

sussen, presentaties en gastlessen,
samen met onze vrijwilligers en trefpuntpartners.”
Om de drempel te verlagen en het
stigma dat om dit soort problematiek
hangt te doorbreken, viert ‘Ik begin’
het 5-jarig bestaan met een open
dag, waar de visie van de stichting
wordt gepresenteerd. De open dag
vindt op zaterdag 17 september plaats
bij het gebouw van de stichting, aan
Julianasingel 67 in Venray en duurt
van 14.00 tot 17.00 uur.

Praten over problemen
is vaak al een probleem

Werkgroep wil eerlijke meting
bij proefvluchten F-35
Als op vliegveld De Peel in Vredepeel half oktober proefvluchten met F-35’s worden gehouden, moeten er
onafhankelijke en eerlijke geluidsmetingen komen. Dat stelt werkgroep Stop vliegbasis De Peel die wil voorkomen dat alleen het ministerie van Defensie met eigen apparatuur de metingen verricht.
“Het is van groot belang dat de
gemeenten Venray en Gemert Bakel
deskundigheid inhuren en ook zelf
gaan meten. Pas dan is er straks
sprake van een onafhankelijke
geluidrapportage”, meldt Boudewijn
Sterk van de werkgroep. Hij meent dat
de uitslag nu al bekend is als alleen
Defensie dit zou doen. Hij baseert zich
op ervaringen in Leeuwarden. Daar
werd door Defensie een toename van
3 decibel vastgesteld, een verdubbeling van het geluid. “In de praktijk
bleek de toename fors hoger te liggen, wel 20 decibel of meer.”

Afwijkingen
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel

waarschuwt voor nog meer
afwijkingen bij de proefvluchten.
Omdat de oude landingsbaan op De
Peel nog niet kan worden gebruikt,
zullen de jachtvliegtuigen niet kunnen
landen en opstijgen. Het alleen
aanvliegen en doorstarten, is volgens
de werkgroep niet vergelijkbaar met
het daadwerkelijk landen en opstijgen
dat meer vermogen en lawaai
veroorzaakt. Ook het rondcirkelen in
de lucht voordat geland kan worden,
is een aandachtspunt. “Het is de
vraag hoe je dat met proefvluchten
reëel kunt nabootsen.” De werkgroep
weet dat vliegtuigen in Volkel
en Leeuwarden vaker in de lucht
rondcirkelen, omdat ze op elkaar

moeten wachten voordat ze kunnen
landen.

Overlastklachten
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel
vraagt aan de gemeente zich goed
voor te bereiden op de proefvluchten
en zich niet alleen te laten leiden
door Defensie. Ook wil de werkgroep
dat klachten opgepakt worden en
ziet hierin ook een taak voor de
gemeente, want overlastklachten
worden vaak niet gemeld omdat
bewoners het zinloos vinden.
“Defensie doet er toch niks mee
of men weet niet hoe en waar je
klachten kunt melden.”

Verontrusting kenbaar gemaakt in brief aan gemeente

Klachten over beperking gebruik
scootmobiel

Drie gebruikers van een scootmobiel hebben hun verontrusting middels een brief kenbaar gemaakt aan
gemeenteraad en het College van B&W van Venray. Ze protesteren daarmee tegen de maatregelen die de
gemeente neemt, zoals het verlagen van de snelheid van 15 naar 12 kilometer.
De briefschrijvers zijn ervaren rijders
die al vele jaren een scootmobiel van
de gemeente in gebruik hebben. Ze
voelen zich benadeeld en beperkt
in hun dagelijks functioneren. De
gemeente geeft aan dat een scootmobiel alleen bestemd is voor korte
ritjes tot 1,5 kilometer als vervanging
van het lopen. Als iemand toertochtjes wil maken of langere afstanden wil
afleggen, dan adviseert de gemeente
om zelf een scootmobiel aan te schaffen met meer gebruiksmogelijkheden.
Daarnaast wordt verwezen naar het
taxivervoer van Omnibuzz. Dat laatste verbaast een scootmobielgebruiker. “Want ik heb een brief gekregen

dat ik het aantal kilometers met de
Omnibuzz moet beperken door een
werknemerstekort.”

Vrijheid kwijt
Een inwoonster met tien jaar ervaring als het aankomt op rijden in een
scootmobiel, zegt dat ze niet meer
samen op pad kan met haar fietsende
echtgenoot. “Bij een maximumsnelheid van 12 kilometer valt hij nog van
zijn fiets af.” Ze meent dat mensen
met een beperking in de problemen
komen en hun vrijheid kwijtraken. Dat
vindt ook een andere briefschrijfster.
Zij ziet de scootmobiel als vervanging
voor het fietsen. “Het stelt mij in staat

naar mijn werk te gaan, mensen op
te zoeken, naar mijn ontspanning te
gaan, boodschappen en vrijwilligerswerk te doen; kortom een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.”

Bezuiniging
Als antwoord op vragen van raadslid Bernie van Lierop (Samenwerking
Venray), erkent de gemeente dat
de maatregelen ook een bezuinigingsmaatregel zijn. Want door de
snelheidsverlaging vallen de onderhoudskosten lager uit en wordt de
levensduur van de scootmobiel verlengd.
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Slimmer vervoer in plaats van meer asfalt
In de nieuwe mobiliteitambitie van Noord-Limburg draait het niet meer alleen om extra geld voor de aanleg
of verbreding van wegen. Venray en de omliggende gemeenten willen meer inzetten op een slimmer en effectiever gebruik van het bestaande wegennetwerk.
De Noord-Limburgse gemeenten
stelden in 2019 een bidbook op voor
de Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
want het Rijk ging een half miljard
euro extra uitgeven aan infrastructuur.
Verreweg het meeste geld ging toen
naar de regio Utrecht (380 miljoen) en

Eindhoven (100 miljoen). In de pas verschenen mobiliteitambitie 2022, kiezen
de gemeenten voor een andere aanpak. Het vergroten van de capaciteit is
niet meer het belangrijkste. De focus
ligt nu op duurzame, slimme en veilige
mobiliteit. Het College van B&W zegt in
een raadsinformatiebrief dat de regio

bereikbaar en vitaal moet blijven.
Het stimuleren van deelvervoer is
een voorbeeld. Gemeenten kunnen
inwoners helpen bij het opzetten van
deelplatforms om vraag en aanbod
bij elkaar te brengen. Voor werknemers moeten het openbaar vervoer
en de fiets aantrekkelijker worden.

Het gebruik van de elektrische fiets is
gegroeid naar 40 procent. Gemeenten
kunnen zorgen voor doorfietsroutes
die niet alleen de Noord-Limburgse
plaatsen met elkaar verbinden
maar ook aansluiten op de regio’s
Nijmegen, Oost-Brabant, MiddenLimburg en het Duitse grensgebied.
Voor de Maaslijn hebben de gemeenten de wens van een sneltrein tussen
Maastricht en Arnhem. Dit betekent
dat ook het spoor tussen Venlo en

Nijmegen voor het overgrote deel
verdubbeld zou moeten worden.
Ondernemers zouden meer gebruik
moeten maken van het spoor en het
water, menen de gemeenten. Ook valt
er winst te behalen bij de pakketbezorging. De organisatie kan beter en
efficiënter, bijvoorbeeld door de komst
van lokale pakkethubs voor het 24 uur
per dag brengen en ophalen van pakketjes.

