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In vuur en vlam
Het ging er soms heet aan toe in de volgepakte tent op het festivalterrein bij Zomaarpop. In Oirlo kwamen liefhebbers van muziek, feest en gezelligheid van heinde en verre samen op
de festivalweide aan de Hoofdstraat, om de 35e editie bij te wonen. Zomaarpop is onderdeel van Jongerencentrum Watjang?!? en wordt volledig door vrijwilligers georganiseerd.
Deze editie genoten de bezoekers onder andere van Cristian D, Sigourney K, Nobu en Feestnation. Het zorgde voor een uitverkochte jaargang. / Beeld: Julian Heijnemans

Twijfels over zonnepark op oude stortplaats
De aanleg van een zonnepark op de oude vuilstortplaats in Venrays Broek roept veel vragen op bij de politiek.
Dat bleek onlangs tijdens de commissievergadering. De meeste partijen maken zich zorgen over gezondheidsrisico’s omdat er in een ver verleden chemisch afval is gestort. De afdeklaag zou op enkele plekken niet stevig
genoeg zijn.
Een twistpunt is dat de gemeenteraad
formeel buitenspel staat. Want het
College van B&W is bevoegd de vergunning te verlenen aan Bodemzorg
Limburg, de eigenaar van het terrein.
De gemeenteraad heeft vastgesteld in
beleidskader KODE (Kader Opwekking
Duurzame Energie) dat over zonneparken van minder dan vijf hectare geen
raadsbesluit nodig is. Hans Evers (SP)
haalde in de commissievergadering
aan dat er onduidelijkheid is over de
omvang. In gemeentelijke stukken
wordt gesproken over een zonnepark
van 5,9 hectare. Beleidsmedewerker
Arjen van Wijngaarden legde uit dat
dit de bruto oppervlakte is van de
vuilnisbelt. Het deel waarop zonnepanelen worden geplaatst is 4,5 hec-

tare groot. Wethouder Erik van Daal
(Venray Lokaal) bevestigde dit en
herhaalde dat het een bevoegdheid is
van het college.

Motie indienen
De SP had het onderwerp op de
commissieagenda gezet. Karin
Hoedemaekers (GroenLinks) kondigde
alvast aan dat haar partij een motie
zal indienen in de raadsvergadering
van 1 november. De SP vroeg zich af
wat het college gaat doen met de
brieven die verontruste omwonenden
naar de gemeente hebben gestuurd.
Erik van Daal reageerde dat hij samen
met Bodemzorg Limburg in gesprek
zal gaan met de briefschrijvers.
“We hebben ernstige twijfels of

dit de beste plek is”, zei Karin
Hoedemaekers. “Er zitten veel gifstoffen in de grond en de afdeklaag is nog
geen 50 centimeter dik. Wat zijn de
gevolgen voor de gezondheid en het
milieu als de grond wordt beroerd”,
vroeg ze zich af.
Francis Jenniskens (CDA) wees op het
belang van een goede omgevingsdialoog. Tino Zandbergen (Venray Lokaal)
zei dat de raad niets te zeggen heeft.
“We gaan er niet over. Het college
moet uitvoeren”, stelde hij. “Blijkbaar
valt het mee met de vervuiling,
want rondom zijn graslanden waarop
koeien grazen.”

Twijfels over afdeklaag
Theo Zegers (D66) merkte op dat het

gebied is veranderd door de werkzaamheden van Waterschap Limburg
in het Loobeekdal. “De waterhuishouding is gewijzigd omdat gronden
zijn verlaagd en het Waterschap gaat
ook nog sloten aanpassen. Over de
draagkracht van de afdeklaag hebben we onze twijfels.” Dat haalde ook
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
aan, want de stortplaats is niet voor
niets met hekken afgesloten voor
publiek. “Het mag eigenlijk niet betreden worden vanwege beschadiging
van de afdeklaag. Daardoor kan verontreiniging ontstaan met risico’s voor
de gezondheid.” Lizzy Bruno (PvdA)
noemde een lange lijst van dieren
die er een plek hebben gevonden.
Ze vroeg om met Dassenwerkgroep
Venray-Horst in gesprek te gaan.
“Is de ondergrond wel stabiel genoeg
om instorting te voorkomen”, vroeg
ze zich af. De VVD had minder bezwaren. “Dit kan een mooie locatie zijn.

Aan het zicht zal weinig veranderen. Wij steunen het collegevoorstel
maar we moeten wel goed onderzoek
doen”, zei Mark Camps.

Geen natuurgebied
Arjen van Wijngaarden kon niet op
alle vragen antwoord geven. Over
de discussie of dit wel of niet een
natuurgebied is, was hij duidelijk.
“Het is absoluut geen natuurgebied.” De beleidsmedewerker zei dat
Bodemzorg Limburg geen commerciële
partij is die vanuit winstoogmerk zonnepanelen gaat plaatsen. “Bodemzorg
doet dit uit een maatschappelijk belang
en heeft al meerdere zonneparken op
stortplaatsen aangelegd.” Hij meldde
dat gezondheidsrisico’s nauwlettend in de gaten worden gehouden.
“Een erkend milieudeskundige begeleidt de aanleg van het zonnepark.”
Tekst: Henk Willemssen
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Bedrijven willen meer perspectief
in Venray

Alle varkensstallen van
stoppers gesloopt

Tien Venrayse ondernemers hebben een noodbrief gestuurd naar de gemeenteraad. De bedrijven willen graag
uitbreiden maar er is momenteel geen geschikte plek op een bedrijventerrein beschikbaar binnen de gemeentegrenzen.

Alle stallen van de negentien varkenshouders die deelnamen aan de
stoppersregeling zijn gesloopt in gemeente Venray. Hierdoor is
88.000 vierkante meter aan stallen opgeruimd in het buitengebied.
Het aantal varkens verminderde met bijna 70.000 dieren.

De ondernemers spreken de gemeenteraadsleden erop aan dat ze het
nieuwe bedrijventerrein in De Spurkt
hebben afgeblazen maar dat er nog
steeds geen alternatief is. De locatie
in De Spurkt was juist bedoeld voor
bedrijven uit Venray die nu in een
te krap jasje zitten en op zoek zijn
naar een nieuwe en ruimere plek.
Op De Spurkt, 30 hectare groot, zouden vooral middelgrote bedrijven
komen die een perceel van 2 tot 8
hectare nodig hebben.
In de brief zeggen de Venrayse

bedrijven, samen goed voor 550
werknemers, dat ze kampen met
ruimtegebrek en dat ze perspectief
missen. Nadat de gemeenteraad op
30 maart 2021 een streep zette door
De Spurkt, bleef het stil. Terwijl de
raadsleden in diezelfde vergadering
bij het college aandrongen om snel
met een alternatieve plek te komen.
Economiewethouder Jan Loonen (CDA)
vertrok drie maanden later en zijn
opvolger Wim de Schryver (VVD) sprak
enkele keren met bedrijven die willen
doorgroeien.

Als er in gemeente Venray geen passende bedrijfslocatie te vinden is, dan
zouden ze gedwongen zijn te verhuizen. “We hebben niet de luxe om af te
wachten. We moeten door”, melden
de ondernemers in de brief. Ze willen het liefst in Venray blijven omdat
hun medewerkers uit de regio komen.
“De kennis en kunde die we hier hebben opgebouwd willen we niet achterlaten. We denken dat het ook een
gemis is voor Venray als we ons buiten de gemeente vestigen.”

Geen maximum voor aantallen dieren
Gemeente Venray kan geen maximum stellen aan het aantal dieren dat gehouden mag worden in de intensieve veehouderij. Ook Rijk en provincie hebben die mogelijkheid niet. Dat antwoordt het College van B&W op
vragen van de PvdA.
De PvdA vraagt zich af waarom een
maximumaantal niet mogelijk is.
Volgens gemeente Venray is de wetgeving er alleen voor om toe te zien op
de gevolgen van het houden van dieren. Door te sturen op het verminderen
van overlast voor de omgeving, is het
indirect toch mogelijk om invloed te

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

hebben op de aantallen dieren. Criteria
bij het verlenen van een vergunning zijn het huisvestingssysteem, de
omvang van het bouwvlak, de uitstoot
van geur, fijnstof en ammoniak en verkeer en geluid.
De PvdA stelde ook vragen over het
meten van luchtkwaliteit en geluid.
Hiervoor is pas in de begroting van
2024 geld opgenomen. De gemeente
meldt dat er momenteel al een
onderzoek loopt naar de luchtkwaliteit. Dit regionale onderzoek heet
Grenzeloos Meten en wordt door Venray
uitgevoerd samen met de gemeenten
Horst aan de Maas en Peel en Maas en
provincie Limburg. Het wordt betaald
uit de investeringsagenda voor NoordLimburg. In het onderzoek gaat het niet

CDA vindt fietspad
Horsterweg in slechte staat
De fietspaden langs de Horsterweg, tussen Leunen en Castenray,
verkeren in een slechte staat. CDA-raadslid Martijn Direks uit
Castenray heeft vragen gesteld en dringt bij het College van B&W
aan op actie, omdat fietsers de Horsterweg vermijden vanwege de
slechte begaanbaarheid.
De Horsterweg is een oude provinciale weg die is overgegaan naar
gemeente Venray. Volgens het CDA
zijn er regelmatig asfaltreparaties
uitgevoerd, maar die lossen het
probleem niet echt op. Het fietspad is hobbelig door de opdruk van
de grote bomen die vlak langs de
rijbaan staan. Martijn Derks meent
dat het om enkele soorten eiken
gaat waarvan de wortels oppervlakkig groeien. Hij vraagt zich af
of het mogelijk is de fietspaden

duurzaam en voor een langere tijd
te verbeteren.
Een oplossing zou kunnen zijn de
bomen, die de problemen veroorzaken, te kappen. Er kunnen dan
nieuwe eiken geplant worden die
een diepere wortelgroei kennen
waardoor het asfalt voortaan intact
blijft. Ook vraagt het CDA zich af of
de gemeente aansprakelijk gesteld
kan worden als fietsers schade
oplopen door de slechte kwaliteit
van het fietspad.

Overmacht en letselschade
Het zal je maar gebeuren! Je wandelt of fietst en raakt betrokken bĳ een verkeersongeval. Vrĳwel dagelĳks gebeuren er ongelukken tussen automobilisten en fietsers/voetgangers. De vraag is dan: wie is er
aansprakelĳk?

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

heeft Venray een flink aandeel
(34 procent) in de 55 varkenshouderijen die in provincie Limburg aan
de regeling deelnamen. De vergunningen van de negentien bedrijven zijn ingetrokken en de locatie
krijgen een andere bestemming.
Daardoor is een intensieve veehouderij op die plekken niet meer
mogelijk. De stoppende varkenshouders ontvangen tweemaal subsidie.
Een bedrag voor het inleveren van
de varkensrechten en voor het waardeverlies van de stallen.

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten www.garcon.nl

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.

alleen om fijnstof en geur, maar ook
om de beleving van omwonenden en
het delen van kennis over luchtkwaliteit. Het onderzoek loopt tot en met
2023. Gemeente Venray heeft in 2024
geld in de begroting opgenomen om
hiermee door te kunnen gaan.
Een probleem is volgens de gemeente
dat er nog geen betrouwbare en
betaalbare meettechniek is om bij
iedere veehouderij individueel de
emissie te meten. Daarom mogen de
resultaten uit Grenzeloos Meten wettelijk niet worden gebruikt. Emissies
mogen alleen worden vastgesteld aan
de hand van rekenprogramma’s. Het is
ook niet mogelijk om de metingen van
Grenzeloos Meten te gebruiken voor
toezicht en handhaving.

