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Snuffelen
tussen de boeken
Het Schouwburgplein in Venray stond zondag 26 september in het teken van de jaarlijkse boekenmarkt, georganiseerd door het Venrayse koor Zangers van Sint Frans. Bezoekers
konden van 11.00 tot 17.00 uur rondsnuffelen in ruim dertig kramen met wel duizenden boeken. Er werden zowel nieuwe als tweedehands boeken in allerlei categorieën aangeboden.
Ook waren er boeken voor alle verschillende leeftijden, waardoor er voor elk wat wils was en de boekenmarkt gedurende de dag volstroomde met zowel jonge als oude bezoekers.
/ Beeld: Floor Velthuizen

Te hoge huurprijzen

Geen nieuwe zandafgraving
in Oostrum

De Speel-o-theek verhuist niet mee met de bibliotheek naar het voormalige winkelpand van Albert Heijn
in Venray. De uitleen van speelgoed krijgt onderdak in het pand van vrouwencentrum EVA aan
Dr. Poelsstraat in Venray.

Het plan voor meer zandwinning in natuurgebied Oostrumsche
Heide in Oostrum is van de baan. Tegen de afgraving waardoor
twee waterplassen van totaal 7,5 hectare zouden ontstaan,
kwam veel protest.

Speel-o-theek verhuist niet mee met bieb

De Speel-o-theek huist al ruim
dertig jaar in een benedenruimte
van het bibliotheekgebouw aan de
Merseloseweg in Venray. De opzet
was dat de Speel-o-theek samen
met de bibliotheek zou verhuizen,
maar de huur in het voormalige
Albert Heijnpand blijkt een obstakel
te zijn. “Het heeft met het financi
eel plaatje te maken. We zijn maar
een kleine vrijwilligersorganisa
tie”, zegt Conny van Gestel van de
Speel-o-theek. “Het was inderdaad
de bedoeling dat we zouden mee

verhuizen. Met de bibliotheek heb
ben we altijd prettig samengewerkt,
maar het zou voor ons te duur wor
den in het nieuwe gebouw.”

Vrouwencentrum
De Speel-o-theek vond een nieuw
onderkomen bij vrouwencentrum
EVA. “Bij EVA stond nog een lokaal
leeg dat wij kunnen gaan gebruiken.
Die ruimte moet eerst nog worden
opgeknapt. De huur ligt een stuk
lager dan in het Albert Heijnpand.
Bovendien krijgen we meer ruimte

en we kunnen het lokaal gezamen
lijk delen met EVA. Want we zijn
maar drie dagen in de week
geopend. Het mes snijdt zo van
twee kanten.”
Een ander voordeel van de nieuwe
plek is het parkeren. Vrouwen
centrum EVA ligt net buiten het
centrum en heeft een eigen
parkeerterrein. “Met het parkeren
gaan we erop vooruit. Het parkeren
was denk ik toch een probleem
geworden bij de oude Albert Heijn”,
meent Van Gestel.

“Potentiële zandwinning maakt op
dit moment geen onderdeel meer
uit van het plan voor de natuuront
wikkeling in Oostrumsche Heide”,
laat een woordvoerster van de
gemeente weten. “De planvorming
gaat verder zonder mogelijke ont
gronding. We hebben nog bijeen
komsten met leden van dorpsraad
Oostrum, werkgroep Behoud de
Oostrumsche Heide, de wildbe
heereenheid en visclub ’t Alvertje
om gezamenlijk te komen tot een

pakket van wensen en eisen voor
de inrichting van het gebied.”

Eerste stap
De gemeente wil nieuwe
natuur met recreatief gebruik
ontwikkelen in Oostrumsche Heide.
De e
 erste stap was de aankoop
van een v erwaarloosd bos van
20,4 hectare aan Sparrendreef voor
310.000 euro.
Lees verder op pagina 03

02

nieuws \ 3009

Nica Versleijen uit Oostrum schrijft gedichtenboek
over haar leven
De 20-jarige Nica Versleijen uit Oostrum heeft haar eigen boek uitgebracht. In dit boek zijn meer dan honderd
gedichten te lezen die gaan over haar eigen leven. Onder andere haar worsteling met anorexia, PTSS, en
autisme komen aan bod.
Het uiten van haar gevoelens is voor
Nica Versleijen altijd lastig geweest,
maar sinds een jaar schrijft ze haar
gedachtes op papier in de vorm
van een gedicht. In eerste instantie
speelde Nica niet met het idee om ze
naar buiten te brengen. “Mijn eer
ste gedicht schreef ik in mei 2020.
Alle gedichten waren voor mezelf
bedoeld. Alles wat ik niet zeg, schrijf
ik op. Schrijven is een manier van
mezelf uiten. Dat was in het begin
wel wennen, maar voor mij voelde
het heel fijn, het zat niet meer in mijn
hoofd. Ik ben altijd een gesloten type
geweest, mijn gevoelens heb ik nooit
gedeeld. Mijn ouders hebben in het
begin nooit geweten dat ik bijvoor
beeld gepest werd op de basisschool
en middelbare school. Dit kwam
omdat ik het nooit aan ze vertelde.”

Inspireren
Toch besloot Nica onlangs om haar
teksten met de buitenwereld te delen
door de gedichtenbundel uit te bren
gen. “Ik hoop hiermee anderen te
bereiken en te inspireren om je gevoe
lens te uiten en om openheid te geven
over mentale gezondheid. Toch vind
ik het spannend om mezelf bloot te
geven, het is voor mij een grote stap

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 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

om het te delen.”
Volgens Nica is in het boek duidelijk te
lezen dat ze bezig is met een zoek
tocht hoe ze het beste met haar men
tale gezondheid kan omgaan. Haar
klachten spelen al vanaf de middel
bare school, legt ze uit. “Doordat ik in
mijn schooltijd gepest ben over mijn
gewicht, heb ik een slecht zelfbeeld
gekregen. Dat heeft meegespeeld in
het ontwikkelen van een eetstoornis.
Mijn ouders hebben dit pas later in de
gaten gekregen. Ik zei vaak dat ik bij
vrienden ging eten of ik maakte ruzie
met mijn ouders zodat ik van tafel
kon. Uiteindelijk ben ik twee keer in
een eetstoorniskliniek opgenomen.
De laatste keer had ik een gewicht
van rond de 40 kilo en was er amper
een hartslag te horen. Zo schrijf ik ook
over de tijd dat ik in een separeerka
mer werd gezet voor mijn eigen vei
ligheid. Als ik namelijk te veel prikkels
krijg, verwond ik mezelf. Het heeft
me in veiligheid gebracht om in een
prikkelarme ruimte te verblijven, maar
het was een pittige tijd, waar ik ook
trauma’s aan heb overgehouden.”
Het gaat inmiddels beter met Nica,
maar de eetstoornis blijft een pijn
punt. “Zodra er veranderingen in mijn
leven komen, waardoor ik spanning

krijg, val ik een beetje terug. Daar is
momenteel ook sprake van. Ik ben
namelijk op zoek naar een andere
woonplek en dat brengt spanning
met zich mee. Ik woon in totaal zo’n
drie jaar in klinieken, waarvan tien
maanden op de op de crisisafdeling
in Venlo, maar daar hoor ik niet thuis.
Het is voor mijn eigen veiligheid dat
ik in een kliniek woon. Graag zou ik in
Rosmalen willen wonen in een kli
niek die mij klaarstoomt om terug te
keren naar de maatschappij. Dit zou
stap voor stap moeten gebeuren. Mijn
droom is om ooit op mezelf te kunnen
wonen.”