Koninklijke Onderscheiding voor Huub Op den Camp
De uit Oostrum afkomstige professor dr. Huub op den Camp (66) is op woensdag 31 augustus 2022 verrast met
een Koninklijke onderscheiding in de graad ‘Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw’ voor zijn verdienste
als hoogleraar Ecological Mircrobiology aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De versierselen werden Op
den Camp opgespeld tijdens zijn afscheidscollege.
Vanwege zijn binding met de
Radboud Universiteit werd door
burgemeester Leontien Kompier van
Venray gehoor gegeven aan de wens
van de aanvrager om de Koninklijke
onderscheiding in Nijmegen door
burgemeester Hubert Bruls te laten
opspelden.

rière verbonden aan deze universiteit en werd daar in 2005 benoemd
tot universitair hoofddocent. In 2015
volgde een benoeming tot hoogleraar
Ecological Microbiology. Op 31 augustus neemt hij na 48 jaar afscheid
omdat hij de pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt.

Loopbaan

Internationaal netwerk

De heer Op den Camp begon in 1974
zijn loopbaan als student biologie
aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen. Hij bleef zijn hele car-

Op den Camp heeft een groot
Nederlands en internationaal netwerk
en dat resulteerde onder meer in
publicaties in tijdschriften als Nature

en PNAS. Zijn werk gaat over vele
landsgrenzen heen; Op den Camp is
betrokken bij talloze internationale
samenwerkingsverbanden. In zijn
werk als mentor heeft hij meer dan
30 promovendi van verschillende
achtergronden begeleid.
Professor Op den Camp draagt zijn
passie voor microbiologie graag
uit naar het grotere publiek. Hij
presenteerde het belang van de
microbe voor lagere en middelbare
scholen, open dagen, ouderdagen,
vakverenigingen en musea. Hierbij

Het mooiste design komt uit Venlo
Leolux maakt de mooiste designmeubelen en exporteert ze wereldwijd.
Op bestelling, dus helemaal naar de wensen van de klant.
We groeien hard en hebben veel behoefte aan echte vakmensen. We zoeken onder meer:

Medewerker montage
Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen uit houten delen en plaatmateriaal.

Medewerker voorbewerking
Onze rompen moeten het juiste schuimcomfort krijgen. En daar ga jij voor zorgen.

Operator stof/leersnijden (ploegendienst)
Mooie bekledingsmaterialen moeten met zorg worden gesneden. Ga jij onze machines bedienen?

Medewerker bekledingmagazijn
De beheerders van onze stofvoorraad en ons legendarische Leolux-leer.

Coördinator inpakken
Omdat kwaliteitsproducten ook goed
verpakt moeten zijn voor transport.

Spuiter
Word jij onze specialist in het aanbrengen
van coatings in lak of poeder?

Event manager (1 oktober tot eind maart)
Ben jij de ervaren en doortastende regelaar die het organiseren
van onze beurzen en events tijdelijk op zich neemt?

Wij bieden:
Een goed marktconform salaris en flexibele werktijden, 24 vakantiedagen en een flink aantal ATV-dagen.
Leolux heeft een winstdelingsregeling en een goede reiskostenvergoeding woning-werk. Daarnaast kun je
sporten met korting en natuurlijk krijg je onze mooie Leolux-producten voor een extra interessante prijs.
Interesse?
Ga naar www.werkenbijleolux.nl en bekijk het
hele vacatureaanbod. Op de website kun je direct solliciteren.

lukte het hem om uiterst complexe
materie op een dusdanige manier

uit te leggen dat zijn publiek net zo
gefascineerd raakte als hij zelf is.

Eén bezwaar
tegen bouwplan Smakt
Het enige bezwaarschrift tegen het bouwplan aan de Rector
Cremersstraat in Smakt is door gemeente Venray afgewezen.
De bezwaarmaker wilde het plan wijzigen door de driekapper te
vervangen door een blok van vier huizen. Daardoor zouden de
woningen beter betaalbaar zijn voor starters.
Het bestemmingsplan voor de
bouw van zeven woningen in het
kleinste kerkdorp van gemeente
Venray, komt op de raadsagenda
van 27 september. Het ontwerpplan heeft van 3 juni tot 14 juli ter
inzage gelegen. Er is in die periode één bezwaarschrift ingediend.
De bezwaarmaker komt niet uit
de buurt en geeft aan interesse
te hebben in een woning in het
nieuwbouwplan. Hij betreurt het
daarom dat het oorspronkelijke
idee van een vierkapper is losgelaten.
Na lang wikken en wegen is gekozen voor vijf woningen in twee
bouwblokken: een tweekapper en
een driekapper. Aan de overzijde
van de Rector Cremersstraat is op
het trapveldje ruimte voor nog
twee vrijstaande woningen.

Omgevingsdialoog
De bezwaarmaker heeft niet
deelgenomen aan de omgevings-

dialoog, omdat hij geen direct
omwonende is. Zijn bezwaar is
gericht op het prijsverschil tussen
een woning uit een blok van drie
en vier huizen. Bij een vierkapper
zou volgens hem de woning financieel haalbaar zijn voor een starter. De gemeente reageert dat de
dorpsraad instemt met het plan en
dat de omgevingsdialoog positief is
verlopen. Wel is het bouwplan verkleind met één woning, na protest
van de buren die vreesden voor
verlies van woongenot, privacy en
groen. Volgens de gemeente valt
een deel van de nieuwe woningen
in de categorie ‘betaalbaar’.
De gemeente verwacht de kavels
vrij snel te verkopen en de exploitatie voor eind 2024 te kunnen
afsluiten. Als alle kavels zijn verkocht, levert dit een opbrengst op
van 503.000 euro. Na aftrek van de
kosten houdt de gemeente bijna
twee ton over aan het bouwplan.

Bosbrand bij De Rosmolen
in Oostrum
In Oostrum heeft dinsdag 30 augustus een bosbrand gewoed aan
De Rosmolen. De brand had een oppervlak van ongeveer 1 hectare.
Even na 16.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een
natuurbrand in het bosgebied,
dat onderdeel is van het landgoed
Geijsteren. Door de slechte bereikbaarheid en voor toevoer van
voldoende bluswater werd opgeschaald naar zeer grote brand. De
brand werd bestreden door vier
tankautospuiten en zes waterwagens, waarvan twee uit Brabant.
Verder is het droneteam van
Chemelot ter plaatse gekomen om
een beter beeld te krijgen van de
omvang van de brand.
Tijdens de brand is er rook neer-

geslagen op de A-73, maar dit
heeft nagenoeg geen hinder veroorzaakt voor de weggebruikers.
Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg
mobiele matrixborden ingezet
om het verkeer te waarschuwen.
Om 19.10 uur was de brand onder
controle en werd het sein brandmeester gegeven. Een landelijk
specialist bosbrandonderzoek
gaat de natuurbrand onderzoeken.
De brandweer zal nog geruime
tijd bezig zijn met nablussen. De
oorzaak van de brand is op dit
moment niet bekend.
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Geplukt

Frans Vermeulen Venray
Een avontuurlijke reis: dat is waar je Frans ‘s nachts voor wakker mag maken. Hij is een sociale babbelrijke familieman, heeft een grote passie
voor de lokale geschiedenis en is een avonturier in hart en nieren. Deze week wordt Frans Vermeulen (60) uit Venray geplukt.