De uitstoot van fijnstof (met 2 procent) en ammoniak (5 procent)
daalde, evenals de geurbelasting die
afnam met 8 procent. Dat blijkt uit
de evaluatie van de Subsidieregeling
Sanering Varkenshouderijen.
Deze stoppersregeling, uit begin
2020, was bedoeld voor bedrijven in
veedichte gebieden die de meeste
overlast veroorzaakten. Er waren 33
aanmeldingen in gemeente Venray.
Uiteindelijk besloten negentien
varkenshouders daadwerkelijk te
stoppen met hun bedrijf. Daarmee

Veelal wordt gedacht dat de schade
van een voetganger of een fietser niet
wordt vergoed, omdat het ongeval
de schuld is van de voetganger of de
fietser. Dat is niet correct. In de wet,
artikel 185 Wegenverkeerswet 1994, is
geregeld dat er bij schade als gevolg
van een verkeersongeval tussen

een automobilist en een voetganger
of een fietser, de eigenaar van het
motorrijtuig verplicht is om die schade
voor tenminste 50 procent te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.
Dus ook wanneer de voetganger/
fietser deels schuld heeft aan het
ontstaan van het ongeval, wordt een
deel van de schade alsnog vergoed.

of oversteken waar geen zebrapad
aanwezig is, heeft meestal tot gevolg
dat de fietser of de voetganger zijn
schade alsnog (gedeeltelijk) vergoed
krijgt. De automobilist moet namelijk rekening houden met mogelijke
verkeersfouten van voetgangers en
fietsers. Voorzichtigheid van de automobilist is dus geboden.

Wat is overmacht?

De automobilist zal feiten en omstandigheden moeten aantonen en
eventueel bewijzen dat er sprake is
van overmacht. Diverse factoren zijn
hierbij van belang, waaronder bijvoorbeeld de snelheid waarmee werd
gereden door de automobilist, het
zicht en de verlichting.

Er wordt gesproken van overmacht als
aan de automobilist geen enkel verwijt kan worden gemaakt ten aanzien
van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen. Een eventuele fout van een voetganger of een
fietser is alleen dan van belang wanneer die fout voor de automobilist
zo onwaarschijnlijk is, dat de automobilist bij het bepalen van zijn of
haar rijgedrag met die mogelijkheid
geen rekening behoefde te houden.
Het negeren van een rood stoplicht

In het merendeel van de gevallen
kan overmacht echter niet worden
aangetoond. In die gevallen zal de
schade van het slachtoffer voor tenminste 50 procent te worden vergoed.

Wanneer overmacht wel aannemelijk
is gemaakt, bestaat er geen vergoedingsplicht voor de automobilist.
Heb jij ook schade geleden door een
verkeersongeval en vraag jij je af of
je recht hebt op een schadevergoeding? Neem dan contact op met ons
kantoor voor een vrijblijvend en kosteloos eerste adviesgesprek. Wij kunnen je gericht adviseren en ervoor
zorgen dat jouw letselschadezaak op
voortvarende wijze wordt behandeld.

Door: Geertje Verkuijlen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 81 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl
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Venrayse dj genomineerd
voor populairste opkomende
party-dj van Nederland

03

Timmermans Agri- Service is een gespecialiseerd agrarisch loonbedrijf gevestigd
in America. Met ruim dertig nieuwe machines en vijftien gedreven medewerkers
dragen wij zorg over ruim 3500 hectare akker- en tuinbouw gewassen. Ook
verzorgen wij zelf nog de teelt van bloembollen waarbij in het najaar de
bloembollen spoelen in een moderne spoellijn.

We zijn op zoek naar een:

Chef Werkplaats

De 33-jarige Ricardo Jacobs uit Venray is genomineerd voor de populairste opkomende party-dj van Nederland.
In 2019 was Jacobs al eens genomineerd voor beste opkomende party-dj, hij werd in dat jaar negende.

Functieomschrijving:
Als chef werkplaats heb je de
leiding over de werkplaats. Je
houdt je bezig met het onderhoud
van ons machinepark, planning en
voorraadbeheer van de werkplaats.
Functie eisen:
- Een afgeronde MBO/ HBO opleiding landbouwmechanisatie/ mobiele werktuigen
- Het voortouw in de werkplaats willen nemen
- Enige werkervaring als (service) monteur
- Rijbewijs B met bij voorkeur aanvullend E
Wij bieden:
- Goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarde
- Volledig dienstverband 38-urige werkweek
- Alle ruimte voor ontwikkelingen en eigen initiatief
- Gehele nieuwe werkplaats naar eigen invulling in te richten
- Gezellige bedrijfscultuur met weinig verloop in personeel
- Regelmatig bedrijfsuitjes en een vrijdagmiddagborrel
Informatie en sollicitatie:
Ben jij die gemotiveerde medewerker die wij zoeken? Stuur dan jouw motivatie
en CV naar info@timmermansagriservice.nl. Als je vragen hebt over deze
vacature of je wilt graag een vrijblijvend gesprek kun je contact opnemen met
Harm Timmermans, tel. 077-4641999
Timmermans Agri Service BV
Lorbaan 23A
5966PG America
www.timmermansagriservice.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Het begon allemaal als glazenhaler
in de plaatselijke discotheek, waar
hij in contact kwam met andere dj’s
en vj’s. Af en toe mocht hij zelf eens
wat uitproberen, hij kocht apparatuur en zo ging Ricardo Jacobs aan de
slag. Het begon op kleine feesten en
partijen, waar hij de muziek mocht
verzorgen. Met deze ervaring kon hij
aan de slag bij het lokale zwembad:
elke vrijdagavond discozwemmen met
dj Rico. Zijn populariteit groeide en er
kwamen steeds meer aanvragen voor
Ricardo. Wekelijks ging hij draaien in
een feestcafé van Venray en ook de
grotere festivals zoals Pump up the
90’s wisten hem te vinden, het duurde
dan ook niet lang voordat hij de eerste
aanvragen kreeg vanuit het buitenland. Dj Rico had een volle agenda en
kon dan ook van zijn hobby zijn werk
maken. Ook privé leek het Jacobs
allemaal voor de wind te gaan. Hij
trouwde met zijn jeugdliefde Sandra
en samen kochten ze een huis.
Toen brak er naar eigen zeggen een
zwarte periode in z’n leven aan. Op
een avond stond Ricardo te draaien
en kreeg hij opeens last van hevige
hoofdpijn. “Alsof iemand mijn schedel

indrukte”, legt Ricardo uit. Bij thuiskomst twijfelde zijn vrouw Sandra
geen moment en ging direct met
hem naar het ziekenhuis. Na heel wat
onderzoek kwam eruit dat Ricardo een
knobbeltje achter op het hoofd had.
Deze was goedaardig, maar het veroorzaakte een hoop stress en ongemak. De vraag of hij ooit nog op kon
treden, spookte vaak door het hoofd
van Ricardo. Het knobbeltje werd uiteindelijk operatief verwijderd en er
waren na de operatie geen klachten,
waardoor hij zijn werk als dj kon hervatten. Dit was echter van korte duur,
corona kwam om de hoek en zette
voor dj Rico een streep door alles.
Net als voor vele anderen, zorgde
corona ervoor dat Ricardo het financieel zwaar kreeg. Hij besloot een baan
te zoeken, die hij ook in de toekomst
met zijn dj-werkzaamheden kon combineren.
Ricardo heeft voor sociaal pedagogisch medewerker gestudeerd en
wilde graag iets met kinderen of jongeren doen. Hij zag een vacature als
conciërge op basisschool de Bongerd
voorbijkomen en toevallig is Jacobs
zelf ook jarenlang leerling geweest op

deze school. Hij besloot op deze baan
te solliciteren en met succes. Jacobs is
zo enthousiast over zijn nieuwe baan
als conciërge dat hij besloten heeft dit
werk te combineren met zijn carrière
als dj. “Het is de balans die deze combinatie zo leuk maakt”, geeft hij aan.
Als dj werkt hij voornamelijk ‘s nachts
en door zijn baan als conciërge verliest
hij zijn structuur gedurende de week
niet.

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
Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

De nominatie
Inmiddels is dj Rico weer volop aan
het draaien en werd hij door zijn klanten opgegeven voor de nominatie
‘populairste opkomende party-dj’ van
Nederland. Samen met hem strijden
er 24 andere Nederlandse dj’s om de
eerste plaats. Op dit moment is Jacobs
druk bezig met campagne voeren,
hij heeft posters en flyers laten drukken en hij is een speciale winactie op
Instagram gestart. Wat hij zou doen
als hij wint? “Dan ga ik de mensen van
de bar alvast bedankt, want zij gaan
mij een mooie avond bezorgen.”

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

Tekst: Sanne Poels

Vragen over opheffen spoeddienst
tandartsen
Het CDA heeft vragen gesteld over het verdwijnen van de spoeddienst voor tandartszorg in gemeente Venray.
Vanaf dinsdag 1 november kunnen patiënten voor spoedgevallen ’s avonds en in het weekend alleen nog
terecht bij Tandartsenpost Eindhoven.
Het besluit is genomen door een
grote meerderheid (80 procent)
van de tandartsen in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas.
Daar ging een uitgebreid overleg en
enkele stemrondes aan vooraf. Niet
alle tandartsen zijn er blij mee dat de
spoeddienst voortaan wordt uitbesteed, maar ze leggen zich neer bij de
keuze van hun collega’s. Tandartsen
Praktijk Venray en Tandartspraktijk
De Brier laten aan hun patiënten

weten het besluit te betreuren.
CDA-raadslid Anne Thielen wijst erop
dat inwoners van Venray voortaan
naar Eindhoven moeten reizen (circa
40 kilometer) wanneer ze dringend
tandartszorg nodig hebben. “Het CDA
vindt dit een ongunstige ontwikkeling.
Na het verdwijnen van de huisartsenpost van Venray naar Venlo wordt op
deze manier zorg voor onze Venrayse
inwoners nog meer op afstand gezet”,
zegt Anne Thielen.

Ze wil weten wat het College van
B&W heeft gedaan om deze stap te
voorkomen. Het CDA wijst erop dat
tandartsen een zorgplicht hebben en
vraagt het college in overleg te gaan
om in de weekenden toch de spoeddienst voor Venray te behouden.
Anne Thielen vraagt ook of er niet
naar andere oplossingen dichterbij is
gezocht, zoals samenwerking met de
tandartsposten in Boxmeer, Deurne
of Venlo.

De hele maand
november -20%
op alle kunstkerstbomen
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Politiek stemt in met extra geld voor
dorpsscholen
De gemeenteraad zal op dinsdag 1 november instemmen met het voornemen om 341.000 euro extra te steken
in de voormalige dorpsscholen van Geijsteren, Veulen en Vredepeel. De drie stichtingen in deze dorpen kampen met financiële tegenvallers bij de verbouwing door de sterke prijsstijgingen.
In de scholen komen sociale huurwoningen die vooral bedoeld zijn voor
ouderen uit het eigen dorp. De politieke
partijen spraken in de commissievergadering van woensdag 12 oktober hun
waardering uit voor de bouwplannen.
Omdat een prominent leegstaand pand
in de dorpskern een mooie nieuwe
bestemming krijgt. Maar enkele fracties
uitten ook hun zorgen over de stijgende
kosten. Ze vroegen zich ook af of het
eindpunt nu is bereikt of dat de drie
dorpen nog een keer bij de gemeente
aankloppen voor steun.