Ervaringsdeskundige
Maar dat is niet de enige droom die
Nica nog heeft. “Ik heb de opleiding
tot verpleegkundige gedaan, maar ik
heb deze niet kunnen afronden. De
opleiding was geen goede combina
tie met mijn autisme, dat twee jaar
geleden werd vastgesteld. Daarom wil
ik nu de opleiding tot diëtiste volgen.
Het zou mooi zijn als ik als ervarings
deskundige wat kan toevoegen.” Met
het uitbrengen van haar boek heeft ze
daarmee al een begin gemaakt.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Plan uit visie klimaatadaptatie

Aanleg wateropvang op golfterrein Geijsteren
Op het golfterrein op Landgoed Geijsteren wordt een grote vijver aangelegd om regenwater op te vangen. Tijdens droge perioden kan het
water worden gebruikt om het gras van de golfbanen te beregenen.
Gemeente Venray wil samen met
Golf & Countryclub Geijsteren
de wateropvang in 2022 realiseren.
Het project kost de gemeente
10.000 euro. Het is een van
de concrete plannen uit de
visie klimaatadaptatie.
Het golfterrein in Geijsteren ligt vlak

bij de Maas. Bij buien wordt het
regenwater snel afgevoerd naar de
rivier, terwijl tijdens droge perioden
het grondwater aangesproken moet
worden om het golfterrein te bere
genen. Dit is niet wenselijk omdat
de al lage grondwaterstand tijdens
droogte dan nog sneller wegzakt.

Kamsalamander
De beregeningsvijver krijgt een grote
omvang en kan twee vliegen in een
klap slaan. Bij regenbuien wordt het
water vastgehouden dat bij droogte
weer kan worden gebruikt. Bij het
ontwerp van de vijver en de oevers
wordt rekening gehouden met de

planten en dieren, zoals de kamsala
mander, die hier hun leefgebied heb
ben. De gemeente wil de ervaringen
die zijn opgedaan met deze water
opvang gebruiken om ook op andere
locaties in Venray toe te passen.
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Wethouder in gesprek
over huisartsenpost
Wethouder Chantal Nijkerken (VVD) wil van huisartsencoöperatie
Cohesie meer weten over het functioneren van de huisartsenpost.
SP-raadslid Jan Hendriks kaartte bij het College van B&W de lange
wachttijden en slechte bereikbaarheid aan na meldingen van
inwoners.
In het antwoord op de SP-vragen
reageert de wethouder geschrok
ken. “Het college schrikt van dit
signaal dat wij niet eerder hebben
ontvangen. Wij gaan graag met
Cohesie in gesprek om de zorgen
die bij uw partij en onze inwoners
leven te bespreken.”
Jan Hendriks meldt dat telefonische
wachttijden kunnen oplopen tot een
uur of langer en dat het terugbellen
van patiënten niet altijd gebeurt.
“Het kan wel 3 tot 4 uur duren voor
dat men bij een arts terecht kan”,
stelt de SP’er. De huisartsenpost
in medisch centrum Wieënhof in
Venray is vanaf 1 april 2021 gesloten
en overgeplaatst naar het zieken
huis in Venlo. Ondanks hevig verzet
van de gemeenteraad en het col
lege zette Cohesie het plan door de
spoedzorg in Noord-Limburg te cen
traliseren in Venlo.
De SP hekelt ook de communica
tie over de tijdelijke verplaatsing
van de huisartsenpost tijdens het
weekeinde van 17 en 18 juli. Toen
moest het ziekenhuis in Venlo
vanwege het hoogwater worden
gesloten. Hiervan zouden patiënten
en ook huisartsen niet allemaal op
de hoogte zijn. Volgens het college
is iedereen die in dat weekeinde
een afspraak had, telefonisch op

de hoogte gesteld van de tijdelijke
sluiting. De huisartsenpost kan niet
zonder afspraak worden bezocht.
Cohesie heeft zich daarom in de
communicatie alleen gericht op
patiënten met een afspraak, aldus
de gemeente.
De SP ziet de bevestiging dat het
verdwijnen van de huisartsenpost
uit Venray niet heeft geleid tot de
toegezegde kwaliteitverbetering.
Jan Hendriks vraagt welke
middelen het college heeft om de
bezetting van de huisartsenpost
te verbeteren. Het college
reageert hierop geen invloed
te hebben. “Huisartsenzorg valt
niet onder de directe invloed en
verantwoordelijkheid van een
gemeentebestuur. Alle pogingen in
het verleden om te proberen hier
invloed op uit te oefenen zijn helaas
niet succesvol gebleken.”

Het college schrikt
van het signaal van
de lange wachttijden
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Pleidooi voor lokale opslag energie
CDA-Statenlid Emma Palmen uit Oostrum pleit voor lokale opslag van energie. Dit zou kunnen in de vorm van
een superbatterij of een waterstofinstallatie. Deze lokale energieopslag kan een alternatief zijn voor het
overbelaste elektriciteitsnet. Dat stelt Emma Palmen in vragen die ze heeft gesteld aan de nieuwe energiegedeputeerde Maarten van Gaans (D66) die de opvolger is van Carla Brugman.
Het CDA-Statenlid uit Oostrum ziet
dat de energietransitie in volle gang
is maar dat de krapte op het stroom
net een obstakel is. Daardoor kunnen
nieuwe initiatieven voor zonne-ener
gie niet goed tot uitvoering komen.
Om het elektriciteitsnetwerk te ont
zien, moet er volgens de provinci
ale CDA naar alternatieven worden
gezocht. “Lokale opslag zoals een
superbatterij of een waterstofinstal
latie kan verlichting betekenen voor
de netbeheerder. Dit kan dus zeker op

korte termijn uitkomst bieden”, meldt
Emma Palmen. Want het duurt nog
vele jaren voordat de netbeheerders
Enexis en TenneT hun capaciteit heb
ben vergroot.
Het CDA wil weten of de lokale ener
gieopslag betaald kan worden uit het
Limburg Energie Fonds. De partij wil
voorkomen dat inwoners en bedrij
ven de dupe worden van de impasse
die nu dreigt. Emma Palmen haalt
ook aan dat het deels een theore
tisch probleem is, want initiatieven

voor grote zonneparken leggen veel
beslag op de netwerkcapaciteit terwijl
er nog geen uitzicht is op realisatie.
Daardoor komen kleinere plannen in
de wacht te staan. “Hiermee wordt de
voortgang van de energietransitie niet
geholpen en het werkt ook demotive
rend. Het kan niet zo zijn dat projecten
die nu gerealiseerd kunnen worden,
achteraan moeten sluiten omdat toe
komstige projecten langdurig onge
bruikte capaciteit bezet houden”,
zegt Emma Palmen.

Vervolg voorpagina

Geen nieuwe zandafgraving in Oostrum
Met de inkomsten uit zand- en grind
winning zou het natuurgebied voor
een deel betaald kunnen worden. Er
ligt ook nog een oude asfaltcentrale
die opgeruimd moet worden.
Werkgroep Behoud de Oostrumsche
Heide, dorpsraad Oostrum, visclub
‘t Alvertje en de wildbeheereenheid
verzetten zich tegen de komst van nog
twee grote grindplassen. Oostrumsche
Heide ligt tussen de visvijvers aan de
Wanssumseweg en recreatiepark De

Witte Vennen waar al grote waterpar
tijen zijn ontstaan door zandwinning.
Bij de visvijvers vindt momenteel een
grote ontgronding plaats die doorloopt
tot eind 2025.