Programmering
Omroep
Venray
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
Laatste dinsdag v/d maand.
18.00 – 19.00 Rond de tafel
Raadsvergaderingen van Gemeente
Venray zullen op wisselende tijden
live worden 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
22.00 Rooj Laat

Frans is geboren in Venray en tot
op de dag van vandaag is hij daar
nog steeds woonachtig. Op jonge
leeftijd is hij hard gaan werken om
zijn grote hobby te kunnen financieren, namelijk motorcross. “Ik
heb toen ik jong was niet gestudeerd, omdat ik geld nodig had. Ik
ben gaan werken, omdat motorcross een dure hobby is”, zegt
Frans. Hij is opgegroeid in een
gezin met twee zussen. Beide zussen en zijn vader zijn helaas al
overleden. De moeder van Frans
leeft nog en is onlangs 89 jaar
geworden. “Mijn moeder komt nog
twee keer per week op bezoek om
even te kletsen en koffie te drinken.”

Braziliaanse
Een andere grote hobby van Frans
is reizen. Tijdens één van zijn reizen
heeft hij zijn huidige vrouw ontmoet
in Brazilië. “Ik was in 1997 werkzaam
als reisleider voor avontuurlijke reizen. Vanuit de organisatie waarvoor
ik werkzaam was, stond er een reis
gepland naar Brazilië. De reis werd
helaas gecanceld, maar ik liet het
er niet bij zitten en ben alsnog naar
Brazilië gevlogen. Daar heb ik mijn
vrouw leren kennen. Het was meteen
raak. In Brazilië is het een onzeker
en onveilig bestaan. Daarom hebben
we samen ons leven opgebouwd in
Nederland. Dat was voor mij vrouw
wel even wennen. Ze vond het hier
zo koud dat ze met een deken en de

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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Ontdekken
In zijn jongere jaren heeft Frans
talloze avontuurlijke rondreizen
georganiseerd, waarbij hij graag de
grenzen opzocht. Frans is niet opgegroeid met vakanties. “Op de dag
dat ik mijn rijbewijs ophaalde bij het
gemeentehuis ben ik direct doorgereden naar Oostenrijk en vervolgens
Italië. Ik was nog nooit op vakantie geweest voor die tijd en ik wilde
graag alles ontdekken.” Het avontuurlijke aspect in het leven van Frans,
heeft hij proberen over te dragen op
zijn kinderen. Hij is de trotse vader
van 5 kinderen die variëren in leeftijd van 22 tot 10 jaar. “We kochten
in 2004 een camper en sinds die
tijd gingen we ieder jaar minimaal
vier weken met de kinderen op tour
door Europa. We zijn regelmatig naar
de Tour de France geweest. We hebben bijna alle stranden in Spanje
bezocht en ook Parijs hebben we
al meer dan honderd keer gezien.
Het reizen compenseert de werkzaamheden die ik doe bij de gemeente.
Bij de gemeente zit je de hele dag op
kantoor. Dan wil je er af en toe even
tussenuit”, zegt de Venraynaar.

Familiegeschiedenis
Oplossing vorige week:
9

8

verwarming aan op de bank zat”, zegt
Frans

Frans werkt bij Gemeente Venray op
de afdeling informatiebeheer. Voor die
tijd was hij werkzaam bij het historisch archief. Daar komen mensen die
bijvoorbeeld een stamboom onderzoek willen doen. Ondanks dat Frans
vroeger geen opleiding heeft afgerond, heeft hij in 2003 wel de opleiding tot archiefassistent volbracht aan
de Hogeschool van Amsterdam. Frans

heeft een grote liefde voor lokale
geschiedenis. Hij schreef zelf een boek
over de geschiedenis van de familie
Vermeulen. “Ik heb mijn hele familiegeschiedenis uitgezocht. Ik heb in
2001 het boek ‘Vermeulen historie
herleeft‘ uitgebracht. Tot op de dag
van vandaag is de vraag naar het
boek zo groot dat ik besloten heb om
een vervolg te maken. Dit keer niet
in een boekvariant maar middels een
website. Daar kan je meer informatie
kwijt”, zegt Frans.

Revalideren
Het werken bij de gemeente Venray
staat momenteel even op pauze.
Frans zit sinds februari in de ziektewet
vanwege een hernia in de nek. “Ik ben
recent geopereerd en ben nu aan het
herstellen. Het is een zware periode,
omdat je niet veel dingen kunt doen
terwijl je dat wel graag zou willen”,
zegt Frans. Het geeft Frans wel tijd
om na te denken over de toekomst.
Zijn motto is dan ook ‘Ik heb meer tijd
dan geld’. “Mijn grote droom is dat
als ik 66 jaar word, ik de route 66 in
Amerika van Chicago naar Los Angeles
kan rijden samen met mijn vrouw of
zoon. Ik heb een levenslang visum
voor Amerika en ik heb sinds 1990 al
delen van het land verkend. Ook zijn
we nu aan het sparen voor een reis
naar Brazilië. Volgend jaar wordt
mijn vrouw 50 jaar. Zij heeft sinds
2007 haar familie niet meer gezien.
Haar familie heeft onze jongste twee
kinderen nog nooit gezien. Die twee
mooie reizen staan hoog op het
wensenlijstje.”

Tekst en beeld: Milou Peelen

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

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

Jesse Ghielen Wanssum
kunde in de laatste proefwerkweek
voor de vakantie. Gelukkig ben ik
met hele goede punten overgegaan
naar 3 havo. Ik had 6 keer een 8, 7
keer een 7 en 2 keer een 6 op mijn
eindrapport. Hier ben ik best trots
op.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst lig ik lekker te chillen op
de bank of in bed. Bij mijn vader heb
ik een aparte ‘speelkamer’ met een
bank en tv, bij mijn moeder ga ik
vaak op mijn eigen slaapkamer op
bed zitten om te chillen. Ik kijk dan
vaak TikTok of YouTubefilmpjes op
mijn telefoon of laptop. Ook werk
ik sinds kort bij de Frietbakkers in
Panningen. Vaak moet ik hier op vrijdag- en/of zaterdagavond werken.