Groot financieel probleem
Het grootste deel van het extra geld
(281.000 euro) haalt de gemeente uit
een nieuw potje dat is bestemd om de
gevolgen van de hoge inflatie op te
vangen. Paul Jansen (PvdA) vroeg of dit
budget wel groot genoeg is. André van
Maarschalkerwaard (GroenLinks)
wilde weten hoe diep de zakken van
de gemeente zijn. Wethouder Jan
Jenneskens (D66) zei dat in de begro-

ting van 2023 een extra post is opgenomen. “Ook het college heeft er zorgen
over of dit wel genoeg is.”

Wat gebeurt er als
de provincie zich
terugtrekt?

Mark Camps (VVD) wilde weten of
de subsidie van de provincie van
525.000 euro niet in gevaar komt.
Een voorwaarde is dat de verbouwingen eind 2022 klaar zouden zijn. In
Geijsteren is dit gelukt maar Veulen
en Vredepeel moeten nog beginnen.
“Wat gebeurt er als de provincie zich
terugtrekt?”, vroeg de VVD’er zich
af. De gemeente heeft voor Veulen
en Vredepeel om uitstel gevraagd in
Maastricht. Beleidsmedewerker Sonja
van Griethuysen antwoordde dat er
nog geen bericht is. “Maar het ziet er

gunstig uit. Er is ambtelijke contact
geweest en ik verwacht dat de provincie voor de raadsvergadering van
1 november een positieve bevestiging
geeft. Zo niet, dan hebben we een
groot financieel probleem.”

Pluim voor dorpen
Frans Flinsenberg (Venray Lokaal)
vroeg of de gemeente bij een doorverkoop van het vastgoed het eerste
recht van koop heeft. Ook wilde hij
weten hoe lang de sociale huurprijs is
gegarandeerd. Sonja van Griethuysen
reageerde dat de gemeente, die de
schoolgebouwen voor 1 euro verkoopt, als eerst in beeld komt bij een
mogelijke verkoop. De sociale huur
is vastgelegd voor 25 jaar, zei ze.
Jan Jenneskens deelde een pluim uit
aan de drie dorpen. “Want het is in
deze tijd niet gemakkelijk om dit voor
elkaar te krijgen. Het verkrijgen van
leningen is ook een groot probleem.
De stichtingen moeten risico’s nemen
en hierover verantwoording afleggen.”

Brief aan het provinciebestuur

Zorgen om voortgang Maaslijn tussen
Nijmegen en Roermond
Er leven bij Noord-Limburgse, Gelderse en Brabantse gemeenten en regio’s grote zorgen om de Maaslijn, de
spoorweg tussen Nijmegen en Roermond. Ze hebben in een gezamenlijke brief aan het provinciebestuur
gevraagd de elektrificatie van de spoorlijn niet langer uit te stellen.
In de brief wordt gewezen op het niet
doorzetten van de aanbesteding door
ProRail vanwege de hoge materiaalkosten en andere risico’s. De briefschrijvers zeggen zich grote zorgen te
maken over de voortgang van het project. Onder andere gemeenten Venray,

Nijmegen, het land van Cuijk, Mook en
Middelaar, en Venlo ondertekenden
de brief.

Consequenties
De schrijvers wijzen op de consequenties voor regio’s en gemeenten die

zich in de buurt van het spoor bevinden. Elektrificatie is volgens hen juist
nodig voor de toekomstige verstedelijking langs deze lijn. Ze noemen
de spoorlijn de ruggengraat van het
openbaar vervoer in Limburg.

Wij zijn op zoek naar jou!

SUPERVISOR SPARE PARTS
Waar zijn wij naar op zoek?
In deze nieuwe functie heb je een breed takenpakket,
die op te delen is in 3 richtingen:
1. Operationeel:
Magazijnbeheer
Organiseren logistiek
Oﬀertes maken, borgen en opvolgen
Vraagbaak voor de interne- en externe klanten
2. Management & Organisatie:
Prijsstrategie
Beheer logistieke partners
Pro actief in contacten met leveranciers
Meedenken aangaande ERP systemen,
bedrijfsprocessen, etc.
3. Projectmanagement:
Dit behelst de gehele opzet van een nieuw te
bouwen en vorm te geven webshop! Je bouwt
hem niet zelf, maar de inhoud, opzet en uitrol
komen onder jouw verantwoordelijkheid.

Vanwege de groei van het bedrijf en de beoogde
toekomstvisie zijn wij op zoek naar eenervaren
nieuwe collega die de afdeling Spare Parts verder
vorm gaat geven en laat groeien.
AM Machinery BV, is wereldwijd de grootste
onafhankelijk specialist van gebruikte
zelfrijdende maishakselaars en voorzetstukken.
In Europa verkopen we direct aan de
eindgebruikers, daarbuiten voeren we een zeer
actief dealerbeleid in meer dan 15 landen.
Vanwege de groei van het bedrijf en de beoogde
toekomstvisie zijn wij op zoek naar een ervaren
nieuwe collega die de afdeling Spare Parts verder
vorm gaat geven en laat groeien
Interesse?
Neem dan contact op met Bart Bennenbroek;
bart@ammachinery.nl of bel 077-206 6603.
www.ammachinery.nl

Positief resultaat

Financiële positie bibliotheek
flink verbeterd
BiblioNu, de bibliotheekorganisatie met vestigingen in Venray en
Horst, behaalde vorig jaar een positief resultaat van bijna
200.000 euro. Daardoor is de zwakke financiële positie flink
verbeterd.
BiblioNu kende voor de coronaperiode enkele verliesgevende jaren.
Door de lockdowns in 2020 en 2021
moesten de vestigingen langere
tijd dicht. De gemeenten Venray
en Horst aan de Maas betaalden
de subsidies gewoon door terwijl
de kosten daalden. BiblioNu hield
daardoor in de twee coronajaren
geld over. 2021 werd afgesloten
met een positief saldo van 192.400
euro.

Subsidies
De bibliotheek haalde ook extra
inkomsten binnen door subsidies
voor het sociaal juridisch spreekuur
en het project Tel mee met taal. De
personeelskosten, de grootste kos-

tenpost, daalden doordat vacatures
niet werden ingevuld. Natuurlijk
verloop van medewerkers hoefde
niet te worden opgevangen vanwege de sluitingen, de onbemande
openingsuren en de inzet van vrijwilligers.

Verhuizing
Door het voordelig resultaat kon de
algemene reserve worden aangevuld. De reservepot nam toe van
249.600 euro naar 442.000 euro.
De bibliotheek van Venray verhuist
volgend jaar van het gebouw aan
de Merseloseweg naar het voormalige winkelpand van Albert Heijn.
De verbouwing van de oude supermarkt zal in mei 2023 zijn afgerond.

Wel of geen verhuizing?

Onderzoek toekomst
coffeeshops bijna klaar
Adviesbureau Breuer & Intraval brengt binnenkort het rapport uit
over de mogelijke verplaatsing van de twee coffeeshops aan de
Henseniusstraat in Venray. De gemeenteraad krijgt voor eind dit
jaar de keuze voorgelegd of de verhuizing doorgaat.
Als de gemeenteraad instemt met
de verplaatsing, dan is de volgende stap het vinden van een
nieuwe locatie, want die is nu nog
niet in beeld. Dat antwoordt het
College van B&W op vragen van
VVD-raadslid Lowieke Kateman. De
VVD’er vroeg in de commissievergadering van 12 oktober naar de
stand van zaken. De gemeenteraad
trok begin dit jaar 45.000 euro uit
voor een onderzoek.

De gedoogde coffeeshops
Halicarnas en Switch zitten vanaf 1999 in de
Henseniusstraat. Bewoners van
het Henseniuskwartier dringen al
langere tijd aan op het verplaatsen
van de coffeeshops uit hun buurt.
De coffeeshops zorgen volgens de
bewoners voor drugsoverlast en
veroorzaken verkeer- en parkeerproblemen in de straten aan de
zuidkant van het winkelcentrum.

Steunaanvragen druppelen binnen

Eerste meldingen over hoge
energieprijzen

De eerste steunaanvragen zijn bij gemeente Venray binnengekomen van organisaties die in de problemen zijn gekomen door de
hoge energieprijzen. BiblioNu, Venrays Museum, vrouwencentrum
Eva en gemeenschapshuis de Zandhoek in Wanssum vragen om
financiële steun. Dat antwoordt het College van B&W op begrotingsvragen van de PvdA.
De gemeente vraagt aan verenigingen en stichtingen zich te melden
als ze in de financiële problemen
komen, zodat naar een passende
oplossing kan worden gezocht.
De Rijksoverheid werkt nog aan
een regeling voor een tegemoetkoming, die ook bestemd is voor
ondernemers. De gemeente hoopt
dat binnenkort duidelijk wordt wat
de voorwaarden zijn om hiervan
gebruik te maken.
Voor de scholen geldt een andere
regeling. Zij betalen de energie-

kosten uit de reguliere Rijksgelden
waarbij prijsstijgingen deels worden gecompenseerd. Scholen
maken meestal gebruik van collectieve inkoop met langlopende
energiecontracten. Bij de gemeente
zijn nog geen meldingen binnengekomen van Venrayse scholen die in
de problemen komen door de hoge
energiekosten. Belangenvereniging
PO-raad houdt de signalen uit het
onderwijs in de gaten en staat in
contact met het ministerie van
OCW.
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Nieuwe kans voor groot bouwplan in
Merselo
De komst van een grote nieuwe woonwijk aan de noordoost kant van Merselo lijkt nu meer kans van slagen
te hebben. Het College van B&W wil meewerken aan de bouw van honderd woningen in het gebied tussen
Kleindorp en De Steeg.
Het initiatief is niet nieuw, want in
2009 wilde een projectontwikkelaar op dezelfde plek ook al honderd woningen bouwen. Het college
wees toen het verzoek af, omdat het
bouwplan te groot was voor Merselo.
Een andere reden was dat essenlandschap rondom het dorp zou worden aangetast. Bovendien speelde
mee dat de beoogde bouwlocatie
dicht bij uitbreidingswijk Brabander
in Venray zou komen te liggen.
Het college denkt er dertien jaar
later anders over, maar noemt het
project, ondanks het woningentekort, toch risicovol. De gemeente
wil daarom goede afspraken maken

met de initiatiefnemer zoals over de
spreiding in de tijd van de oplevering van de huizen, de dialoog met
de omwonenden en dat de wijk een
dorpse uitstraling moet krijgen.
Een ander risico is de concurrentie
met het bouwplan op gemeentegrond in het centrum van Merselo.
Na de verhuizing van basisschool De
Lier, naar de nieuwe accommodatie bij verenigingsgebouw D’n Hoek,
ontstaat op de plek van de school
een bouwlocatie voor circa twintig woningen. Merselo telt momenteel 429 woningen. In de afgelopen
tien jaar is er na de nieuwbouw
aan de Vloetweg niet zo veel meer

gebouwd. Er zijn vanaf 2012 nog
vijftien woningen toegevoegd in het
dorp.
Voor de nieuwbouw op de plek van
de school wil de gemeente een tender of een andere openbare verkoopprocedure uitschrijven. Om zo
van tevoren vast te leggen welke
type woningen waar mogen worden
gebouwd. Belangstellende bouwbedrijven moeten voldoen aan de
verdeelsleutel uit het gemeentelijk
woonprogramma met 35 procent
sociale huur of koop. Daarnaast moet
het aanbod aansluiten op de actuele
woningbehoefte in Merselo.