Budget
Volgens de gemeente is het budget
te beperkt om de natuurontwikkeling
uit te voeren. Het project Oostrumsche
Heide valt onder de gebiedsvisie
Maasgaard. “Er is gekeken welke

financieringsmogelijkheden er zijn.
Ontgronding was een van de opties
die zijn onderzocht. Dat is een eigen
leven gaan leiden en werd op een
gegeven moment als een plan gepre
senteerd. Maar dat is niet aan de orde
en ook nooit geweest. Samen met
de omgeving is nu besloten om deze
variant niet verder te bestuderen”,
aldus de woordvoerster.

Adver torial

Tandartsenpraktĳk in het hartje van Venray
Tekst: Henk Willemssen

35.000 voor gezondere bossen

Bescherming bossen tegen
klimaatverandering

Mondzorg Venray viert 30-jarig
jubileum met renovatie pand
Mondzorg Venray bestaat inmiddels dertig jaar in het hartje Venray en dus is het tĳd om de praktĳk
in een nieuw jasje te steken. De inrichting van de tandartsenpraktĳk heeft een geheel nieuwe uitstraling
gekregen en de gevel wordt binnenkort ook van een andere kleur voorzien.

Om de bos- en natuurterreinen beter te beschermen tegen de
klimaatverandering zijn extra maatregelen nodig. Gemeente
Venray trekt jaarlijks 35.000 euro uit in de komende vier jaar om
de gemeentelijke bossen gezonder te maken.
Bossen hebben last van de gevol
gen van de klimaatverandering
zoals droogte en warmte. De
gemeente wil maatregelen treffen
zoals de bodem vochtiger houden,
bescherming bieden tegen de hitte
en meer CO2 vasthouden. De lang
durige neerslag van stikstof ver
slechtert de bodem met als gevolg
verzuring, een tekort aan voedings
stoffen en een verstoorde balans
van mineralen. Daardoor krijgen
bomen en struiken te weinig voe
ding en kunnen giftige stoffen
vrijkomen.

Bodemmonsters
Met behulp van het nemen van
bodemmonsters wil de gemeente
meer te weten komen over welke
maatregelen nodig zijn om de
bodem te herstellen. Ook moet
een einde komen aan de monocul
tuur van een enkele boomsoort in
een groot bosgebied. Door meer
diversiteit aan bomen wordt het
bos weerbaarder tegen klimaatin
vloeden. Het uitstrooien van een

bodemverbeteraar als steenmeel of
lavameel brengt natuurlijke mine
ralen en sporenelementen terug.
Het opstellen van een bosbeheer
plan is een van de uitvoeringsplan
nen uit de visie klimaatadaptatie
die de gemeenteraad op 9 februari
vaststelde. Het versterken van het
leefgebied van zeldzame soor
ten is een ander plan. De vlinder
bruine eikenpage, kamsalaman
der, drijvende waterweegbree en
jeneverbes zijn typische soorten
die in gemeente Venray voorko
men. De gemeente gaat het ecolo
gisch beheer en onderhoud meer
afstemmen op deze lokale flora en
fauna. Dit is nodig om de bijzon
dere soorten te beschermen en
te behouden. Het plan is voor de
bruine eikenpage een speciaal ter
rein in te richten onder de hoog
spanningsleiding in bosgebieden.
De kamsalamander is gebaat bij
de aanleg van meer poelen. Voor
de bescherming van de zeldzame
soorten is vanaf 2022 vier jaar op
rij 5.000 euro uitgetrokken.

Al dertig jaar is één van de drie
locaties van de Centrum Mondzorg
Groep te vinden in het centrum van
Venray. Een vast team van negen
werknemers kan vanuit daar alle
tandzorg aanbieden, zoals reguliere tandheelkunde, orthodontie,
protheses aanmeten, kunstgebitreparaties en implantologie.
Daarnaast beschikt de praktijk over
scanapparatuur voor het vervaardigen van digitale protheses en
onzichtbare beugels. Het is in Venray
de enige tandartsenpraktijk die
contracten heeft afgesloten met alle

zorgverzekeraars, dat heeft als voordeel dat wij afspraken hebben over
onze kwaliteit en nazorg, de patiënt
minder hoeft bij te betalen en er
geen doorverwijzing of wachttijd
nodig is. Ook zijn al onze praktijken
ISO-gecertificeerd. Nu de ondernemers Alex Willems en Wendy
Reuser dertig jaar de praktijk
runnen, is het volgens hen tijd
voor vernieuwing. Daarmee krijgt
het pand een strakke, maar rustige uitstraling en start de praktijk
met een fris concept. Meer informatie is te vinden op de website

www.centrum-mondzorg.nl. Tevens
is de tandartsenpraktijk bereikbaar
via telefoonnummer 0478 51 44 68.

Patersstraat 16, 5801 AV Venray
0478 51 44 68
venray@centrum-mondzorg.nl
www.centrum-mondzorg.nl
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Hardlopers Vincent van Gogh halen 6.006 Samenwerking Cultura Venray
Steuntje in rug cultuur
euro op voor psychische kwetsbaarheid
Medewerkers van ggz-organisatie Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid hebben tijdens een
hardloopestafette 6.006 euro opgehaald. Het sponsorgeld komt ten goede aan projecten over psychische
kwetsbaarheid.

verenigingen

Cultuurverenigingen in gemeente Venray kunnen een eenmalige
bijdrage krijgen van 500 euro. De extra subsidie is bedoeld als
steuntje in de rug om het verenigingsleven weer op te starten na
de coronacrisis.
Ongeveer vijftig verenigingen en
stichtingen kunnen de bijdrage
van 500 euro ontvangen voor acti
viteiten die ze dit jaar of in 2022
organiseren. De activiteit moet in
gemeente Venray plaatsvinden en
voor een breed publiek toegan
kelijk zijn. Het totaalbedrag van
25.000 euro haalt de gemeente uit
de reservepot van 40.000 euro. Dit
budget heeft het Rijk beschikbaar
gesteld om de culturele basis te
ondersteunen.

Extra bijdrage

Het team van Vincent van Gogh deed
mee aan de Socialrun, een hardloopes
tafette van 555 kilometer in 48 uur.
Bijna veertig organisaties vaardigden
een hardloopteam af voor de run die
als doel heeft om het taboe op psychi
sche kwetsbaarheid te doorbreken. De
Socialrun deed dit jaar ook Vincent van
Gogh-locatie Servaashof in Venray aan.

De deelnemers kregen hier een fees
telijk welkom van cliënten en mede
werkers.
De deelnemende organisaties haalden
gezamenlijk ruim 110.000 euro aan
sponsorgeld op. Stichting Socialrun
subsidieert met het opgehaalde
sponsorgeld meerdere kleine
projecten die sociale inclusie en

openheid rondom psychische
aandoeningen bevorderen. Zo
werd eerder een tentoonstelling
en een documentaire gesponsord.
De deelnemers aan de Socialrun willen
daarmee bijdragen aan een inclusieve
samenleving waarin mensen met
al hun talenten en kwetsbaarheden
worden geaccepteerd.