Wat is je favoriete game?
Ik vind ‘Fall Guys’ momenteel erg
leuk om te doen op de Nintendo
Switch. Dit is een spel dat je online
speelt tegen 59 andere mensen
ergens ter wereld. Iedere ronde
moet je verschillende dingen doen
en vallen er mensen af. Er is geen
ronde hetzelfde, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je een ronde een
race moet rennen en een andere
ronde punten moet verzamelen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jesse Ghielen
14 jaar
Wanssum en Helden
Bouwens van der
Boijecollege

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou graag de rest van mijn leven
20 jaar willen zijn. Ik denk dat mijn
ouders dan minder over mij beslissen en ik zelf meer vrijheid heb. Dan
heb ik waarschijnlijk mijn rijbewijs en hoef ik niet meer te vragen of iemand me ergens naartoe
kan brengen of ophalen. Ook zijn er
dan minder beperkingen omdat ik
18 jaar ben geweest. Hierdoor kan
en mag ik zelf meer dingen beslissen, bijvoorbeeld de tijd waarop ik
thuis moet zijn en wanneer ik op
stap ga. Ik zou ook niet ouder willen
zijn, omdat je met 20 jaar nog jong
en fit bent. Je hoeft je ook nog geen
zorgen te maken over werk, vaste
lasten betalen et cetera.

Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
‘Ik ben gewoon mezelf’. Deze titel
past wel bij mij, omdat ik soms wel
onzeker kan zijn over mezelf. Maar ik
weet dat ik gewoon goed ben zoals
ik ben en me niets aan moet trekken van wat andere mensen vinden
of denken.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Wangwarmers zouden een goede
uitvinding zijn, want ik krijg in de
winter snel koude wangen als ik bijvoorbeeld op de fiets zit.

Wat is jouw stopwoordje?
Ik heb niet echt een stopwoordje.

Ik zeg wel vaak ‘i know’ of ‘das nie’,
maar dat zijn niet echt stopwoordjes.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik het vaakst de ‘huilen van
het lachen’ emoji. Omdat ik vaak
grappige filmpjes gestuurd krijg van
vrienden of als er een grapje wordt
gemaakt via WhatsApp. Ik reageer
daar dan op met deze emoji. Ik
gebruik ook regelmatig de ‘duivel’
emoji. Die stuur ik vaker als grapje
naar mijn beste vriend.

6. Wat ligt er onder jouw bed?
Bijna niets… af en toe een kledingstuk, boek of mijn laptop. Ik probeer
mijn kamer netjes te houden en als
er iets op de grond ligt, dan komt het
vaak niet onder mijn bed.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
‘Blauwe dagen’ van Caja Cazemier.
Caja Cazemier vind ik een erg
goede schrijfster. Dit boek gaat over
iemand die in een depressie zit en
ik vind het moeilijk om me voor
te stellen hoe iemand zich zo kan
voelen. Daarom vond ik het een
heel interessant boek. In het boek
neemt de schrijfster je echt mee in
de mindset van iemand met een
depressie.

Wat is je favoriete hobby?
Tennis en gamen. Ik tennis al vijf jaar
bij HTC Horst en vind het een leuke
tennisclub. Ik ga altijd graag naar de
trainingen en speel op zondag vaak
nog wedstrijden. Ik heb ook vrienden gemaakt bij de tennisclub, waar
ik buiten de trainingen om ook contact mee heb. Elk jaar organiseert de
tennisclub de eerste week van de

schoolvakantie de ‘tennisweek’ waar
ik altijd erg naar uit kijk. In deze
week worden allerlei activiteiten
georganiseerd, waarbij we iedere
dag op de tennisclub zijn. We gaan
bijvoorbeeld een dag naar Toverland,
doen eierenkoppen en hebben een
logeernacht. Eierenkoppen is inmiddels een traditie geworden en ik zal
even uitleggen wat dit precies is.
Er wordt een zeil gespannen, waar
de organisatie achter gaat staan.
Wij staan aan de andere kant van
het zeil en de organisatie gooit dan
eieren er overheen. Wij moeten
deze ‘vangen’ of ‘koppen’. Vangen
is 1 punt, koppen is 3 punten en in
je broek vangen is 5 punten. Zo kun
je met je team punten scoren. Deze
worden bij de overige teampunten
opgeteld die in die week verdiend
worden. Buiten school, sport en werk
besteed ik ook graag tijd aan gamen
op mijn telefoon, laptop of Nintendo
Switch.

Wat is je droombaan?
Ik denk dat ik later kok wil worden.
Dit lijkt me een hele leuke baan
omdat ik veel van koken en bakken
hou. Bij mijn vader kook ik vaak één
keer per week. Verder bak ik graag
cake of taart. Ik bak de laatste tijd
wat minder vaak, omdat ik gezonder
probeer te eten. Ook vind ik natuurfotografie erg leuk en mooi. Ik ben
onlangs met mijn moeder naar Italië
geweest en daar heb ik veel foto’s
gemaakt van de mooie uitzichten die
er waren. Misschien dat ik hier later
wel een opleiding of cursus in wil
gaan doen.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
‘Ash Ketchum’ van Pokémon. Ash
is een trainer van Pokémon. Hij is
de beste en belangrijkste trainer en
heeft de sterkste Pokémon. Het lijkt
me wel leuk en grappig om een keer
in een wereld vol Pokémon te leven.
Maar ook om een keer de beste en
belangrijkste persoon te zijn in een
wedstrijd. Dat lukt me in het echt
niet vaak.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Er is niet één specifieke reis die
ik zou willen maken, maar ik zou
wel graag nog verschillende landen in Europa willen zien. Zo zou
ik graag nog een keer naar Spanje,
Noorwegen, Engeland, Griekenland,
Kroatië en Portugal willen gaan.
Naar Spanje en Portugal zou ik graag
willen voor de warme temperatuur
en in Noorwegen zou ik graag het
noorderlicht willen zien en de natuur
bezichtigen. In Engeland zou ik
graag een citytrip naar Londen willen maken, in Griekenland vind ik de
typische Griekse bouwstijl erg mooi
en in Kroatië heb je heel mooi helderblauw zeewater. Ik heb dus nog
wel wat op mijn verlanglijstje staan.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Door blijven zetten. Maakt niet uit
waarvoor, uiteindelijk kom je er wel.
Laat je door niets of niemand ervan
weerhouden om je dromen waar te
maken.