Plan voor veertig woningen in Heide
Als de plannen doorgaan krijgt het dorp Heide, dat vijfhonderd inwoners telt, een flinke uitbreiding.
Aannemersbedrijf Teunissen uit Ysselsteyn en projectontwikkelaar Venterra willen veertig woningen bouwen in de hoek tussen Groeneweg en Droesenweg. Het betekent voor Heide een uitbreiding van 20 procent.
Het College van B&W wil medewerking verlenen aan het bouwplan aan
de noordwest kant van het dorp. Het is
nu nog een perceel landbouwgrond dat
van meerdere eigenaren is. De initiatiefnemers hebben in december 2021
een principeverzoek bij de gemeente
ingediend. Afgelopen voorjaar is de
omgevingsdialoog gehouden waarna
het bouwplan is aangepast. Het gewijzigde plan is eind juli weer ingediend.

Mogelijk bezwaar omwonenden
Het College van B&W spreekt van

een ‘grootschalige ontwikkeling’ en
waarschuwt ervoor dat omwonenden mogelijk bezwaar zullen maken.
Tijdens de omgevingsdialoog kwam
al naar voren dat enkele buurtbewoners de nieuwe uitbreidingswijk niet
zien zitten, ook niet na de aanpassingen die zijn gedaan.
De dorpsraad steunt het bouwplan. De dorpsraad is al langer op
zoek naar een nieuwe locatie voor
woningbouw. Het laatste uitbreidingsplan van dertig woningen op
en rond het voormalige trapveldje

aan Groeneweg en Rector Coxstraat
is vrijwel volgebouwd. De gemeente
zet in op betaalbare woningen waarbij ook starters en senioren aan bod
komen. In de nieuwe wijk, met een
omvang van 19.000 vierkante meter,
zal een gevarieerd aanbod komen
van diverse typen woningen in uiteenlopende prijsklassen. Wonen
Limburg wil tien huurwoningen
afnemen.
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Praktijk van der Coelen
Praktijk van der Coelen
- integratieve kinder- en jeugd psychotherapie
Brenda van der Coelen
America en Venray
06 38 35 24 76
brenda@praktijkvandercoelen.nl
www.praktijkvandercoelen.nl
jeugdzorg
1 juli 2022

Bedrijf
Eigenaar
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start:

Activiteiten

Onderscheidend vermogen

Praktijk van der Coelen biedt integratieve kinder- en jeugdcounseling
en therapie aan. In het leven van
een kind of jongere komt het soms
voor dat het kort of langdurig niet
mee zit. Het kind loopt dan mogelijk vast in het omgaan met zichzelf
en/of zijn omgeving zoals school,
vrienden, sport of werk. In de begeleiding staat het kind centraal en
wordt gekeken naar wat hij al aan
mogelijkheden heeft, om antwoord op zijn hulpvraag te vinden,
maar ook wat hij mogelijk nog niet
verwerkt heeft waardoor hij zich
niet prettig voelt. Naast individuele
begeleiding worden er vanuit de
praktijk ook lezingen georganiseerd
voor ouders, leerkrachten en andere
belangstellenden over onderwerpen
die te maken hebben met de ontwikkeling van kinderen zoals rouw,
veilige hechting of faalangst.

Binnen de praktijk wordt begeleiding
aangeboden vanuit verschillende
psychologische stromingen en begeleidingsmethoden. De ene psychologische stroming legt de nadruk meer
op het gedrag, de andere meer op
het denken of voelen of levensvragen. Tijdens de begeleiding wordt
bekeken naar hoe de levensgebieden van gedrag, denken, voelen, en
levensvragen met elkaar samenhangen in relatie tot de hulpvraag van
het kind. Een klacht in het voelen
kan bijvoorbeeld een oorzaak hebben in het denken, zoals een kind
dat denkt geen fouten te mogen
maken en daardoor heel zenuwachtig of bang wordt om te spreken in
de klas. Een lichamelijke klacht kan
een oorzaak hebben in het voelen,
bijvoorbeeld hoofdpijn of buikpijn
hebben door onverwerkt verdriet.
Wat Praktijk van der Coelen onderscheidt van veel andere praktijken,
is het combineren van verschillende
begeleidingsmethoden gericht op de
vier genoemde levensgebieden.

Doelgroep
Kinderen en jongeren van 4 tot en
met 17 jaar oud.

Tekst: Henk Willemssen

The B krijgt interim-bestuur
De gemeente gaat op zoek naar nieuwe bestuursleden voor jongerencentrum The B in Venray. Het College van
B&W hoopt zo snel mogelijk een interim-bestuur aan te stellen. Voorzitter Mounya Grevink en penningmeester Kay Philipsen, de laatste twee overgebleven bestuursleden, vertrokken vanwege een meningsverschil
over de te volgen koers.
In een brief aan de gemeenteraad
zegt het college het te betreuren dat
de bestuursleden geen heil meer
zien in een verdere samenwerking
met kwartiermaker Ivo Heuts en de
gemeente. De andere jongerencentra
in de dorpen zouden juist wel tevreden zijn over de kwartiermaker die als
begeleider optreedt bij de uitvoering
van het 4-jarig toekomstplan.
Bestuursleden en vrijwilligers van The
B voelden zich onder druk gezet. In
hun afscheidsbrief zeggen Mounya
Grevink en Kay Philipsen niet te kun-

nen voldoen aan de gestelde eisen.
De werving van vrijwilligers verliep
ook moeizaam, mede door de coronaperiode. De wrijvingen kwamen vanaf
begin dit jaar steeds duidelijker aan
het licht. Er volgden enkele gesprekken en op 7 juli zaten de wethouders
Daan Janssen en Martin Leenders met
het bestuur aan tafel. De wethouders
maakten duidelijk dat de gemeente
vasthoudt aan de ingezette koers en
dat de gemeente achter kwartiermaker Ivo Heuts staat. Dit gesprek
viel niet goed bij de bestuursleden

van The B. De gemeente vroeg ook
om nieuwe doelen te stellen en de
samenwerking met de kwartiermaker te hervatten. De bestuursleden
moesten binnen drie weken een
reactie sturen, maar die bleef uit.
Ook na enkele verzoeken vanuit de
gemeente. Op 21 september kwam
de brief waarin de twee bestuursleden hun opstappen aankondigden. Het
college zegt de komende maanden te
gebruiken om met het interim-bestuur
en de jongeren te werken aan een
vervolgtraject.

Nog geen geschikte plek voor knarrenhof
Gemeente Venray krijgt steeds vaker verzoeken van vriendengroepen of kennissen die samen in een zogeheten knarrenhof willen gaan wonen. De gemeente wil het initiatief ondersteunen voor deze nieuwe woonvorm,
maar heeft nog geen geschikte bouwlocatie gevonden.
Een knarrenhof is een woonvorm
waarbij leeftijdgenoten, meestal
jongere senioren, bij elkaar gaan
wonen met als doel elkaar te kunnen helpen als het nodig is. Iedereen
blijft zelfstandig in een huis wonen,

maar er komt wel een gezamenlijke ontmoetingsruimte met een
tuin. De gemeente laat weten dat er
verschillende groepen inwoners zijn
die hiervoor belangstelling tonen
en zich hiervoor hebben gemeld. De

gemeente zegt graag kans te willen
bieden aan nieuwe en innovatieve
woonvormen. Zo komt er een proefproject voor ‘tiny houses’ op vijf verschillende locaties.

Voor coaching, counseling en psychotherapie

www.praktijkvandercoelen.nl

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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Danielle Vermeulen Innisplain, Oost-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 Danielle Vermeulen (46) uit Venray, maar inmiddels wonend in
Innisplain, Oost-Australië.

dat ik hier heb opgezet, waarbij we
speuren met hulp van de viervoeters.
Zo trainen we ze om bijvoorbeeld
mensen te zoeken die verdwaald
zijn. Mantrailing noemen ze dat hier.”
Samen met man Sam geniet ze van de
vrijheid die ze in Australië hebben, al
mist Danielle haar familie en vrienden nog altijd enorm. “Thuis hadden
we altijd mensen over de vloer. Ik ben
een echt familiemens. Als ik eerlijk
ben dan mis ik Nederland niet, maar
de mensen die er leven wel.”

Papa

‘Dani’s grooming salon: where
dogs come first’, prijkt er op de
gevel van een bedrijfspandje in
het Australische Beaudesert. Het is
de trots van Danielle Vermeulen,
die hier, in de Australische staat
Queensland op zo’n 20 kilometer afstand van haar woonplaats
Innisplain, haar eigen hondentrimsalon bestiert. Niet zozeer het feit
dat ze haar eigen salon heeft is
opvallend - als geboren Venrayse
opende ze in 2001 immers al haar
eigen trimpaleisje in Sevenum -,
maar de locatie is dat wel. In
2012 sloot ze de deuren van haar
Sevenumse onderneming voor het
laatst, nadat haar vriend (inmiddels haar man, red.) vanuit zijn
werkgever het aanbod kreeg om in
Australië te gaan werken. Ze kozen
voor een avontuur duizenden
kilometers verderop. “Dat was
een ontzettend moeilijke beslissing, waarbij het uiteindelijk zes
jaar duurde om de knoop definitief
door te hakken, maar uiteindelijk
hebben we Nederland achter ons
gelaten. In 2013 zijn we vertrokken.”

Landelijk gehucht
Innisplain dus. Een landelijk
gehucht met nog geen honderd
inwoners, op anderhalf uur rijden
van miljoenenstad Brisbane. Hier
hebben Danielle en haar man Sam,
die ook grotendeels opgroeide in
gemeente Venray, hun thuis. “Toen
we in januari 2013 in Australië arriveerden, zijn we in de daaropvolgende jaren regelmatig verhuisd.
We wilden graag een plekje voor
onszelf. Met een beetje grond het
liefst. Dat plekje vonden we in
2016, toen we een kleine boer-

derij kochten in Innisplain.” Danielle
en haar man hebben in de jaren die
volgden een leven opgebouwd aan de
andere kant van de aardbol. “Toen ik
in Australië kwam, moest ik op zoek
naar een baan. Het lag in de lijn der
verwachting dat ik iets met dieren zou
gaan doen, want daar ligt mijn passie. Na rustig rondgekeken te hebben,
ben ik begonnen met vrijwilligerswerk bij RSPCA, een organisatie die
zich bekommerd om het welzijn van
dieren. Daar heb ik heftige dingen
gezien. In Australië gaat men in veel
gevallen heel anders met dieren om
dan we in Nederland gewend zijn.”
Langzaam maar zeker vond Danielle
haar weg. Ze vond werk bij een dierenarts en ging aan de slag als trimster bij een ‘doggy daycare’. De drang
om weer op eigen benen te staan, liet
haar echter niet los. In 2018 opende
ze dan ook de deuren van haar eigen
trimsalon. “Dat loopt ontzettend goed.
En dat in een relatief kleine gemeenschap als Beaudesert. Er zijn inmiddels
drie personen bij me in dienst, dus ik
ben blij dat ik die stap heb gezet.”

en besloot dat ik honden wilde gaan
trimmen.” Ze volgde een cursus en
even later opende ze haar eigen
salon. Het klinkt als een behoorlijke
omslag, van vrachtwagenchauffeur
naar eigenaresse van een trimsalon,
maar voor Danielle was het logisch.
“Altijd heb ik een bepaalde passie
voor honden gehad. In Nederland
was ik op dat moment de enige
fokker van het Catahoula Leopard
ras. We haalden onze eerste pup in
Tsjechië. Dat was een reu. Een tweede
hond pikten we op in Amerika. Een
teefje. In Nederland kregen zij twee
nesten. Toen we naar Australië vertrokken hadden we zelf inmiddels
vier Catahoula Leopards. Die moesten natuurlijk mee”, vertelt Danielle
lachend. “Het bleek makkelijker
gezegd dan gedaan. Na allerlei testen
en een maand in quarantaine kwam
het goed. Inmiddels leven ze alle vier
helaas niet meer.” Het fokken van dit
hondenras is wél gebleven. Ook in
Australië. “We hebben inmiddels acht
nestjes Catahoulas gehad, met allemaal verschillende ouderdieren.”