Alleen verenigingen die de laatste
twee jaar al subsidie kregen van de
gemeente, kunnen rekenen op een
extra bijdrage. De regeling gaat op 1
oktober in en de aanvragen moe
ten voor het einde van dit jaar zijn
ingediend. Het resterende budget
van 15.000 euro wil de gemeente
inzetten om de cultuurverenigingen

op maat te ondersteunen.
Het College van B&W vindt het
belangrijk de continuïteit van de
verenigingen te waarborgen en
ze perspectief te bieden. Door de
coronamaatregelen lag het culturele
verenigingsleven vanaf maart 2020
vrijwel stil. Verenigingen raakten
daardoor in financiële problemen en
moesten hun reserves aanspreken.
Ze kunnen nu een aanvraag doen
voor extra ondersteuning. Samen
met Cultura Venray bekijkt de
gemeente hoe het beste maatwerk
kan worden geboden.
Ook winkels, horeca en andere
dienstverleners kunnen bij de
gemeente een aanvraag doen voor
500 euro. Deze bijdrage komt uit
het herstel- en stimuleringsfonds.
De regeling is bestemd voor activi
teiten die bijdragen aan het herstel
van de nadelige gevolgen van de
coronacrisis.

Vaste tijden presentaties

Nieuwe opzet Sprekersplein
Het presidium heeft besloten de opzet van het Sprekersplein te
veranderen: de insprekers en eventuele presentaties worden
omgedraaid. Dat betekent dat de inspraak voortaan als tweede
aan de beurt is en om 20.00 uur begint. De presentaties zijn
vanaf 19.00 uur.

Bij Metalwire roest je niet vast

Vacature Financieel-Administratief
Medewerker (16-20 uur)
Bij Metalwire in Horst zoeken wij een financieel-administratief medewerker die net als
wij vooruit wil. Vastroesten is er niet bij: daar is onze organisatie en werkomgeving te
dynamisch voor. Lever jij een solide bijdrage aan onze financiële administratie?
Dit ga jij doen
In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende licht administratieve taken met name op
financieel gebied. Denkende aan:
• Verwerken inkomende mail.
• Verwerken en invoeren van de crediteuren administratie.
• Archief werkzaamheden.
• Werkzaamheden behorende bij het afsluiten van het boekjaar.
Dit ben jij (hopen wij)
• Je hebt een administratieve achtergrond.
• Ervaring op een financiële administratieve afdeling is een pre.
• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands. Engels en/of Duits is een pre.
• Je staat open om te leren werken met Exact.
• Microsoft Office (Word, Excel) heeft voor jou geen geheimen meer.
Herken jij je in deze woorden?
Klantgericht, teamspeler, flexibel, zelfstandig, nauwkeurig en integer.
De uren van deze functie verspreiden wij naar voorkeur over de week, e.e.a. in
goed overleg. Salaris € 1.900 - € 2.300 bruto per maand op full time basis.
Overtuig ons van jouw kwaliteiten in een korte maar krachtige sollicitatiemail
met cv. Stuur deze voor 18 oktober naar Pia Mueters, sollicitatie@metalwire.com.
Ook met vragen kun je bij Pia terecht: tel. 06-44 378135.
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.metalwire.com

Het volgende Sprekersplein vindt
plaats op dinsdag 5 oktober.
Net als de vorige keer zal het
Sprekersplein in de raadszaal
plaatsvinden. Het programma is
iets anders dan voorheen. “Door
de nieuwe opzet ontstaat er nu
meer tijd om informeel het gesprek
aan te gaan met de aanwezige
inwoners. Voorheen was dit lastig.

Immers, na de inspraak begonnen
vrijwel meteen de presentaties.
Verder kunnen we nu vaste tijden
aangeven voor de presentaties.
Dat kon tot nu toe niet, want
de presentaties volgden ná de
sprekers; en het aantal sprekers
varieert per Sprekersplein”,
laat een woordvoerder van de
gemeente weten.

Bedenkingen locatiekeuze

Afwijzing arbeidsmigranten
in Smakt
Het verzoek voor huisvesting van 222 arbeidsmigranten aan de
straat Loobeek in Smakt is afgewezen door het College van B&W
van Venray. In het samenwerkingsakkoord van de zeven partijen
is afgesproken deze raadsperiode geen besluiten meer te nemen
over grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.
Het huisvestingsplan is afkomstig
van TOF Ontwikkeling uit Geldrop
dat op 10 februari een principe
verzoek bij gemeente Venray
indiende. Dit verzoek is getoetst
door diverse afdelingen van de
gemeente en de beoordeling viel
niet geheel positief uit. Er waren
bedenkingen over de locatiekeuze,
de omgeving en de beheersbaar
heid. Naast de inhoudelijke beoor
deling was er een ander obstakel.
De zeven partijen Venray Lokaal,

D66, Samenwerking Venray, VVD,
ProVenray, SP en PvdA spraken
af tot de verkiezingen van 16
maart 2022 geen besluiten meer
te nemen over vier onderwerpen:
nieuw bedrijventerrein, groot
schalige huisvesting van arbeids
migranten, zonneparken en het
grondbeleid. Het college heeft
aan TOF Ontwikkeling laten weten
daarom geen medewerking te
kunnen verlenen aan het plan in
Smakt.
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Gemeente in gesprek varkenshouders

Eerste ronde stoppende varkensbedrijven van start
De eerste zeven stoppende varkenshouders kunnen aan de slag met een nieuwe invulling van hun locatie.
Het zijn vier varkensbedrijven in Ysselsteyn en de andere drie komen uit Castenray, Leunen en Smakt.
Gemeente Venray werkt mee aan de wijziging van het bestemmingsplan waardoor er een einde komt aan het
houden van een varkensbedrijf.
De belangstelling was groot voor
de Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen die liep van
25 november 2019 tot 15 januari
2020. In gemeente Venray meldden
drie van de tien varkensbedrijven
zich aan. Van de 33 aanmeldingen
voldeden er 26 aan de geurcriteria.
De stoppersregeling is bedoeld voor
bedrijven in veedichte gebieden die
de meeste overlast veroorzaken.
Uiteindelijk besloten achttien
varkenshouders daadwerkelijk te
stoppen met hun bedrijf. Omdat de
vergunningen worden ingetrokken,
is een nieuwe intensieve
veehouderij niet meer mogelijk op
die plek. De gemeente is in gesprek
gegaan met de varkenshouders over

een herbestemming. Met zeven
varkenshouders is nu een passende
oplossing gevonden en gaat het
nieuwe bestemmingsplan de
procedure in.

Akkerbouwbedrijf
Het varkensbedrijf aan Scheiweg
7 en 9 in Leunen gaat verder als
een akkerbouwbedrijf dat ook
schapen en paarden gaat houden.
Dit betekent goed nieuws voor
het uitbreidingsplan LeunenZuid (53 woningen) waarbij er bij
omwonenden zorgen waren over
de overlast van mestverwerking en
varkensbedrijven aan de Scheiweg.
Ook op de locatie Puttenweg 60
in Ysselsteyn wil de eigenaar de

varkens inruilen voor het houden
van paarden en schapen. Het bedrijf
aan Loobeek 3 en 3b in Smakt wordt
gesplitst in opslag en kleinschalige
bedrijvigheid. Op de bestaande
stallen die gesloopt worden, liggen
zonnepanelen. Daarvoor komt er als
compensatie een kleine zonneweide
van 500 vierkante meter.
Aan Puttenweg 126 en 128 in
Ysselsteyn worden naast de varkens
stallen ook de verouderde
bijgebouwen gesloopt. Ook hier
gaat de eigenaar een zonneweide
aanleggen waarvoor de gemeente
een vergunning verleent voor maxi
maal 25 jaar. Het varkensbedrijf aan
Rouwkuilenweg 23 in Ysselsteyn is al
beëindigd. De ondernemer gaat hier

Mede-oprichster stichting Mullai

Bronzen waarderingspenning
voor Hanneke Rutten-Claessens
Hanneke Rutten-Claessens (69) uit Venray kreeg vrijdag 24 september de Bronzen waarderingspenning
van de gemeente Venray. De penning werd uitgereikt door burgemeester Luc Winants tijdens de 15-jarige
jubileumviering van de stichting Mullai in de kantine van SV Venray.

verder met een paardenhouderij.
De locaties Timmermannsweg 40 in
Ysselsteyn en Roland 2 in Castenray
behouden na de sloop hun agrari
sche bestemming maar er is straks
geen bebouwing meer toegestaan.
De percelen kunnen worden gebruikt
als landbouwgrond.