Hoi

Column

Het gewone
leven
De zomervakantie is nu echt
voorbij, lieve medebewoners
van het mooie dorpje Venray. En
wat was het toch weer een
prachtige vakantie met (eindelijk) erg veel zon. Ik denk dat we
stiekem allemaal dit jaar wel
zijn verbrand. Mijn huis rook in
ieder geval erg veel naar zonnebrand en aftersun (wat ik zelf
eigenlijk best wel lekker vind
ruiken). Maar de zomer is nu
bijna tot zijn einde gekomen en
de eerste herfstblaadjes zijn
weer op de grond gevallen. Zijn
jullie weer klaar voor de herfstdagen? Ik niet hoor, en mijn
bikini ook niet.
Maar na de zomervakantie verandert niet alleen het weer, maar ook
het ritme van de mens. Ik bedoel,
we moeten allemaal weer gaan
beginnen. Werk of school. En je
kan er, of met een lach inspringen,
of met een grote frons. Ik zou het
eerste doen, kost minder energie.
Ik bedoel, ergens is het toch goed?
Dat alles weer gaat beginnen? Je
gaat je hersenen weer veel gebruiken, je ziet je collega’s en vrienden weer, en je dag heeft weer
een routine. Ook ga je deze weken
je vrije tijd meer waarderen. De
tijd wanneer je thuis komt na een
lange dag werken, wanneer je kan
uitrusten, die tijd ga je automatisch
meer waarderen. In de vakantie
hebben we dat waarschijnlijk minder gedaan, want ja, we hadden
genoeg vrije tijd en staan er minder bij stil. Maar nu die gevreesde
werkdagen terugkomen, gaan we
het weekend weer zien als een
groot cadeau.
Maar wie zegt dit? Een gestreste
puber die zeker nog niet toe is aan
het normale leven. Ik bedoel, mijn
hoofd zit nog in Kos (Griekenland).
Wie gaat er dan ook de laatste
week van haar vakantie nog op
vakantie? Deze meid. Totaal nog
niet klaar voor deze aankomende
weken. Maar alleen omdat ik dat
niet ben, betekent niet dat jij dat
ook niet hoeft te zijn.
Blijf altijd positief, en vlieg het
nieuwe school/werkjaar in, lieve
lezers.
Er komt altijd weer een nieuwe
vakantie aan (om precies te zijn:
nog 1.276 uren tot de herfstvakantie).
Voor nu duik ik weer ondergronds,

Dat was een 8,1 voor de toets wisMaud Rötjes
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Ondermijning van het gezag in Venray komt door
gebrek aan handhaving
Het lijkt er soms wel op dat onze maatschappij verandert in vergelijking met vroeger. Vroeger was iedereen redelijk volgzaam en respecteerde
het (ouderlijk) gezag. Tegenwoordig lijkt het of men minder tolerant is, een kort lontje heeft en het niet meer zo nauw neemt met de gemaakte
afspraken. Is er nog wel sprake van sociale controle?
Vooral de ouderen onder ons ervaren dat vooral
de jeugd zich steeds minder aantrekt van de
geldende normen en waarden. Wellicht heeft
het te maken met opvoeding of de omgeving
bij vriendengroepen of zelfs crimineel gedrag.
Het is maar de vraag of wij als gemeenschap iets
daaraan kunnen veranderen. De gemeente zet
naast BOA’s, straatcoaches en zelfs sinds kort ook
een afvalcoach in. Daarnaast is het functioneren

van de wijkagenten blijkbaar niet meer zoals we
dat vroeger van ze gewend waren: zichtbaar en
aanspreekbaar op straat. Hopelijk kan de gemeente
met haar bewustwordingscampagne ‘Kijk niet weg’
ook bereiken dat er meer sociale controle komt op
afwijkend of zelfs crimineel gedrag. Het bestuur van
de Stichting Burgers van Venray wil als vervolg op
de stelling ‘Ik kijk liever weg als ik iets verdachts
zie’ de mening van de inwoners van Venray peilen

over het al dan niet handhaven door gezagdragers.
Zij nodigt u uit om gedurende de maand september
te reageren op haar website
www.burgersvanvenray.nl op de stelling:
Ondermijning van het gezag in Venray komt door
gebrek aan handhaving.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie
In de maand augustus hebben de inwoners van Venray gereageerd op de website Burgers van Venray. Daarop stond de stelling: Ik kijk liever weg
als ik iets verdachts zie. De formulering van die enigszins uitdagende stelling was gebaseerd op de bewustwordingscampagne ‘Kijk niet weg’
van de burgemeesters in onze regio.
Bij de op die site geplaatste reacties was 85 procent het niet eens met de stelling. Blijkbaar
komen zij meteen in actie om 112 te bellen bij
het zien van iets verdachts. De 15 procent reacties van de personen die kennelijk liever wegkijken als ze iets verdachts zien, baseren hun
standpunt op het feit dat men niet durft te reageren of denkt dat er met die melding toch niets
gebeurt.
A Hermus is het eens met de stelling, maar kijkt
toch niet weg. “Als je in Venray iets ziet en er
melding van maakt, bijvoorbeeld van veelvuldig
parkeeroverlast, krijg je te horen: ‘neem eens
contact op met Synthese, die kunnen bemidde-

len.’ Als de gemeente en de politie niet meer handhaaft dan loopt de zaak vanzelf uit de hand. Je hoort
van hen dat ze niet handhaven. Als je kleine zaken
niet behandeld, wat let die personen om grotere
zaken te gaan doen. Nou burger je mag melden,
ze doen alleen wat als ze er zelf mee in de krant
komen. Ik heb geen hoge dunk meer van handhaving in Venray.”
Elly is het oneens met de stelling. “De georganiseerde criminaliteit heeft in ons land veel te lang
haar gang kunnen gaan. In onze omgeving zijn het
onder andere de stallen die door boeren aan criminelen worden verhuurd voor de drugslabs. Ik vind
het ook interessant waarom boeren dat doen. Ze

begrijpen mijn inziens heus wel dat het niet ‘fris’ is.
Of een lijntje coke bestellen. Het wordt veel gedaan.
Het ventje dat het komt brengen kan van de verdiensten mooie schoenen kopen. En realiseert zich
pas later dat hij gevangen zit in het criminele circuit.
Als we in Nederland cq in Venray geen drugs meer
bestellen/gebruiken kijken we niet weg. Als gepensioneerde zie/krijg ik niet veel signalen, maar als ik
het opmerk zal ik het zeker melden.”
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.

Oh, zit dat zo!

Eigenaar door verjaring
Het komt regelmatig voor dat er tussen buren discussie ontstaat over de vraag waar de erfgrens loopt, of over het gebruik van een bepaald
stuk grond door één van beide buren. Denk daarbĳ bĳvoorbeeld aan een scheidingsmuur die niet precies op de erfgrens staat; of gebruik door
de buren van jouw perceel om zo hun eigen grond te bereiken.
erfdienstbaarheid te verkrijgen.
Een bekend voorbeeld van een
erfdienstbaarheid is het recht van
overpad.

Uiteindelijk komt het vaak aan op de
vraag of er sprake is van verjaring.
Het is namelijk mogelijk om door
verjaring eigenaar van een stuk
grond te worden of een recht van

De wet kent twee vormen van
verjaring: verkrijgende verjaring en
bevrijdende verjaring. Belangrijk
verschil tussen deze twee soorten
is dat bij verkrijgende verjaring
goede trouw is vereist, terwijl dat bij
bevrijdende verjaring niet het geval
is. Wil een beroep op één van beide
soorten verjaring slagen, dan zal er
tevens daadwerkelijk sprake moeten
zijn van bezit en dient er een
bepaalde termijn te zijn verstreken.
Voor verkrijgende verjaring is
dat tien jaar en voor bevrijdende
verjaring is dat zelfs twintig jaar.
De bewijslast van het bezit en het
verstrijken van de termijn, rust op
degene die een beroep doet op de
verjaring.