Catahoula Leopard

Mantrailing

Dieren vormen de rode draad in het
leven van Danielle, die in 1976 werd
geboren in een hecht Venrays gezin.
Aan de Heuvelstraat, om precies te
zijn. Een groot deel van haar kinderjaren speelden zich af in die veilige en
vertrouwde omgeving. Al gauw was
het voor Danielle duidelijk dat ze iets
met haar handen wilde doen. “Ik was
niet zo’n studiebol”, vertelt ze. “Toen
ik 16 was, ben ik gaan werken. In een
varkensstal. Daarna heb ik verschillende jaren achter het stuur gezeten,
als vrachtwagenchauffeur. Er volgden
baantjes in de land- en tuinbouw, tot
ik in 1999 naar Sevenum verhuisde

Samen met haar man en zes honden – vier Catahoulas en twee Jack
Russels – geniet Danielle van het leven
in Australie. “We hebben geen kinderen. Wel geprobeerd, maar het is nooit
gelukt. Alles heeft een reden, is mijn
overtuiging. Met kinderen hadden we
niet de kans gehad om ons leven in
te richten op de manier zoals we dat
nu doen.” Inmiddels bouwden ze een
behoorlijke vrienden- en kennissenkring op in Down Under. “We leggen
de nodige bezoekjes af. Dat gaat vaak
om flinke afstanden. Daarnaast kamperen we graag en geef ik hondentrainingen. Dat doe ik in een groepje

Familie was voor haar ook de reden
om de afgelopen jaren een aantal keren terug te vliegen naar haar
geboorteland. “In 2021 ben ik nog
terug geweest omdat mijn moeder
ziek was. Vanwege de coronamaatregelen had dat nogal wat voeten in
aarde. Na terugkomst moest je bijvoorbeeld verplicht in quarantaine.
Uiteindelijk is mijn moeder gestorven
op 15 april, een week nadat ik weer
terug was in Australië. Ik ben erg
dankbaar dat ik haar nog heb kunnen zien.” Waar haar man Sam zich
inmiddels volledig Australiër voelt en
een paspoort van dat land wil aanvragen, daar is Danielle nog niet zo ver.
“Je kunt slechts één paspoort hebben,
dus niet én Nederlands én Australisch.
Voor mij is het een emotionele barrière om mijn Nederlandse paspoort op
te geven. Dat voelt alsof ik mijn banden met Venray definitief doorsnijd.”
Ze houdt dan ook een slag om de arm
wat betreft de toekomst. “Soms speelt

het idee van een terugkeer weleens
in mijn hoofd. Niet vaak, maar toch.
Het is niet zo dat we ons oude leventje
zomaar weer oppakken als we terug
zouden keren. Familie en vrienden zijn
ook verder gegaan met leven. Op alle
vlakken is er veel veranderd sinds we
Nederland verlieten. In 2015 stonden
we op het punt om het vliegtuig terug
te pakken. Ik had enorme heimwee
toen. Inmiddels speelt dat niet meer
zo.” Heimwee mag dan verleden tijd
zijn, Danielle heeft nog wel één grote
wens die met Nederland te maken
heeft. “Mijn vader durft niet te vliegen”, begint ze. “Ik zou zo graag willen dat hij hier eens zou komen kijken.
Hij zou het hier geweldig vinden, dat
weet ik zeker. Hij is net 75 jaar geworden en het is mijn allergrootste wens
om hem een keer naar Australië te
bewegen. Pap roept altijd ‘ik kom wel
als ik oud ben’, maar dat is hij al een
tijdje”, lacht ze. “We bellen een paar
keer per week met elkaar, maar het
zou geweldig zijn als hij zich over zijn
vliegangst kan zetten. Of iemand vindt
die hem daarbij kan begeleiden.”
Mocht dat lukken, dan kan haar vader
met eigen ogen zien wat Danielle neer
heeft weten te zetten in Beaudesert,
nabij Innisplain. Dani’s grooming
salon: where dogs come first. Ze wil
het haar vader maar wat graag eens
met eigen ogen laten zien.

Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Danielle Vermeulen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ook in Venray is het personeelstekort zorgwekkend
Het huidige personeelstekort is in vrijwel alle sectoren van de maatschappij merkbaar. Zowel in de gezondheidszorg, de bouw, de spoorwegen,
de horeca, installateurs, winkeliers, het onderwijs en zelfs bij de beveiligers op de luchthavens worden tekorten op het personeelsbestand gemeld.
Het huidige personeelstekort heeft meerdere
oorzaken. Er is sprake van vergrijzing en dit zorgt
ervoor dat de populatie werkenden afneemt.
Tegelijkertijd is er na coronacrisis een sterke
economische groei. Die groei en herstel van de
economie vragen om extra personeel. Vanwege
al die factoren is het momenteel een grote uitdaging om openstaande vacatures te vullen en, in

het geval van bepaalde sectoren zoals in de installatietechniek, personeel te behouden.
Personeel dat door de crisis op straat kwam te staan
heeft inmiddels, in de meeste gevallen, werk gevonden in een andere sector en is niet meer werkzoekend. Het deel wat nog niet is doorgestroomd
naar andere banen, is niet voldoende om het tekort
op te vullen.

De Stichting Burgers van Venray vraagt zich af of
dat personeelstekort ook bij bedrijven en organisaties in Venray aan de orde is. Gedurende de maand
november kunt u uw eigen standpunt over de oorzaak van het tekort aan personeel op de website
www.burgersvanvenray.nl plaatsen op de stelling:
ook in Venray is het personeelstekort zorgwekkend.

De bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke
behandeling
In oktober hebben de inwoners van Venray gereageerd op de stelling over de soms exorbitant hoge energierekening. De stelling was: De bijdrage
voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling. Maar liefst 79 procent van de personen die hun standpunt hierover uitten is van
mening dat er sprake is van ongelijkheid.
compenseerd worden met deze bijdrage? Terwijl de
mensen met een gemiddeld inkomen overal naast
grijpen? Dan krijg je pas scheve gezichten. Laten we
geen onderscheid maken met deze bijdrage.”
Steger is het eens met de stelling. “Die mensen krijgen al zoveel subsidies zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en
compensatie energiekosten. Als je dat allemaal bij
elkaar optelt, dan hebben ze nog een groter inkomen

Op zoek
naar werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

als degene die elke dag op zijn/haar fietsje naar het
werk gaat. En deze mensen vissen allemaal achter
het net. Die hebben nergens recht op.”
Mw. Hermsen is het ook eens met de stelling. “Het is
prima dat mensen met een laag inkomen en/of uitkering extra worden geholpen, maar niet weer ten
koste van de hardwerkende middenklasse die nergens recht op heeft. We moeten af van het hele toeslagenstelsel en werken weer lonend maken.”

La Providence is een kleinschalig zelfstandig
zorgcentrum, prachtig gelegen in het groen en dichtbij
het centrum van Grubbenvorst. Bij La Providence
bieden we zorg in een veilige en passende omgeving
voor ouderen in een kwetsbare positie die niet meer
in staat zijn om thuis te wonen én we ondersteunen
inwoners van Grubbenvorst en omgeving om zolang
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!
Ben jij enthousiast, betrokken en wil je graag een

Allround monteur pluimveehouderij (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P057614

Ben jij een echte alleskunner en op zoek naar een
afwisselende baan? Dit is je kans! In deze functie zorg je
ervoor dat alles op rolletjes loopt bij een groot familiebedrijf.

bijdrage leveren aan de woonomgeving van onze
cliënten? Dan willen wij graag met jou in gesprek.

Heftruckchauffeur (fulltime)

HUISMEESTER

In deze baan ben je breed inzetbaar en werk je in een groene
omgeving. Ga aan de slag in de kas en de loods van een
potplantenkwekerij. Iets voor jou?

Naast een passende salariëring en secundaire

Regio Horst | Vac. Nr. P057212

Medewerker boomkwekerij (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P057638

36 uur per week

arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou
een prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet

Wil jij werken in de buitenlucht en heb je groene vingers?
Je komt in een team van gedreven collega’s die werken met
400 verschillende boomsoorten.

opgemerkt en gewaardeerd wordt en waar ambities

Dierverzorger varkenshouderij (fulltime)

Enthousiast?

Regio Horst | Vac. Nr. P056602

Bekijk dan de vacature op onze website

Als je een passie voor dieren hebt, is dit je ideale job. In
deze functie ben je dagelijks aan het werk in de dek-,
wacht- en drachtstal van een innovatief en internationaal
bedrijf. Reageer snel!

www.laprovidence.nl/vacatures/huismeester

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

Column

Peet

Bespreking poll week 41

Marij vindt dat die compensatie voor iedereen
hetzelfde moet zijn. “Mensen die hun huis op
orde hebben qua isolatie en zonnepanelen hebben veel geïnvesteerd. Maar die kosten zijn voor
de meesten net zo hoog, vanwege voornamelijk
het vastrecht dat men al moet betalen. De mensen met minder inkomen en/of huurhuizen
krijgen vaak al alle subsidies en toeslagen die
er zijn, en dan zouden ze ook nog eens meer ge-

Willy’s Wereld

een kans krijgen zich te ontplooien.

Kom jij onze teams versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

We waren 25 jaar getrouwd en
dat werd gevierd met een fijn
feest. Zaal, bier, hapjes, muziek,
goede gasten, je kent het wel.
Ergens op de avond had Peet
een verrassing voor me.
Plotseling stond ze een bandparodie te doen op nummers die
veel betekenen voor ons. Peet,
een lief maar gek mens. Ik had
natuurlijk niets voorbereid dus
heb ik beloofd deze column aan
haar op te dragen.
Net als Peet wil ik dat doen op
basis van muziek en dan op de
drie nummers die we uit hadden
gezocht voor de ceremonie op
de trouwdag in 1997. Het eerste
nummer was ‘Absolute Beginners’
van Bowie. Hoewel we toen beide
rond de 30 waren, voelden we
ons nog redelijk jong en onervaren, zeker in vergelijking met onze
ouders die al een lang huwelijk
achter de kiezen hadden. Nu zijn
we ruim een halve eeuw oud en
is dat ‘beginners’ er wel af. Maar
even goed word je soms verrast.
Door het leven en door Peet…
Track twee was ‘When Tomorrow
Comes’ van Eurythmics. Annie
Lennox beschrijft in prachtige
woorden hoe fijn het is om er de
volgende dag weer te zijn voor je
geliefde. Ook al word ik regelmatig wakker op de bank of slapen
we door werk of vakantie wel
eens apart, het is altijd heerlijk om
elkaar weer te zien en te weten
dat je er ’s morgens of de volgende dag weer voor elkaar bent.
Het laatste nummer was ‘No
Surrender’ van Springsteen.
Ingegeven door de kracht van
onze ouders om er alles van te
maken, ook al valt het wel eens
zwaar. Niet opgeven. Bijzonder
was het dan ook dat de dag na ons
feest, dit nummer voorbij kwam
bij het afscheid van goede vriendin
Gaby. Iemand die niet wilde, maar
wel moest opgeven. Daarmee
wordt dit lied nog specialer voor
ons.
Lieve Peet, ik zou graag weer
eens die ‘beginner’ zijn, maar elke
nieuwe dag ben ik blij met jou. Het
leven is soms moeilijk, zoals voor
iedereen, maar we geven niet op.
Bruce: “Like soldiers on a winter’s night, with a vow to defend.
No retreat baby, no surrender.”
We houden vol!