Concentratiegebied
Gemeente Venray is door het Rijk
aangewezen als concentratiegebied.

De krimp van de varkensstapel dient
meerdere doelen, zoals de vermin
dering van dierlijke mest (stikstof
en fosfaat), afname van emissies
van ammoniak, fijnstof en methaan,
het levert een bijdrage aan het
Klimaatakkoord en minder varkens
betekent ook een verbetering van
het woon- en leefklimaat in het
buitengebied. De zeven gewijzigde
bestemmingsplannen liggen nog tot
21 oktober ter inzage.

'Oud zeer' naar boven

Knelpunt strook grond
Stationsweg opgelost
Voor de herinrichting van de Stationsweg in Venray heeft de
gemeente enkele stroken grond nodig. Met de eigenaar van het
perceel van KwikFit Autoservice is na twee jaar onderhandelen
overeenstemming bereikt.
Het gaat om een grondstrook van
1 meter breed langs het trottoir
van de Stationsweg. Deze strook
van totaal 80 vierkante meter is in
gebruik door KwikFit als voorter
rein. Oorspronkelijk was dit ter
rein deels in bezit van gemeente
Venray maar dit eigendom is door
verjaring verloren gegaan. De
eigenaar kan aantonen dat hij het
gehele terrein al langer dan de
verjaringstermijn van dertig jaar
in gebruik heeft. De gemeente
betwist het vervallen eigendom
niet maar in de gesprekken met
de eigenaar kwam er volgens de
gemeente ‘oud zeer’ naar boven.
Dit dateert van zo’n veertig jaar

geleden toen tijdens werkzaamhe
den aan de Stationsweg een haag
zonder overleg door de gemeente
werd gerooid. De eigenaar heeft
toen op eigen kosten het ter
rein heringericht en bloembakken
geplaatst. Hiervan heeft hij nog
facturen uit 1983 van 1.800 gul
den voor bestratingswerk en 2.500
gulden voor de bloembakken.
Afgesproken is dat de gemeente
hiervoor nu een vergoeding betaalt
van 2.000 euro. De grondruil vindt
met gesloten beurzen plaats. De
bestaande situatie komt nu ook in
overeenstemming met het juridisch
eigendom en het kadaster.

Bestaande beleid onduidelijk

Nieuw accommodatiebeleid
voor jeugd en sport in
gemeente Venray
Het accommodatiebeleid voor jeugd en sport is geactualiseerd.
Het nieuwe beleid is toekomstbestendig en heeft een beoordelingskader. De gemeenteraad moet het nieuwe beleid nog wel vaststellen. Donderdag 14 oktober staat het op de agenda van de
commissie Leven en dinsdag 2 november buigt de raad zich erover.

Hanneke Rutten-Claessens is
mede-oprichtster van de stichting
Mullai, waar zij zich al vijftien jaar
belangeloos voor inzet. De stichting
is opgericht nadat Sri Lanka in 2004
zwaar werd getroffen door een
tsunami. Doel was aanvankelijk de
opvang van wezen en kansarme
kinderen die slachtoffer waren
geworden. Een aantal jaren na
deze natuurramp kreeg het land
te maken met een oorlog, die ook

weer zorgde voor veel slachtoffers
en verwoesting. Momenteel richt de
stichting zich op het ondersteunen
van kansarme kinderen met kleine
projecten in Mullaitivu, gelegen
in de regio Oddusuddan. Van april
2006 tot februari 2021 is Hanneke
actief geweest als penningmeester.
Ook onderhield zij de communicatie
met diverse instanties in Venray,
inventariseerde ze de hulpbehoeften
en zorgde ze voor coördinatie van de

projecten. Daarnaast verzorgde zij
lezingen over de stichting op scholen,
kerken en instellingen in Venray en
omgeving.
Ook bij diverse activiteiten, zoals
het jaarlijks ondersteunen van de
Voedselbankactie bij supermarkten en
de organisatie van de Werelddagen,
kon de stichting altijd op Hanneke
Rutten-Claessens rekenen.

Het huidige accommodatiebeleid
voor de binnen- en buitensportac
commodaties en de accommoda
ties voor jeugd is ruim tien jaar oud.
Bovendien ontving de gemeente
signalen dat het bestaande accom
modatiebeleid soms onduide
lijk was. De gemeente heeft een
adviesbureau ingehuurd om het
huidige aanbod te inventariseren
en het gebruik en beheer van de
accommodaties in kaart te brengen.
Deze gegevens zijn geanalyseerd
en vergeleken met de situaties in
andere gemeenten in Nederland.
Vervolgens heeft intensief overleg
plaatsgevonden met alle betrok
kenen. Al deze bevindingen zijn
verwoord in de notitie ‘Actualisatie
Accommodatiebeleid sport en jeugd
2021-2025’.

Niet ondersteund
Eén van de aanvullingen in het
beleid is een bijdrage voor de
renovatie van de tennisbanen.
De tennisaccommodaties worden
in de huidige situatie niet financi
eel ondersteund door de gemeente
Venray. Dat wordt met het nieuwe
beleid rechtgezet. In de lijn met
andere verenigingen wordt aan
de raad voorgesteld om twee
derde van de kosten bij te dragen
aan de renovatie van de tennis
banen. Nadat de gemeenteraad
het geactualiseerde accommoda
tiebeleid heeft vastgesteld, gaat de
gemeente Venray in gesprek met
de gebruikers van de accommoda
ties. Samen worden dan nieuwe
overeenkomsten gesloten.
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Inwoners inspireren om bewuste en gezonde keuze te maken

Caroline Kortooms kijkt terug op haar eerste jaar
als Gezondheidsmaker
Caroline Kortooms is inmiddels één jaar de Gezondheidsmaker van de Gezondste Regio 2025. Zij volgde vorig
jaar Jan Jenneskens op. Het is het doel van de stichting om de inwoners van Noord- Limburg te inspireren
gezonde en bewuste keuzes te maken. Kortooms heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan het vergroten van
het bewustzijn wat betreft deze kwestie. Ze hoopt in 2025 nog verder op weg te zijn hiermee.
Caroline Kortooms kijkt met een posi
tief gevoel terug op het afgelopen
jaar. “Mijn voorganger Jan Jenneskens
heeft er, de afgelopen zes jaar, met
verschillende projecten voor gezorgd
dat de stichting behoorlijke naamsbe
kendheid heeft gekregen”, vertelt ze.
De Gezondste Regio 2025 is in 2015
opgericht door een groep onderne
mers en heeft het doel Noord-Limburg
gezonder te maken. “De acht gemeen
ten van de regio hebben dit thema
breed omarmd. Van Beesel tot Mook
en Middelaar worden inspanningen
verricht om onze ambitie ook daad
werkelijk te doen slagen. Er zijn de
nodige subsidiegelden beschikbaar
gesteld door gemeentes, provincie en
Rijk. Ons doel om de gezondste regio
te worden wordt dus breed gedragen
en dat is niet alleen geweldig, het is
ook noodzakelijk om tot wezenlijke
verandering te komen. Het afgelopen
jaar heeft er een hernieuwde focus
plaatsgevonden.”