In een recente zaak die speelde bij
het gerechtshof ’s-Hertogenbosch
bleek dat de kadastrale erfgrens
niet gelijk liep met het hekwerk dat
als erfafscheiding was geplaatst.
Eén van de partijen had daardoor dus
meer grond in bezit dan waarvan
hij eigenaar was. Deze partij beriep
zich op eigendomsverkrijging door
verjaring. Het gerechtshof ging
daar in mee. Het hof baseerde zijn
oordeel onder meer op verklaringen
van verschillende getuigen, die allen
aangaven dat het hekwerk reeds
meer dan tien jaar op die plek stond.
Indien een beroep op verjaring
slaagt, kan dat ingrijpende
gevolgen hebben. Het is daarom
aan te raden om je juridisch te laten
adviseren. Word je geconfronteerd
met een beroep op verjaring door
bijvoorbeeld de buren, of denk
je zelf door verjaring eigenaar te

zijn geworden van een stuk grond
of erfdienstbaarheid? Neem dan
contact op.

Door: Jasper Verhagen,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
jasper.verhagen@putt.nl

Willy’s Wereld

Column

Gorbi

Net als ik aan mijn column wil
beginnen komt het nieuws
binnen dat Michail Gorbatsjov
is overleden. Met zijn dood is
het laatst grote politieke kopstuk uit de jaren tachtig heen
gegaan. Voor mij, en ik denk
voor velen van mijn generatie,
was het een invloedrijk, maar
vooral hoopgevend persoon.
In 1985 volgde hij Tsjernenko op
die slechts 13 maanden op de
‘Russische troon’ had gezeten.
Met de komst van zijn opvolger,
Gorbatsjov, konden de Russen nog
niet bevroeden dat de nieuwe leider tevens de laatste zou zijn van
het eens zo machtige rijk. De jaren
tachtig waren prachtig. Ik was 12
toen in muziekbladen vaak de term
‘Stepping into the Eighties’ werd
gebruikt, alsof er een compleet
nieuw tijdperk aanbrak. Voor mij
voelde het wel zo. De muziek werd
anders, de eerste biertjes genuttigd en de eerste ‘echte’ vriendinnetjes dienden zich aan. Stappen
in de Jera en voor het eerst naar
Werchter en Pinkpop. Happy days…
Maar ik maakte me ook zorgen. We
zaten midden in de Koude Oorlog
en de wapenwedloop hield ons in
de greep. Films als ‘The Day After’,
‘War Games’ en vooral de animatiefilm ‘When the Wind Blows’, met
alle apocalyptische beelden, maakten een diepe indruk op me en
zorgde in het zorgeloze leven toen
al voor slapeloze nachten. In het
nummer ‘Two Tribes’ van Frankie
Goes To Hollywood hoor je teksten uit instructiefilms die in de VS
werden uitgezonden als preventie
voor atoomaanvallen. In de clip zie
je Reagan en Tsjernenko vechten
en het eindigt met algehele vernietiging. Toen kwam Michail, met
Perestrojka en Glasnost. Hij maakte
een einde aan de geldverslindende
oorlog in Afghanistan en bracht
het land meer vrijheid en hervormingen. Uiteindelijk leidde zijn
politiek tot de val van de Berlijnse
Muur en het (voorlopige) einde van
de Koude Oorlog. Het leidde ook
tot het einde van de USSR en dat
maakte hem helaas niet populair
bij zijn eigen onderdanen. Voor ons
echter zorgde hij ervoor dat we vol
vertrouwen een nieuwe drempel
overgingen: die naar ‘The Nineties’.
Inmiddels zijn we al weer zo’n
dertig jaar verder en zijn we weer
terug bij af… wie snapt de mensheid nog? Hou vol!
Willy
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VVD Venray

Venray laat zich van een goede kant zien
De opvang van asielzoekers komt dagelijks in het nieuws. Breed
landelijk draagvlak voor opvang ontbreekt en er wordt dwang ingezet om tot kortetermijnoplossingen te komen. Met de ‘aanwijzing’ die
we eind vorig jaar in Venray kregen, werden we lokaal voor het blok
gezet zoals nu in Tubbergen aan de orde is. Wij hebben als Venray
onze veerkracht getoond.
Als lokale gemeenschap lossen we
hiermee echter niet de problemen op
die er nu zijn ontstaan. Een samenloop van factoren: de toestand in
de wereld, het afschalen van voorzieningen, het tekort aan woningen
et cetera, zorgen voor een penibele
situatie in ons land. Venray neemt
verantwoordelijkheid als het gaat

om de opvang van vluchtelingen. In
het Raayland-gebouw vangen we
Oekraïense vluchtelingen op en in de
evenementenhal in Oostrum huisvesten we ruim 340 mensen die huis
en haard hebben moeten verlaten.
Daarnaast voldoet Venray ruim aan
de norm voor de huisvesting van statushouders. Al met al pakken we hier

onze verantwoordelijkheid. Hiermee
worden wel de grenzen opgezocht
van wat we als gemeenschap kunnen
dragen. Échte vluchtelingen verdienen opvang, dat staat als een paal
boven water. Maar hoeveel kunnen
we aan? Op de agenda komt binnenkort het onderwerp ‘langdurige
opvang asielzoekers’. Hier zullen we
samen eens een goed gesprek over
moeten voeren met onze bestuurders, raad, inwoners en omgeving: óf
er draagvlak voor is en wat eventueel
de voorwaarden zouden moeten zijn.

SV Venray
start met
gelukkige
zege
SV Venray is de voetbalcompetitie in de vierde divisie B begonnen met een 2-1 overwinning op
Meerssen op zondag 28 augustus.
De Limburgse derby leek in een
1-1 remise te eindigen, maar in de
slotminuten bezorgde Niek
Versteegen en zijn team de volle
winst.

Fractievoorzitter Bas Künen

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.

De Venrayse voetballers vierden uitgelaten de onverwachte zege. Want
Meerssen had het beste van het
spel maar trok toch aan het kortste
eind. “Met een gelijkspel was ik ook
al tevreden geweest”, bekende de
nieuwe Venray-trainer Ferdi Akankan.
“Maar starten met een overwinning
is goed voor het moraal. Over de
werklust en het aantal kansen ben ik
content. Voetballend moet het beter
want we leden te veel balverlies.”

Plankenkoorts
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.
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.

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

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

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover
te schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl
of bel met 077 208 32 01.