Willy
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VENRAY Lokaal

152 miljoen voor Venray
Als nieuwkomer in de raadscommissie krijg ik voor het eerst het
huishoudboekje van de gemeente onder ogen. De 217 pagina’s tellende
begroting. Hierin staan de plannen die in de kadernota zijn afgesproken en met het prijskaartje eraan. Alles bij elkaar gaat het om iets
meer dan 152 miljoen euro.
Gelukkig is er een afbeelding, die in
één opslag weergeeft hoe de begroting is opgebouwd. Die vind je samen
met een uitlegvideo op onze kanalen.
De gemeente krijgt ongeveer 60
procent van haar inkomsten van de
overheid, afhankelijk van het aantal

VVD Venray

inwoners, jongeren, uitkeringen en
nog enkele maatstaven. De overige
40 procent komt uit onder andere de
onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstofheffing, parkeergeld,
subsidies en andere inkomsten.
Een groot deel van de uitgaven staat

van tevoren al vast. De gemeente
moet bijstandsuitkeringen verstrekken en de thuis- en jeugdzorg financieren. Tevens moet zij ervoor zorgen
dat er een brandweer is, dat wegen
en fietspaden er netjes bij liggen, dat
huisvuil wordt opgehaald, enzovoorts.
Daarnaast moeten de ambtenaren
betaald worden. Het overige gedeelte
kan de gemeente zelf invullen.
De politieke partijen kijken altijd kritisch naar deze getallen, want het
gaat om een flinke zak geld die te

verdelen is. Wij moeten namens de
inwoners van Venray zorgdragen dat
het naar regels en wens verloopt.
8 november, tijdens de bespreking in
de gemeenteraad, geven alle partijen
hun visie en kunnen er nog aanpassingen worden voorgesteld. Als alles
is goedgekeurd, kunnen het college en de ambtenaren aan de slag
om Venray nog beter en mooier te
maken.

jaren zijn er vooral ‘inbreidingsplannen’ gepresenteerd, de zogenaamde bouw binnen de bestaande
bebouwing.
Binnen onze fractie rijst dan de
vraag: waarom ook niet concreet aan de slag met uitbreiding?
De gemeente bouwt tenslotte niet
zelf huizen. Bij inbreiding is er bijna
altijd sprake van kleine aantallen
woningen en dan ook nog vaak ten
koste van schaars groen in de wijk.
Met de grote opgave die we heb-

ben, gaan we de doelstelling zo niet
halen. We moeten verder vooruitkijken. Meer in de breedte kijken
en ook zoeken naar een plek aan
de rand van Venray. Een grotere
omvang van een bouwproject vergroot ook de kans voor een positief
resultaat op een business case; iets
dat een ontwikkelaar überhaupt
nodig heeft om aan de slag te kunnen.

Maria Clarke, Commissielid

Wil Venray nog groeien?
In Limburg dienen er 26.550 woningen gebouwd te worden de
komende jaren en dan vooral betaalbare woningen. De provincie
Limburg wil dat twee derde van de nieuwbouwwoningen in de betaalbare prijsklasse vallen. Een belangrijk en goed streven waar we lokaal
mee aan de slag moeten.
Dat vraagt nogal wat in deze periode van hoge inflatie en hoge
arbeids- en materiaalkosten.
Kijkend naar de markt en de recente
woningbouwplannen, blijkt dat het
voor ontwikkelaars bijna onmogelijk is om betaalbare woningen te

bouwen waarbij de bouw ook nog
financieel uit kan.
Er is in Venray momenteel vooral
behoefte aan woningen voor senioren en voor starters. Op deze
woningbouwbehoefte worden de
plannen gemaakt. De afgelopen

Laura Borst, Raadslid

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.

Dag van de Mantelzorg
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. De gemeente Venray
waardeert alle mantelzorgers. Daarom zetten we in de dagen rond
10 november mantelzorgers in het zonnetje met de activiteiten van
Steunpunt Mantelzorg!
Mantelzorgbrunch
Op zaterdag 5 november van 12:30 tot

ontvangt u een leuk pakketje van

14:30 uur (ontvangst vanaf 12:15 uur)

Steunpunt Mantelzorg.

VoorzieningenWijzer
Wist u dat veel huishoudens in Nederland moeite hebben om
financieel rond te komen? Er zijn heel veel regelingen en toeslagen

organiseert Steunpunt Mantelzorg in

waar deze huishoudens gebruik van kunnen maken.

samenwerking met de Rotary Venray

Online bijeenkomsten

een brunch voor mantelzorgers. De

Op woensdag 2 november van 19:00

brunch wordt ter plaatse gecreëerd

tot 20:00 uur organiseert Steunpunt

En dat geldt niet alleen voor toeslagen en regelingen: ook bij het afsluiten

door amateurkoks van Rotary Venray.

Mantelzorg de online bijeenkomst

van een zorgverzekeringspakket, energieleverancier en het invullen van de

U kunt zich aanmelden tot en met

‘Veranderingen binnen de partnerrelatie’.

Belastingaangifte zien we vaak kansen.

31 oktober via de gemeente; telefonisch

Karin Zwart van Synthese en een

Misschien heeft u ook recht op bepaalde bijdragen of toeslagen. Of kunt u

(0478) 52 33 33 (keuzemenu 1) of via

ervaringsdeskundige vertellen u hier

overstappen naar een meer passende verzekering of energieleverancier. De

mantelzorg@venray.nl. Zodra u een

alles over.

VoorzieningenWijzer via www.datgeldtvoormij.nl helpt u hiermee.

Op woensdag 16 november van 19:00

Inwoners van de gemeente Venray kunnen gratis en vrijblijvend gebruik

tot 20:00 uur organiseert Steunpunt

maken van de VoorzieningenWijzer. U kunt zelf de check invullen op

Online Mantelzorgcafé

Mantelzorg de online bijeenkomst

www.datgeldtvoormij.nl en u kunt terecht bij Platform Lage Inkomens Venray

Op woensdag 9 november van 10:00 tot

‘Veranderingen binnen het gezin- en

(PLIV) voor ondersteuning en een gratis adviesgesprek.

11:00 uur en van 19:30 tot 20:30 uur

familiesysteem’.

De getrainde consulent van PLIV kijkt samen met u of u in aanmerking komt

organiseert Steunpunt Mantelzorg een

Natalia Vermeulen, expert in familiezorg

voor de gemeentelijke regelingen, toeslagen, of uw zorgverzekeringspakket

online Mantelzorgcafé. Mantelzorgers

van Mantelzorg NL, besteedt aandacht

en het energiecontract het meest passend is en of u recht heeft op teruggave

ontmoeten elkaar en kunnen via deze

aan dit onderwerp.

vanuit de inkomstenbelasting.

U kunt uw voorkeur voor de ochtend

Aanmelden kan via mantelzorg@venray.nl.

Kijk voor meer informatie en een gratis adviesgesprek op

of avondbijeenkomst kenbaar maken

U ontvangt de link per e-mail.

bevestiging ontvangt, weet u dat uw
aanmelding definitief is.

weg hun ervaringen delen.

mantelzorg@venray.nl Wanneer u uw

Meer informatie vindt u op;

adres gegevens in de mail vermeldt,

facebook.com/steunpuntmantelzorgvenray

Venray, focus op mensen

www.datgeldtvoormij.nl of neem contact op met PLIV, via telefoonnummer
(0478) 58 13 32 of e-mail: info@pliv.nl

door een e-mail te sturen naar
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Geplukt

Hub Sturme Ysselsteyn
Een sportman in hart en nieren, met een voorliefde voor de edele kunst van het doelverdedigen. Als keeper
stond hij jaren op goal bij het eerste elftal van SV Venray, en als trainer leerde hij tal van doelmannen om
de ballen uit de hoek te ranselen. Tot het 11 december 2020 werd. De dag waarop Hub werd getroffen door
een herseninfarct, waarna de rechterzijde van zijn lichaam weigert te doen wat de geest graag zou willen.
Het is een hard gelag voor de Ysselsteyner, die al gauw besloot om niet bij de pakken neer te gaan zitten. “Je
kunt vaak veel meer dan je zelf denkt.” Dat blijkt. Inmiddels is de sportieveling fanatiek aan het golfen
geslagen. Deze week wordt Hub Sturme (70) geplukt.

“Klote, maar verder gaat het wel”,
is het veelzeggende antwoord van
Hub op de vraag hoe het met hem
gaat. Hij zegt het met een lach,
maar is tegelijkertijd bloedserieus.
Het heeft alles te maken met die
winterdag in 2020, toen hij nietsvermoedend onder de douche stond.
“Op donderdag had ik nog keeperstraining gegeven. Op vrijdag kon ik
opeens vrijwel niets meer”, blikt hij
terug. “Onder de douche deed mijn
rechterarm niet meer wat ik wilde,
terwijl ik even daarvoor de kraan
nog gewoon had opengedraaid.
Dan schrik je. Vooral ook omdat ik
niets aan voelde komen.” In 2013
had Hub eenzelfde soort ervaring,
toen hij op het werk zijn pen steeds

liet vallen. “Dat bleek toen een TIA. Dat
was het dit keer vermoedelijk ook. De
ambulance kwam en daar ben ik zelf
nog naartoe gelopen. In het ziekenhuis
ging het mis toen ik wilde antwoorden op de vraag van een specialist en
het zwart werd voor mijn ogen. Van de
48 uur die volgden herinner ik me niets
meer.”

Mallorca
Een herseninfarct blijkt de boosdoener, die voor behoorlijk wat fysieke
schade zorgt. De rechterzijde, van
schouder tot voet, functioneert sindsdien niet meer als voorheen. Dankzij
de nodige therapie en hulpmiddelen,
merkt Hub nog steeds dat het stukje bij
beetje beter gaat. Inmiddels heeft hij

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.

1

3

3

9

5

6

6

5

1

4

9

7

2
4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

Oplossing vorige week:

7
6
7

6

9
2

5

7

9

1

6

3

4

2

8

1

2

8

5

7

4

3

6

9

4

3

6

2

9

8

1

5

7

2

2

9

1

8

3

6

7

4

5

7

6

5

9

4

1

2

8

3

8

8

4

3

7

5

2

9

1

6

6

8

7

4

2

9

5

3

1

6

3

5

4

6

1

7

8

9

2

9

1

2

3

8

5

6

7

4

9

8
1

6

5
5

de plotselinge gebeurtenis een plekje
kunnen geven. Een soort van, althans.
Hij zou er veel voor over hebben om
lichamelijk weer te kunnen, wat hij kon
voor het infarct. “Nog eventjes en ik
kan weer een balletje trappen”, lacht
Hub, terwijl hij met zijn rechterbeen
in slow motion een trappende beweging maakt. Het is dat soort humor en
relativeringsvermogen dat hem erbij
hielp om de draad weer op te pakken. Maar voetballen, dat gaat helaas
nooit meer gebeuren. “Sinds 1970 is
keepen mijn grote passie. Eventjes heb
ik het als spits geprobeerd, maar al
gauw trok ik de keepershandschoenen aan. Via Sevenum kwam ik in
Venray terecht, waar ik acht jaar in de
selectie heb gekeept. Daarna vertrok
ik naar Ysselsteyn en ben ik keeperstraining gaan geven, via verschillende organisaties. Bij Ysselsteyn heb
ik 26 jaar lang de keepers getraind
en bij Venray zelfs een jaartje langer”, vertelt Hub. Nog altijd wordt hij
gezien als volwaardig lid bij de vierde
divisionist, waar ze altijd een beroep
op Hub konden doen. Zo stond hij
nog eens noodgedwongen op doel
tijdens een competitiewedstrijd van
het eerste elftal, toen hij de 60 jaar
al gepasseerd was. Het is tekenend
voor de clubman. “Volgens mij hebben ze me er nog steeds graag bij”,
zegt Hub daarover. “Er wordt door
de selectiespelers een tripje naar
Mallorca gepland en ze staan erop dat
ik meega. Dat doet een mens wel heel
veel goed moet ik zeggen. De manier
waarop ze me opvingen na het infarct
vergeet ik nooit meer. Ik kan ze niet
meer trainen zoals ik dat altijd gedaan
heb, maar verder doen ze alsof er
niets veranderd is. Dat is wel heel erg
mooi.”