Hoofdtaak
Toen Jenneskens vertrok, werd
Kortooms in huis gehaald. “Het was
bijna niet meer te managen toen”,
legt ze uit. Kortooms had al de nodige
ervaring, omdat ze twintig jaar lang
algemeen directeur van attractiepark
Toverland in Sevenum is geweest.
“Het daagde me uit hoe je een stich
ting dusdanig organiseert, dat het een
echte beweging wordt en er zoveel

mogelijk van de 280.000 inwoners
worden verleid en geïnspireerd om
mee te doen. Het afgelopen jaar heb
ben we dan ook gebruikt om, samen
met het bestuur en mijn twee col
lega’s, de stichting uit de fase van
‘starter’ naar de mooie vervolgfase
van volwassen organisatie te leiden.
Concreet betekent dit dat we een aan
gescherpte visie en doelen hebben
geformuleerd en dat al onze activitei
ten en projecten hierbinnen passen.
Dat zorgt voor een duidelijke structuur
en heldere focus en dat werkt wel zo
fijn.”

Elke inwoner
is in staat het verschil
te maken

De hoofdtaak van de stichting is het
inspireren van inwoners van NoordLimburg tot het maken van bewuste,
gezonde keuzes. “Elke inwoner is in
staat het verschil te maken. Als dui
zenden inwoners dit doen, tillen we
Noord- Limburg gezamenlijk echt naar
een hoger niveau waar we allemaal
de vruchten van plukken. Dit kan op
allerlei gebieden zoals onderwijs,
logistiek en landbouw. Om dit te doen,
zijn we bezig zo veel mogelijk activi
teiten te ontplooien en communicatie

te verzorgen om mensen te inspireren
tot meer bewustzijn. Immers, de keu
zes van vandaag bepalen de gezonde
of ongezonde toekomst van mor
gen. Wij vragen dus heel gericht: wat
kies jij? De rol van de stichting hierin
is inspireren, informeren en active
ren. We organiseren bijvoorbeeld
gezondheidscafés en webinars, zetten
een aansprekende fotowedstrijd op
en brengen een glossy rondom het
thema ‘Gezondste Regio’ uit.”
Kortooms geeft aan dat intrinsieke
motivatie van belang is bij het creëren
van gezondere gewoontes onder de
inwoners van de regio. “Dit is de moti
vatie die vanuit mensen zelf komt. Dat
is niet af te dwingen, daarom is inspi
reren ook het enige, juiste instrument
hierbij. We hopen dat mensen vervol
gens, door onze activiteiten, bepaalde
gezonde gewoontes oppakken. Dit kan
heel klein zijn, er hoeft niet gelijk een
marathon gerend te worden. Eén siga
ret minder op een dag of een dage
lijkse wandeling kan al een begin
zijn. We vinden het belangrijk dat
het allemaal niet te ingewikkeld is.”
De Gezondste Regio tracht mensen te
inspireren om eigen verantwoordelijk
heid te nemen en te kijken wat zij zelf
kunnen doen om gezonder te leven.
“Als iedereen dat doet, dan heeft dat
effect op meerdere gebieden zoals
onderwijs, ondernemingen en recrea
tie. Er ontstaat dan een soort sneeuw
baleffect. Als iedereen doet wat in zijn

Coronaloket Venray blijft open tot 1 juli
Het coronaloket, waar inwoners van Venray terechtkunnen met coronagerelateerde vragen, blijft
tot 1 juli 2022 open. Dat vroeg de gemeenteraad op dinsdag 28 september aan het college. Wethouder
Jan Jenneskens zegde dit toe.
Het einde van de coronacrisis is in
zicht, maar volgens de politieke
partijen is het te vroeg om de stek
ker van het loket er al uit te trekken.
Het loket is bedoeld voor inwoners
en ondernemers van Venray die
met financiële, maar ook sociaal
maatschappelijke vragen zitten.
Wethouder Jan Jenneskens gaf wel
aan nog te kijken in welke omvang

het loket openblijft.
Daarnaast wilde Tino Zandbergen
van Venray Lokaal en Bas Künen
van de VVD weten hoe het eerste
weekend met de coronatoegangspas
is verlopen. Zandbergen: “Venray
Lokaal is tegen een heksenjacht,
maar duidelijkheid geeft rust voor
iedereen.” Cor Vervoort gaf aan dat
de gemeente selectief te werk gaat,

omdat er te weinig capaciteit is om
alle horecazaken te controleren. “Dat
betekent dat we controleren daar
waar we enig risico onderkennen.
Het is geen heksenjacht. We gaan
eerst in gesprek met mensen. Het
enige probleem dat we kennen is de
toegankelijkheid van de app.”

Succesvolle proef startende bedrijven
Het proefjaar voor begeleiding van startende ondernemers is succesvol verlopen in gemeente Venray.
De aansluiting bij StartersCentrum Limburg leverde 32 nieuwe bedrijven op, waarvan 22 in Venray en
10 in de dorpen.
Het College van B&W van Venray
heeft daarom besloten de samen
werking met StartersCentrum
Limburg te verlengen tot eind 2022.
StartersCentrum Limburg richt zich
op nieuwe ondernemers die in de
fase zitten van ideeën en oriëntatie.
Het doel is een goede voorbereiding
op het zelfstandig ondernemerschap

zodat de slagingskans toeneemt.
Vanaf september 2020 hebben zich
40 personen (19 mannen en 21
vrouwen, gemiddelde leeftijd van
42 jaar) als starter gemeld. Hiervan
begon 80 procent daadwerkelijk een
eigen bedrijf. De meeste zijn actief
in de zakelijke dienstverlening,
detailhandel of zorg.

Vier starters ontvingen een
bijstandsuitkering van de
gemeente. Het college geeft aan
dat het financiële voordeel van het
vervallen van de uitkering uitstijgt
boven de jaarlijkse bijdrage van
18.900 euro aan StartersCentrum
Limburg.

eigen invloedssfeer ligt qua gezon
dere, bewustere keuzes, dan komen
we uiteindelijk het verst.”
Iets wat Kortooms heel belangrijk
vindt, is dat mensen beelden krijgen
van hun gezonde toekomst. “We stel
len onszelf de vraag: hoe gebruiken
we nu zo inspirerend mogelijk beel
den en hoe vertellen we inspirerende
verhalen waar mensen door getrig
gerd worden om gezonde keuzes te
maken? We hebben bijvoorbeeld een
fotowedstrijd georganiseerd, waar
bij we Noord-Limburgers vragen een
foto te maken van hun gezonde keuze
en deze op te sturen. Prijswinnaars
konden 500 euro winnen. We hopen
hierbij dat mensen niet alleen zichzelf,
maar ook elkaar motiveren. Dat leidt
ertoe dat mensen bewustere keuzes
maken.”