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

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

T 077 208 32 01 • www.hallo-venray.nl

Het leek of Venray last had van plankenkoorts. Meerssen was vanaf de
aftrap sterker aan de bal en drukte
de thuisclub in het defensief. “Ik
denk inderdaad dat de zenuwen
een rol speelden. We waren zeker in
de eerste helft wat angstig”, vond
Ferdi Akankan. De Zuid-Limburgers
waren dreigend, maar konden het
overwicht niet in treffers uitdrukken.
Venray toonde zich slagvaardiger.
Nieuwkomer Sjors Boots, overgekomen van Venlosche Boys, profiteerde van slecht wegwerken in de
defensie en schoot raak, 1-0. Naast
Boots maakte ook Jens Probst (21) zijn
debuut bij Venray. De middenvelder
komt uit de jeugdopleiding van VVV
en speelde afgelopen seizoen bij MVV
Onder 21.

Scherpte ontbrak
Meerssen behield na rust het overwicht. Met aanvoerder Stijn Brinkman,
die werd uitgeroepen tot man of the
match, in teruggetrokken positie hield
de Venrayse defensie stand. Verder
dan een schot op de lat kwamen de
bezoekers niet. Venray wist enkele
keren gevaarlijk uit te breken maar
ook bij de thuisclub ontbrak het aan
scherpte voor het doel. De gelijkmaker kwam in de 78e minuut uit
de lucht vallen. Bob Vankan gaf een
hoge voorzet maar iedereen liet de
bal lopen, ook de verraste Venrayse
keeper Arjan Ardts. Bij de tweede
paal plofte de bal in het net, 1-1.
“Nee, ik vond het geen keeperfout.
Want je verwacht dat iemand die bal
wegkopt”, zei Akankan. “Rond die 1-1
hadden we het lastig. Meerssen was
aan het drukken en we verloren de
grip. Alhoewel we met diepe ballen toch gevaarlijk bleven.” De klok
stond al stil op 90 minuten toen Niek
Versteegen eindelijk de kans kreeg
waarop hij de hele wedstrijd loerde.
Uit een steekbal van invaller Tim
Jeuken dook de Venrayse topschutter
voor het doel op en nu was het wel
raak, 2-1.
Tekst: Henk Willemssen
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Obstakels trotseren

Vijfde editie Mud Cross Wanssum
Stichting De Meulebèèk organiseert zaterdag 17 september in samenwerking met Just Be Fit de vijfde editie
van Mud Cross Wanssum. Doel is samen met anderen een parcours vol obstakels te trotseren. Daarbij gaat
het niet om de snelste, de sterkste of de beste, maar om samen een leuk sportevenement te beleven.
Dit Mud Cross is geschikt voor ervaren, beginnende en ook kleine deelnemers. Zelfs kinderen vanaf 6 jaar
kunnen meedoen aan het evenement.
Het parcours op en rond Sportpark
De Meulebèèk is zo opgebouwd dat
beginnende deelnemers kunnen

kennismaken met deze manier van
sporten die steeds bekender en groter
wordt. Tegelijkertijd zit er ook voor de
meer ervaren deelnemers voldoende
uitdaging in het parcours. Er zijn twee
leeftijdscategorieën. De 6 tot en met
12-jarigen leggen één of twee ron-

des van 3 kilometer af. De start is
om 13.00 uur. Alle deelnemers vanaf
13 jaar starten om 15.00 uur. Zij leggen minimaal één en maximaal drie
ronde(s) van 5 kilometer af.

Dansmiddag en Alzheimer Café
in De Smelehof Ysselsteyn
KBO Ysselsteyn-Vredepeel organiseert zaterdag 3 september in samenwerking met KBO Leunen, Veulen en
Heide een dansmiddag. Op de muziek van De Peelzwervers gaan tussen 13.30 en 17.00 uur de voetjes van de
vloer.
Belangstellenden worden verzocht
zich vooraf aan te melden bij Ger
Josten, 06 18 59 78 50 (KBO Leunen) of
Ine van Vegchel, 06 10 02 43 78 (KBO
Ysselsteyn-Vredepeel). De dansmiddag
vindt plaats bij gemeenschapshuis De
Smelehof, Puttenweg 2 in Ysselsteyn.

Alzheimer Café
In samenwerking met Vrouwen
Kracht Ysselsteyn (VKY) en
Maatschappelijke Ondersteuning

Ysselsteyn (MOY) organiseert de
KBO op maandag 5 september een
avond over dementie. Te gast in het
gemeenschapshuis van Ysselsteyn is
het Alzheimer Café Venray.
Dementie is inmiddels volksziekte
nummer één in Nederland. De kans
wordt daardoor groter dat je er van
dichtbij mee te maken krijgt. Daarom
is het belangrijk om te weten wat
dementie is en hoe je ermee om kunt
gaan. Op de avond in het gemeen-

schapshuis wordt uitleg gegeven over
de ziekte, maar is er ook ruimte om
eigen ervaringen te delen met de aanwezigen. Wat doet dementie met je
als mens en wat vraagt het van jou als
mantelzorger? De bijeenkomst duurt
van 19.00 tot 21.00 uur en deelname is
gratis. Aanmelden kan door een mail
te sturen naar vkysselsteyn@gmail.
com (VKY) of kboyss-vre@outlook.com
(KBO).

Extra aandacht voor laaggeletterdheid

Week van Lezen en Schrijven in Venray
De Week van Lezen en Schrijven vindt plaats van donderdag 8 tot en met woensdag 14 september. Honderden
gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties vragen tijdens deze week extra aandacht
voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.
BiblioNu en het Taalhuis zijn op
maandag 19 september aanwezig op
de weekmarkt in Venray. Hier kan
het spel De Escape Koffer worden
gespeeld en er wordt informatie gegeven over wat BiblioNu en het Taalhuis
doen om de laaggeletterdheid te
verminderen. Burgemeester Leontien
Kompier van Venray en wethouder
Martin Leenders sluiten aan bij de
taalles om extra aandacht te besteden
aan de actie tegen laaggeletterdheid.
Op woensdag 14 september is van

15.30 tot 17.00 uur gratis de korte
speelfilm Sjeemte te zien in het
Theehuis Venray. Aanmelden kan via
www.biblionu.nl/activiteiten of via de
betaalpaal in de Bibliotheek. Iedereen
is welkom, je hoeft hiervoor geen lid
te zijn van de Bibliotheek.

Terugkeer Huismuis
De Huismuis is een voorleesactiviteit speciaal voor de taalontwikkeling
van kinderen van 4 tot 12 jaar en hun
ouders. Met uitzonder van de school-

vakanties is De Huismuis elke donderdag van 15.00 tot 16.30 uur in de
Bibliotheek Venray. De start van het
nieuwe seizoen is op donderdag 22
september.
Op een speelse manier lezen vrijwilligers op deze middagen voor. Er
worden spelletjes gedaan en er wordt
geknutseld. Door samen bezig te zijn,
leren kinderen dat taal leuk is. Niet
alleen om zich te ontwikkelen, maar
ook om samen van te genieten.