Honkvast
Hub kon na zijn infarct sowieso rekenen op veel steun van zijn omgeving.
Niet in de laatste plaats van vrouw
Marjo, met wie hij volgend jaar
vijftig jaar getrouwd is. “We liepen
elkaar tegen het lijf in Sevenum, mijn
geboortedorp. We zijn gaan samenwonen in Venray en daar werd onze
dochter Suzanne geboren. Inmiddels
zijn we ook gezegend met drie kleinkinderen: Bas, Lisa en Daan.” Hoewel
Hub doorgaans behoorlijk honkvast is
- hij viert niet alleen bijna zijn gouden huwelijk, maar werkte tot aan
zijn pensioen ook bij één en dezelfde
werkgever - verraadt het beeldje van
een ezel op het dressoir dat hij nog
altijd warme gevoelens koestert voor
zijn geboorteplaats. En dat terwijl
hij er toch al eventjes weg is. “Tja,
dat blijft toch he”, zegt hij lachend.
“Dat Sevenumse krijg je er niet uit,
al heb ik het ook in Ysselsteyn enorm
naar mijn zin. Vanuit Venray zijn we
hier gaan wonen en langzaam maar
zeker vond ik mijn draai.” Hub sloot
zich al snel aan bij muziekgezelschap Schabberjoeks, waarmee hij
de nodige avonturen beleefde. Die
joekskapel bestaat al eventjes niet
meer, maar Hub bespeelt zijn blaasinstrument nog altijd met veel plezier. Tegenwoordig bij ‘Wie hèt die
gebeld?’, de Ysselsteynse joekskapel
die met name rond carnaval verschillende zalen muzikaal opluistert.
“Binnenkort vertrekken we weer met
een volle bus naar Keulen, om daar
de opening van carnaval te vieren”,
vertelt Hub. “Samen met schoonzoon
Rob heb ik een karretje gemaakt,
waarmee mijn instrument op een
standaard staat en ik redelijk mobiel
kan bewegen. Een hartstikke mooie
oplossing om toch mee te blijven
doen, ondanks de beperkingen.”

Vastberaden
Hij heeft inmiddels leren roeien met
de riemen die voorhanden zijn. Zo
lukte het om opnieuw zijn rijbewijs
te halen en trapte Hub al meer dan
3.000 kilometer weg op zijn ligfiets.
Hij gebruikt het stalen ros onder
meer om richting zijn golfclub te
fietsen. Een nieuwe passie, waar hij
zo’n drie à vier keer per week druk
mee is. Als rechtshandige leerde hij
om met links te spelen. Getuige de
niet geringe collectie aan bekers en
trofeeën in zijn garage, doet hij dat
niet geheel onsuccesvol. “Daar heb
ik ontzettend veel plezier in. Ik kan
er mijn fanatisme in kwijt. Jaarlijks
is er een wedstrijd voor alle golfers uit Sevenum en Kronenberg, de
Sekrocup. Als oud-inwoner mag je
daar aan meedoen. Daar wist ik eind
september te winnen”, vertelt Hub.
Niet vreemd, want hij mag lichamelijk dan misschien niet meer kunnen
wat hij voor die vermaledijde dag in
december allemaal kon; bloedfanatiek is hij nog steeds. En vastberaden
ook. “Je kunt vaak veel meer dan je
zelf denkt, dat vind ik een belangrijke
boodschap.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

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
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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Ronald Giphart te gast bij
BiblioNu Venray
De jaarlijkse campagne Nederland Leest heeft ditmaal als thema
‘oud worden, jong blijven’. Ter ere hiervan geeft Ronald Giphart
woensdagavond 16 november een lezing bij BiblioNu in Venray.
Hij vertelt over zijn eigen werk, met de nadruk op het thema van
Nederland Leest.
Giphart heeft Nederlands gestudeerd. Tijdens zijn werk als nachtportier begon hij te schrijven.
Hij brak zijn studie af en debuteerde in 1992 met ‘Ik ook van jou’.
Hij schreef daarna nog vele andere
boeken, onder meer ‘Alle tijd’,
‘Phileine zegt sorry’, ‘Ik omhels je
met duizend armen’ en ‘Troost’.

Zijn laatste roman is vorig jaar verschenen met de titel ‘Nachtangst’.
Het evenement begint om
20.00 uur. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Meld je aan via biblionu.
nl/activiteiten of via de betaalpaal in de Bibliotheek. Boekhandel
Roojboek is aanwezig met de boeken van Giphart.

Groepswandeling voor
50-plussers in Merselo
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert maandag 31 oktober een groepswandeling voor 50-plussers.
De lengte van de wandeling bedraagt 10 kilometer.
De wandeling begint om 13.30 uur
bij de Molen, Grootdorp 93 in
Merselo. Aanmelden kan vanaf

13.00 uur. Er is een wagenrust met
zitplaatsen en koffie en thee.

Korte speelfilm Sjeemte in Odapark
Sjeemte is de titel van een korte Nederlandse speelfilm over laaggeletterdheid. Maandag 7 november is
Sjeemte van 13.30 tot 15.00 uur gratis te zien in het Theehuis Venray, gelegen in het Odapark.
De 23-jarige Candide presenteert de
baby van haar zus als eigen kind tijdens een afspraak met het UWV in
Maastricht. 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.
De presentatie in het Theehuis wordt
gedaan door Ivette Sprooten, pro-

jectleider Basisvaardigheden & Leven
lang ontwikkelen van Cubiss Limburg.
Aanmelden kan via de website van
www.biblionu.nl/activiteiten of via
de betaalpaal in de Bibliotheek.

Lezing over cryptomunten en blockchains
Wat zijn cryptomunten? Hoe ontstaat zo’n munt en wat kun je er mee betalen? Wat zijn de voordelen en risico’s? Jan Scheele, sinds 2015 actief in de blockchainindustrie, geeft dinsdag 1 november van 18.30 tot 19.30
uitleg in de Bibliotheek Venray.
Jan Scheele (35) begon in 2015 met
het experimenteren met Bitcoin- en
blockchaintechnologie. Hij schrijft
en spreekt regelmatig over blockchain/crypto en alle ontwikkelingen
binnen de technologie, zoals DeFi,
tokenisatie, NFT en metaverse. Hij

heeft inmiddels al meer dan een
miljoen lezers op zijn blogs. Scheele
is bestuurslid van de Blockchain
Netherlands Foundation (BCNL). Die
brengt alle Nederlandse blockchainen cryptostartups en scaleups samen
in het grootste ecosysteem daarvoor

van de Benelux. Het telt meer dan
drieduizend enthousiastelingen en
professionals. Aanmelden voor de
lezing kan via www.biblionu.nl onder
de knop activiteiten of telefonisch:
0478 58 19 70.

Uitwedstrijd makkelijk gewonnen

SVOC’01/SV United pakt punten in Olland
Voor de korfbalsters van SVOC’01/SV United 1 stond zondag 23 oktober de uitwedstrijd tegen Olland op het
programma. De dames keerden met een 5-11 overwinning terug uit Brabant.

Professionele
asbestverwijdering

SVOC’01/SV United maakte al snel
de 0-1 door een voltreffer van Maud
Arts. In de zevende minuut was het
toch even spannend. Olland mocht
een strafworp nemen. Gelukkig voor
SVOC’01/SV United werd deze gemist.
Hierna kwam de 0-2 op het scorebord. SVOC’01/SV United overtuigde in
de eerste helft met mooie aanvallen
en een verdediging die goed stond.
Alleen was het tempo nog wat traag,

wat misschien te wijten was aan
Zomaarpop. De rust ging in met een
stand van 3-5.

Snelheid
De tweede helft speelde SVOC’01/
SV United goed. De snelheid werd
opgevoerd waardoor meer kansen
ontstonden. Verdedigend stond het
als een huis, met slechts twee tegendoelpunten in de tweede helft. Enkele

speelsters zagen het splinternieuwe
kunstgras wel van zeer dichtbij door
een uitglijder. De einduitslag was 5-11.
De doelpunten kwamen op naam van
Maud Arts, Lin Voermans (3), Quinty
Weijs, Elien Nabben, Feline de Bruijn
(2), Marly Hanraets, Fleur Vissers en
Indy Vroemen.

Tekst: SVOC’01/SV United

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

Venrayse band in Landweert

Storage in het Stekske
De Venrayse rock-coverband Storage speelt zondagmiddag 30 oktober in het Stekske in Landweert. De zes
mannen van Storage groeiden op in de jaren zestig en zeventig maar bleven daarin muzikaal niet hangen.
Storage speelt een mix van
Engelstalige covers van de seventies tot de zero’s, bekende nummers
maar ook obscure b-kantjes. Van de
oude Fleetwood Mac via Venice tot de

jonge Ryan Adams. Alles kan, zolang
de heren er maar een uitdaging in
zien. Het geheel is een swingend
feestje van herkenning en kennismaking. Bezetting: Pieter Mooren (gitaar,

zang), Emile de la Rambelje (gitaar,
zang), Albert van Lanen (bas, zang),
Gert Dijkman (toetsen), Frank Bussers
(drums) en Bert Albers (zang).