Hoogtepunten
Het afgelopen jaar is Kortooms goed
bevallen. “Het was even wennen,
ik kwam vanuit een totaal andere
wereld: vanuit een onderneming naar
iets overheidsgerelateerds”, legt ze
uit. “Maar het thema komt zo uit mijn
poriën en de mensen waarmee ik mag
werken zijn zo gedreven. Ook heb
ik superveel vrijheid in het inrichten
van de stichting en het formuleren
van de boodschap van communicatie
waar ik in geloof. Het had niet mooier
kunnen zijn. Waar het bij Toverland
gericht was op zo’n 800 medewerkers
en anonieme consumenten, heb ik nu
weinig medewerkers en bestaat het
speelveld nu uit 280.000 inwoners, dat
vind ik waanzinnig.”
Afgelopen jaar brachten Koning
Willem-Alexander en Koningin
Máxima een bezoek aan De Gezondste
Regio. “Dit was een hoogtepunt voor
de stichting, omdat ze echt aangaven
op bezoek te komen bij de gezondste
regio, niet zomaar Noord-Limburg. Dit
betekent dus dat de naam begint te
leven en te bestaan, dat is geweldig.”
Kortooms had naast dit bezoek ook
nog een persoonlijk hoogtepunt in het
afgelopen jaar. “Ik ben enorm dank
baar voor het feit dat ik de stichting
heb mogen transformeren naar een
visiegerichte organisatie”, legt ze uit.

“Het hebben van een bepaalde visie
is ontzettend belangrijk. Dat is het
fundament onder de hele transforma
tie naar Gezondste Regio. Wat je vóór
je ziet, dat ga je doen. En wij zien het
voor ons.”

Toekomstbeeld
Kortooms hoopt dat de stichting
de komende jaren kan blijven
doorgroeien en zich kan blijven
ontwikkelen. “Ik vond de naam
De Gezondste Regio 2025 niet reëel.
In 2025 zijn we vast nog niet de
gezondste regio van Europa, maar ik
begrijp wel de drijfveer waarom voor
deze naam is gekozen. Het staat voor
passie en niet treuzelen, maar juist
doorpakken. Dat vind ik heel mooi.
We hebben iets groots in beweging
gezet en het bewustzijn is groeiende.
Je ziet namelijk al op verschillende
fronten dat er gezondere keuzes
gemaakt worden. In 2025 zijn we nog
niet klaar, maar wel heel stevig op
weg.”
Naast de doorontwikkeling, richt
de stichting zich ook op de nieuwe
generatie. “Generatie Z is veel bewus
ter bezig met gezondheid”, licht
Kortooms toe. “Het zou doodzonde
zijn als we die generatie verliezen als
deze mensen allemaal naar de rand
stad gaan, omdat daar wel meer te
doen is in dit thema. We hopen de
regio dusdanig te kunnen inrichten dat
jonge mensen wel uitvliegen, maar
later terugkomen naar Noord-Limburg.
De jeugd is namelijk de toekomst.”
Kortooms: “Er zit een enorme gelaagd
heid in wat we willen, maar om dit
realistisch te houden, hopen we dat
elke inwoner zijn stukje eruit kan
halen en mee aan de slag kan gaan.
Het worden van de gezondste regio
doen we namelijk niet alleen, maar
samen.”

We hebben iets groots
in beweging gezet

Tekst: Floor Velthuizen
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Geen nieuwe ambities en plannen in begroting Venray
Met een beperkt overschot is de begroting van gemeente Venray op donderdag 23 september aan de gemeenteraad aangeboden. Ondanks dat de toekomst door corona nog onzeker is, kijkt wethouder Jan Jenneskens
positief vooruit. De bezuinigingen op het sociaal domein, de grootste kostenpost in de begroting, lijken het
gewenste effect op te leveren en lopen volgens de wethouder in de pas.
In de Kadernota eind mei was er nog
een tekort van 2,5 miljoen euro in
de begroting. Dit gat is uiteindelijk
gedicht door extra bijdrages van het
Rijk voor onder andere jeugdzorg.
De begroting van 2022 is sluitend,
maar het jaar 2023 laat alweer een
tekort zien van 2,5 miljoen euro.
Het meerjarenperspectief is dus niet
sluitend, maar de verwachting is dat
gemeente Venray dan ook aanspraak
kan maken op extra bijdrages van

het Rijk. Dit is echter afhankelijk
van het nog te vormen kabinet.
“Normaal heb je rond Prinsjesdag
meer duidelijkheid hierover. Het
is nu afwachten op het nieuwe
kabinet. Dan is het duidelijker waar
er nog voordelen te behalen zijn in
de begroting, maar er zit zeker wat
in de pijpleiding. Momenteel volgt
Venray een financiële stabiele koers
en kunnen we spreken van een
gezonde situatie. In Venray wordt er

niet te optimistisch begroot”, aldus
Jan Jenneskens.

Beroep sociaal domein
Ondanks dat het onduidelijk is wat de
termijneffecten van de coronacrisis
op de samenleving zal zijn, zijn er
volgens de wethouder geen signalen
binnengekomen dat er een groter
beroep wordt gedaan op het sociaal
domein. Ook geeft hij aan dat de
bezuinigingen op het domein zijn

vruchten afwerpen. “De cijfers tot en
met augustus zijn bekend en daaruit is
op te maken dat de bezuinigingen in
de pas lopen. Het effect hiervan op de
inwoners is nog onbekend. We blijven
een vinger aan de pols houden.”
Wethouder Jan Jennekens geeft aan
dat het college niet wil bezuinigen,
ondanks de financiële onzekerheden
in de toekomst. “We streven naar
stabiliteit, maar dat het vormen
van een kabinet lang op zich laat
wachten, maakt het voor ons moeilijk.
Vooralsnog gaan de gemeentelijke
belastingen niet omhoog, dat gaat
pas gebeuren als het echt niet anders
kan. We hebben nog andere knoppen

waar we aan kunnen draaien.
Daarnaast graven we ons eigen graf
als we bezuinigingen aankondigen
voor volgend jaar terwijl in maart de
verkiezingen staan gepland.”

deringen in één keer moeten ingaan.
Het College van B&W meldt in de
begroting dat 1 maart 2022 nu de
richtdatum is. De komende maanden
worden gebruikt voor een communi
catiecampagne zodat de burgers goed
op de hoogte zijn van alle verande
ringen. Het restafval wordt straks nog
maar eens in de vier weken opge
haald. Terwijl de bak voor groente,
fruit en tuinafval voortaan iedere
week gratis wordt geledigd. Dit
gebeurt ook bij de hoogbouw.
Nieuw afvalbeleid is volgens de
gemeente nodig omdat het niet lukt
de hoeveelheid restafval per inwo
ner terug te dringen. Daarnaast is de
gemeente steeds meer geld kwijt
door de afkeur van grote partijen
plastic omdat ze vervuild zijn met
restafval. Deze vervuiling is in Venray
opgelopen tot 65 procent. Terwijl vol
gens landelijke afspraken de afvalver

werker volgend jaar nog 15 procent
vervuild afval mag toestaan. Het col
lege meldt in de begroting van 2022
rekening te houden met extra ver
werkingskosten door de strengere
eisen in januari en februari. Zodra de
nieuwe inzamelmethode ingaat, hoopt
de gemeente het vervuilde deel terug
te dringen naar 10 procent. In andere
gemeenten is aangetoond dat het aan
huis ophalen de beste kwaliteit ople
vert met de minste vervuiling.
De inwoners zijn in 2022 meer
kwijt aan afvalstoffenheffing. Het
vaste tarief dat ieder huishouden
betaalt, gaat omhoog van 141,24 naar
174,12 euro. Dit is een toename van
23 procent. De andere tarieven stij
gen met 2 procent. Het aan de straat
zetten van de zwarte container van
140 liter voor restafval gaat volgend
jaar 9,37 euro kosten.