In gesprek

Collegetour met Ruud
Lenssen in Bibliotheek Venray
De Bibliotheek Venray organiseert woensdag 14 september een
gesprek met Ruud Lenssen. Aanleiding vormen de documentaire
‘Wei, zorgen voor pap’ en de theatervoorstelling ‘Wei achter de
mist’.
Documentairemaker Ruud Lenssen
heeft in de film ‘Wei, zorgen voor
pap’ het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastgelegd.
Getoond wordt de liefde tussen
vader en zoon en het uiteindelijke
afscheid van vader. Drie jaar na
de première van de documentaire
is er de theaterversie ‘Wei achter
de mist’. Hierin wordt het verhaal
verteld over de emoties die spelen
op het moment dat dementie het
leven gaat bepalen. Het laat de rol
van de mantelzorger zien, de opofferingen, de liefde die de vader en
moeder voor elkaar hebben en het
onvermijdelijke afscheid.

Interview
Hoe is Lenssen gekomen tot het
maken van de documentaire? Hoe
is de theaterversie tot stand gekomen en hoe staat Lenssen daarin?
Nicole Wijnhoven en Catherine
Mijnster, allebei bekend van onder
meer het Alzheimercafé Venray,
interviewen Lenssen. Maar ook het
publiek kan vragen stellen. De bijeenkomst in de Bibliotheek Venray
duurt van 19.30 uur tot uiterlijk
21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Entree is gratis, wel vooraf aanmelden via www.biblionu.nl
knop activiteiten of telefonisch:
0478 58 19 70.

Kennesmaken met natuurgraven

Open dag Natuur
begraafplaats Weverslo

Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo viert zondag
11 september haar 12,5-jarig bestaan met een open dag. Daarnaast
dragen de initiatiefnemers Gé en Els Peterink op deze dag het
stokje over aan de volgende generatie.
12,5 jaar geleden was Weverslo de
eerste echte natuurbegraafplaats
in Nederland. Gé en Els Peterink
kwamen in Engeland voor de
eerste keer in aanraking met dit
fenomeen en zagen mogelijkheden
voor hun eigen landgoed.

Doorkijkje
Tijdens de open dag krijgen
bezoekers een doorkijkje in de
toekomstplannen van Weverslo
en kunnen ze kennismaken met
de volgende generatie die de plek
waar eeuwige grafrust geldt, voort
gaat zetten. Daarnaast kunnen
bezoekers tijdens de open dag
kennismaken met alle facetten

van natuurbegraven. Van de
verschillende kisten, manden,
baren en urnen tot de invulling
van een afscheidsceremonie
in de natuur en natuurlijke
gedenktekens. Er zijn lezingen,
er is gepaste muziek en elk half
uur kunnen mensen aansluiten
bij een rondleiding over de
natuurbegraafplaats waarbij een
gids vertelt over het gebied en
de rol die natuurbegraven daarin
speelt. Op het boshuisterras is de
mogelijkheid om wat te drinken en
de sfeer op Weverslo te proeven.
De open dag duurt van 11.00 tot
16.00 uur.

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

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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Net afgestudeerd?
Ga aan de slag bij Spring kinderopvang en ontvang een
startersbonus van €250,-!

Kom je kennismaken?
• 06 11 87 14 50
• vacatures@spring-kinderopvang.nl
• www.werkenbijspring.nl
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Cultura zoekt acteurs,
muzikanten en figuranten
Cultura Venray is voor een voorstelling, die in het voorjaar van
2024 plaatsvindt, op zoek naar acteurs van alle leeftijden. Het gaat
om rol met en zonder zang. Men zoekt ook muzikanten, onder meer
op viool, cello en koperen en houten blaasinstrumenten.
Naast acteurs en muzikanten is
Cultura Venray ook op zoek naar
figuranten uit de omgeving van
Venray, om mee te doen aan
dit project dat ergens in 2024
wordt uitgevoerd. Onder leiding van een sterke regisseur

Ameezing Venray
Na een lange aanloop vindt op zaterdag 3 september de allereerste editie van Ameezing Venray plaats op het
Schouwburgplein.

wordt deze voorstelling neergezet. Geïnteresseerden kunnen
hun interesse voor 27 september
kenbaar maken door een mail te
sturen naar info@culturavenray.nl
Ervaring is geen must.

Staconcert Tino Martin
in Schouwburg Venray
De Rabozaal van Schouwburg Venray vormt zaterdagavond 10
september het decor voor een staconcert van volkszanger Tino
Martin. Naast het optreden van Tino Martin (met band) is er een
avondvullend programma met gastartiesten als Johnny Romein
en zangeres Soraya. Een dj zorgt voor de feestelijke afsluiting van
deze avond.
De organisatie is in handen van
Bigband Flavour, Close Harmony
Group Confetti en Schouwburg Venray.
Ameezing kende al vele edities in
steden als Eindhoven, Tilburg en
Valkenswaard. Het meezingfestijn verplaatst zich dit jaar naar Venray.
Ameezing is een interactief zangfestival, waarbij Flavour en Confetti nati-

Tino Martin is niet meer weg te
denken uit de Nederlandstalige hitlijsten van dit moment. Hij gooide
hoge ogen in het populaire tvprogramma Beste Zangers, waar
hij met Davina Michelle ‘Voorbij’

zong. De zanger van het levenslied is inmiddels in het bezit van
een platina plaat voor ‘Zij weet het’
en twee Edison Popprijzen. Ook
verkocht hij meermaals de Ziggo
Dome uit.

DigiCafé in Bibliotheek
Venray
De Venrayse bibliotheek vormt vanaf maandag 5 september elke
eerste maandag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur het decor
voor het DigiCafé. Dit café biedt hulp bij alle vragen en uitdagingen die je in de digitale wereld kunt tegenkomen. Ervaren vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden over tablet, iPad,
laptop, smartphone of e-reader.
Tijdens het Digicafé kunnen zowel
beginners als gevorderden met
elkaar de digitale wereld verkennen door ervaringen uit te wisselen. Allerlei onderwerpen kunnen
aan bod komen, variërend van de
werking van Windows tot hoe een
app te installeren en van WhatsApp
tot hoe je een boek op een e-reader kunt zetten. Er zijn altijd deskundige vrijwilligers aanwezig, die

de bezoekers persoonlijk aandacht
geven. Samen wordt naar het probleem gekeken en naar een oplossing gezocht. De bezoeker wordt
gestimuleerd om de handelingen
zo veel mogelijk zelf uit te voeren.
Het is aan te raden om de eigen
laptop, tablet, smatphone of e-reader mee te brengen. Het DigiCafé is
gratis, ook voor niet-leden.

onale en internationale meezingers
over het plein laten klinken. Middels
grote schermen en programmaboekjes
worden de teksten van de nummers
getoond, zodat er uit volle borst meegezongen kan worden.
Om de kosten te drukken heeft
de organisatie de Amazing Friend
Voucher in het leven geroepen. Met

deze voucher maak je kans op prijzen die worden verloot: onder andere
een weekendverblijf in Sauerland met
Kerstmis en 1 minuut gratis winkelen.
Ameezing Venray is gratis te bezoeken
en voor iedereen toegankelijk. Het
meezingevenement duurt van 20.15
tot 23.15 uur De avond wordt in stijl
afgesloten door dj Leon Aarts.