Twee gratis activiteiten

Yoga en workshop leven met algoritmes
in de bibliotheek
De Bibliotheek Venray organiseert in de eerste week van november twee bijzondere activiteiten.
Zaterdagochtend 5 november is er een gratis yogales. Dinsdag 8 november staat een workshop over algoritmes op het programma, eveneens kosteloos bij te wonen.
Yogalerares Olga Overmeer van
Yogacentrum Venray verzorgt de
yogales op 5 november. Yoga is heel
breed. Concentratie, meditatie en ontspanning zijn belangrijke onderdelen
van yoga. De ademhaling is in iedere
yogales de rode draad. Tijdens deze
yogales worden ook milde, klassieke
yogahoudingen gedaan. Het betreft
een laagdrempelige les, die toegankelijk is voor iedereen. De les duurt

van 10.00 tot 11.00 uur en vindt plaats
in de Bibliotheek Venray. Ook nietleden van de bibliotheek zijn welkom.
Aanmelden is gewenst via biblionu.nl
In de workshop op 8 november gaan
de deelnemers zelf aan de slag en
worden ze meegenomen in een leven
met algoritmes. Iedereen komt dagelijks in aanraking met algoritmes.
Ze bepalen wat we op internet zien,
zetten spraak om in geschreven tekst,

maken gezichtsherkenning mogelijk en kunnen zelfs ondersteunen
bij medische diagnoses. Hoe wordt
een algoritme eigenlijk gemaakt?
En waarom is het zo belangrijk dat
algoritmes transparant zijn?
De workshop vindt plaats in de
Bibliotheek Venray en duurt van
19.00 tot 20.45 uur. Graag vooraf
aanmelden via www.biblionu.nl of
telefonisch: 0478 58 19 70.
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Griezelen op koopzondag in
Venray
Tijdens de koopzondag op 30 oktober is het weer griezelen in het
centrum Venray. Met Halloween in het verschiet staat tussen
12.00 en 17.00 uur een scala aan activiteiten gepland.
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Gratis ijsbaan en feestweekend in Venray
Door hogere kosten en veel onzekerheden heeft Stichting Winterpret Venray moeten besluiten de aanleg van
een ijsbaan in het centrum van Venray dit jaar wederom te annuleren. Daarvoor in de plaats komt onder
meer een gratis te bezoeken kunststof ijsbaan.
Om in het Venrayse centrum toch
activiteiten te ontwikkelen, hebben
Venray Centraal, Winterpret Venray en
de Kerststal Venray samen bekeken
op welke manier het gehele centrum kan genieten van deze bijzondere tijd van het jaar. De traditionele

kerststal, draaicarrousel en kerstboom verschijnen op de Grote Markt
van zaterdag 10 tot en met zaterdag
31 december. Daarnaast komt op het
Schouwburgplein een kunststof ijsbaan te liggen van honderd vierkante
meter. Op deze manier kan de jeugd

tot en met 14 jaar van zaterdag 17 tot
en met vrijdag 30 december toch gratis kennismaken met de schaatssport.
De baan wordt regelmatig geschraapt
en de schaatsen regelmatig geslepen, zodat de ervaring op het kunstijs
amper onderdoet voor het echte ijs.

Heimatklänge met Julia Beurskens
Wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke in Venray vormde zondagmiddag 23 oktober het decor voor de zesde
editie van Heimatklänge. Er waren optredens van zangeres Julia Beurskens uit Venlo, de Reulsberger
Muzikanten uit Horst en Joekskapel Zuutjes án uit Venray. Presentator was dj Rob Claessens.
Julia Beurskens is een zangeres met
hart voor Duitse schlager- en dialectmuziek. De Reulsberger Muzikanten
speelden Böhmische en Tsjechische

muziek en Duitse en Oostenrijkse
schlagers. Zuutjes án is in Venray en
omstreken geen onbekende. Dj Rob
is bekend van zijn radioprogramma

Volksmusik mit Schwung op Omroep
Venray en van evenementen zoals
Rob’s Blasmusik.

Hele dag nummer 1-hits bij Omroep Venray
De Venrayse winkelstraten zijn deze
dag bevolkt door enge beesten en
griezels, meer dan honderd dansers,
heksen op stelten, een heks die enge
dingen maakt en een bloedstollende
percussiegroep. Kinderen kunnen

zich laten schminken en proeven
van de toch wel lekkere spinrag.
Bovendien is er voor hen een kleurwedstrijd. Ouderen kunnen een kijkje
nemen in de Oktoberfeesttent op het
Henseniusplein.

Comeback van Hoeve Blues in
de Witte Hoeve
Na alle coronabeperkingen van de afgelopen jaren is er zaterdag
29 oktober weer een Hoeve Blues als vanouds. Traditiegetrouw
vormt de Witte Hoeve in Venray de locatie.
Hoeve Blues biedt blues, roots
en americana, met ditmaal twee
Nederlandse bands en een uit
Californië. The Switchbacks zijn
op dit moment onovertroffen in
Nederland in bluegrass. Jeffrey
Halford and the Healers is één van
de beste bewaarde geheimen op
het gebied van americana, hoewel de Californische band het zelf
‘rock ‘n’ roll country soul with a

different shade of blue’ noemt.
Sweet Bourbon is dan weer van
Nederlandse bodem. Met zijn soulfull/bluesrock is het sinds enkele
jaren niet meer weg te denken uit
het Nederlandse clubcircuit.
Hoeve Blues vindt plaats in de
Witte Hoeve, Gasstraat 5 in Venray.
Aanvang 20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur.

Komend weekend wordt de klok verzet en gaan we terug naar de wintertijd. Voor Omroep Venray is het deze
weekenden inmiddels een traditie om op zaterdag een dag te organiseren met één thema. Dit jaar hebben ze
ervoor gekozen om de hele dag nummer 1-hits uit de Top 40 te draaien.
Sinds 2 januari 1965 wordt deze lijst
wekelijks samengesteld en dat heeft
inmiddels ruim 800 verschillende nummer 1-hits opgeleverd. Keuze genoeg
dus voor de dj’s. Luister zaterdag
29 oktober van 08.00 – 22.00 uur naar
‘Het Nummer 1 Dossier’ op Omroep
Venray.

Popronde Venray
Popronde is een landelijk reizend festival dat ieder najaar van september tot
en met november plaatsvindt in meer
dan veertig steden door het hele land.

Op zondag 6 november is Venray aan
de beurt. Daarbij zullen negentien acts
optreden, verspreid over zeven locaties
in Venray. Deze zijn gratis toegankelijk.
Omroep Venray is de lokale mediapartner van Popronde Venray. Van 14.00 tot
18.00 uur staat deze dag op Omroep
Venray radio alles in het teken van
Popronde Venray. Daar wordt gesproken met organistor Marc Gommans en
er wordt muziek gedraaid van artiesten
die in het verleden onderdeel waren
van Popronde. Denk daarbij aan gevestigde namen als Kensington, Racoon en

Voltage. Tussen 14.00 en 18.00 uur zal
er daarnaast ieder uur een Popronde
Venray-artiest optreden in de studio. Om 14.15 uur is het de beurt aan
Solomon, waarna Jet van der Steen
een uur later te gast is. Vervolgens
wordt het stokje overgenomen door
Penvriend om 16.15 uur en als laatste
toont Fred Goverde zijn kunnen om
17.15 uur.
Het is voor een zeer select publiek
mogelijk om daar live bij aanwezig te
zijn. Alle informatie hierover is te lezen
op omroepvenray.nl/popronde

Adver torial

Gratis theatervoorstelling
‘Loedermoeders en
Pauperpapa’s’
‘Loedermoeders en Pauperpapa’s’ heet de theatervoorstelling van
Arno Derikx die binnenkort onder meer in Horst en Venray te zien
is. Derikx deelt hierin zijn visie op relaties en ouderschap. Dit in
een mix van herkenbare voorbeelden die in elke relatie voorkomen, vooroordelen die bevestigd of juist ontkracht worden en
tragikomische zelfonthullingen.
De gratis te bezoeken voorstelling
is bedoeld voor alle (toekomstige)
ouders. Ze wordt georganiseerd
door ‘Bij Ons’ in opdracht van
de Noord- en Midden-Limburgse
gemeenten, in het kader van
een kansrijke start en kansrijk
opgroeien. Er is plek voor in totaal
2250 (toekomstige) ouders uit
Noord- en Midden- Limburg. De

voorstelling in Horst vindt plaats
op 2 november in ’t Gasthoes, die
in Venray op 14 december in de
Schouwburg. Op beide locaties
begint de voorstelling om 19.30
uur, met een inloop vanaf 19.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.bijonsvoorelkaar.nl en scan
de QR code.

Het verhaal van Jerôme van Lieshout
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Jerôme
van Lieshout. Vanwege problemen met zĳn gezondheid kwam Jerôme helaas thuis te zitten. Na verschillende
operaties waaraan hĳ een dubbele hernia overhield, kwam hĳ via Gemeente Venray bĳ NLW Groep terecht.
Toen een vriend hem tipte op een vacature bĳ een logistiek bedrĳf in Venlo wist hĳ meteen: ‘hier ga ik voor’!
Inmiddels is hĳ via Flexim Netherlands 20 uur per week werkzaam als technisch medewerker. Jerôme ‘Ik
hoop hier tot aan mĳn pensioen te blĳven werken’. Jerôme wordt vanuit NLW begeleid door jobcoach
Ruud Lukkezen. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Dertigste editie schrijf
wedstrijd Raadselige Roos
De dertigste editie van de Raadselige Roos, de schrijfwedstrijd
onder de vlag van het Literair Café Venray, heeft als thema
‘schaduwen’. Deelnemen kan door vóór 1 januari een gedicht en/
of een prozaverhaal in te sturen.
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Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?
Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.
Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.
Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.
Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.
Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert

De schrijfwedstrijd is bedoeld voor
iedereen die de ambitie heeft een
literair verhaal of gedicht te schrijven. Deelnemen biedt de schrijver
een podium om zijn of haar schrijftalent te toetsen. Een gedicht moet
uit meer dan 50 en minder dan
150 woorden bestaan, een verhaal
uit meer dan 500 en minder dan
1.500 woorden. Inzendingen dienen
te worden verzonden naar raadseligeroos@literaircafevenray.nl
De gedichten en verhalen van alle
winnaars van de proza-, poëzie-

en publieksprijs worden gepubliceerd in de bundel ‘De Raadselige
Roos 2022-2023’, samen met een
beeldend werk. Naast de bundel
ontvangen de eerste prijswinnaars
een trofee, een juryrapport en een
boekenbon. De tweede en derde
prijswinnaars krijgen een juryrapport en een boekenbon. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats
op zondag 23 april. Kijk voor meer
informatie op www.literaircafevenray.nl onder ‘Raadselige Roos’.

Lezing bij BiblioNu over
watersnood 2021 in Limburg
Patrick van der Broeck is maandagavond 31 oktober te gast bij de
Bibliotheek in Venray. Op uitnodiging van LGOG Kring Venray en
BiblioNu verzorgt de dijkgraaf van Waterschap Limburg een
lezing over de watersnoodramp 2021 in Limburg.
Honderden bibliotheken, boekhandels, geschied- en oudheidkundige
genootschappen, musea en andere
culturele organisaties brengen in
oktober geschiedenis voor het
voetlicht door middel van talloze
uiteenlopende activiteiten. In 2022
is het thema van de Maand van de
Geschiedenis ‘Wat een ramp!’.
De voordracht van Van der Broeck
gaat over één van de grootste
rampen die recent in Limburg hebben plaatsgevonden. De watersnood in 2021 was een ramp die
niemand had voorzien. Een ramp
met grote gevolgen voor mens,
natuur en bebouwde omgeving.
Een ramp die uitvoerig geëvalueerd

is. Niet alleen de verwoestende
kracht van de watersnoodramp
wordt belicht, maar ook de creativiteit, samenwerking en innovatie
die uit een vreselijke gebeurtenis
kunnen voortvloeien. Wat komt er
allemaal kijken bij een ramp, naast
reddingswerkers, media en ramptoerisme? Hoe gaat men weer over
tot de orde van de dag, met de
herinneringen aan de rampzalige
gebeurtenissen en tegenspoed in
het hoofd? Welke lessen worden
achteraf getrokken?
De lezing vindt om 19.30 uur
plaats in de Bibliotheek Venray.
Aanmelden voor deze lezing is
gewenst via biblionu.nl/activiteiten

Ilse Knop Jong Limburgs
Horecatalent 2022
De Venrayse Ilse Knops stond onlangs op het podium tijdens de
vierde editie van het Limburgs Culinair Gala in MECC Maastricht.
De 23-jarige leerling-kok van restaurant De Beejekurf in Venray
werd uitgeroepen tot Jong Limburgs Horecatalent Keuken.
Eerder die dag had zij voor een
deskundige jury haar kunnen laten
zien. Het is de tweede keer dat Ilse

meedoet aan een wedstrijd en ook
nog eens de tweede keer dat ze als
winnaar uit de bus komt.