Vooralsnog gaan
de gemeentelijke
belastingen niet
omhoog, dat gaat pas
gebeuren als het echt
niet anders kan

Gemeente richt zich eerst op communicatiecampagne

Nieuwe afvalinzameling gaat in maart in
De nieuwe inzamelmethode voor afval gaat niet direct na de jaarwisseling in. De planning is dat vanaf
1 maart 2022 wordt overgeschakeld op het nieuwe afvalsysteem.
Voor de inwoners gaat er veel ver
anderen. Ze kunnen vanaf 1 maart
plastic, blik en drinkpakken niet meer
inleveren bij de afvalperrons in de

dorpen en wijken. Dit afval moet in
doorzichtige zakken worden verza
meld die eenmaal in de twee weken
gratis aan huis worden opgehaald. De

gemeente was van plan de nieuwe
methode in fases in de loop van dit
jaar en volgend jaar in te voeren. De
gemeenteraad besliste dat alle veran

Nieuwe laadpalen in gemeente Venray
Negentig nieuwe openbare laadpunten voor elektrische auto’s gaat gemeente Venray in de komende
twee jaar plaatsen. Samen met Limburgse en Noord-Brabantse gemeenten doet Venray mee aan een
regionale aanbesteding voor negentig extra laadpalen in 2022 en 2023. De laadpunten werken op
Nederlandse windenergie die afkomstig is van windmolens van energiebedrijf Vattenfall.
Het aantal laadpalen is in Venray het
afgelopen jaar flink gegroeid naar
ruim honderd. Vijftig hiervan zijn

openbare laadpunten die verspreid
staan over alle dorpen en wijken. Ze
zijn 24 uur per dag toegankelijk. De

andere laadpalen staan op privéter
rein zoals bij een tankstation.

Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0
organiseert conferentie
De Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0 organiseert op maandag 1 november de conferentie
Zorginnovatie door samenwerking. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis
van Venray van 15.00 tot 17.30 uur.
In het najaar van 2018 werd door
een breed scala van groeperingen
uit Venray hun zorgen geuit over
de ontwikkelingen op het gebied
van gezondheidszorg. De Kerngroep
Gezondheidszorg Venray 2.0 heeft
sindsdien veel gesprekken gevoerd
met de gemeente en verschil
lende zorgaanbieders. Tijdens de

bijeenkomst op 1 november wordt
het woord gevoerd door verte
genwoordigers van de gemeente
Venray, VieCuri, Huisartsen Venray,
Zorggroep, Proteion, Pantein en
Burgerkracht Limburg.
De sprekers worden gevraagd om
in te gaan op enkele vragen. Wat is
de stand van zaken op het gebied

van innovatie en samenwerking om
te werken aan een samenhangend
netwerk van passende zorg, wat
betekent dit voor de inwoners van
Venray en hoe worden de inwoners
van Venray betrokken bij deze ont
wikkeling, zijn enkele vragen.

Plan voor klimaatpark op De Spurkt
Gemeente Venray heeft een alternatief plan bedacht voor het afgeblazen bedrijventerrein De Spurkt. In
het gebied tussen de Loobeek en bedrijventerrein Smakterheide aan de noordkant van Venray zou een
klimaatpark kunnen komen.
Het is één van de plannen uit de
visie klimaatadaptatie. Het doel is
het tegengaan van overstromin
gen, wateroverlast, droogte en hitte
en het vergroten van biodiversiteit
zodat gemeente Venray in 2035 de
gevolgen van de klimaatverande
ring onder controle heeft.
Met het oog op de komst van bedrij
venterrein De Spurkt, dat door de
gemeenteraad op 30 maart werd

afgeblazen, heeft Ontwikkelbedrijf
Greenport diverse percelen grond
aangekocht. Nu het bedrijventer
rein er toch niet komt, heeft de
gemeente het plan de gronden over
te nemen van Greenport. Want deze
locatie, die aansluit bij het dal van
de Loobeek, zou zich goed lenen
voor de aanleg van een bos. Ook
komt er een inrichtingsplan om de
biodiversiteit te verbeteren. CDA-

Statenlid Emma Palmen reageerde
in een brief aan de gemeenteraad
en het College van B&W op het plan.
Ze wil voorkomen dat een zonne
park onderdeel uitmaakt van het
klimaatpark op de voormalige land
bouwgrond in De Spurkt. Palmen
haalt aan dat eerst alle andere
opties voor zonnepanelen moeten
worden benut voordat landbouw
grond in beeld mag komen.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
VENRAY CENTRUM
VENRAY LANDWEERT
LEUNEN CENTRUM
HEIDE
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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15-vragen aan

Fenne Voesten Venray
Heb je een verborgen talent?
Het misschien een beetje raar om
over jezelf te zeggen, maar ik ben
goed in creatief denken. Vooral als
het gaat om dingen bedenken of
maken. Ik zie mezelf later wel iets
doen met mijn creatieve kant.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk nu bij restaurant ‘de
Beejekurf’ in Venray. Ik sta in de
afwas daar, het is vooral snel en hard
werken. Mijn collega’s en bazen zijn
hele aardige mensen. Het liefst spaar
ik mijn salaris op voor grote dingen
in de toekomst. Maar soms ga ik van
het geld ook iets leuks doen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op de meeste vrijdag- of zaterdag
avonden werk ik vaak of zit ik lek
ker thuis relaxed op de bank. Ook
leuk natuurlijk, maar op een ideale
weekendavond doe ik iets leuks
zoals afspreken met vrienden of een
avond uit met de familie.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn voorbeelden zijn mijn vader,
moeder, broertje en zusje. Ik kijk
heel erg tegen ze op omdat ze echte
doorzetters zijn. Ze zijn erg bijzon
dere mensen en ik hoop dat ik ooit
hun doorzettingsvermogen over kan
nemen.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Fenne Voesten
15 jaar
Raayland College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Het lijkt mij heel tof om een rondreis
te maken door de Verenigde Staten
en dan het liefst de hele zomer,
zoveel mogelijk zien. Mijn familie en
ik hebben het vaak over deze reis en
ik zou dit ook met niemand anders
willen doen. Het is altijd leuk met
hen. Het hoeft ook helemaal niet
luxe te zijn, als het maar gezellig is.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou wel vreemde talen willen
leren, en dan bedoel ik niet Duits of
Frans. Dan denk ik meer aan geba
rentaal of Russisch, in ieder geval
niet de talen die je op school leert.
Maar ik verdiep me het allerliefst in
dingen zoals filosofie en levensbe
schouwing.

Wat deed je als kind het liefst?
De meeste kinderen kregen voor hun
verjaardag vaak een bestuurbare
auto of een prinsessenkasteel. Maar
vroeger, als ik jarig was, gaven mijn
ouders mij nooit zoiets. Als cadeau

gingen we dan een dagje uit naar
bijvoorbeeld Toverland of een
museum. We hebben het een hele
tijd niet meer gedaan, maar hopelijk
gaan we snel weer.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen we in 2017 met scouting terug
fietsten van zomerkamp, botste ik
hard tegen een tegemoetkomende
fietser elkaar. Het gebeurde in een
flits maar het was wel heel span
nend. Ik had alleen wat schaafwond
jes, maar de fietser had een grote
bloedende wond op zijn voorhoofd.
Gelukkig is het wel goed gekomen
met de man.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
‘Niet iedereen kan je vriend zijn, het
beste wat je kan doen is je eigen
vriend zijn.’ Ik weet niet meer wie
dit tegen mij heeft gezegd maar
het is wel blijven hangen. Het heeft
me laten inzien dat je je niet altijd
hoeft aan te passen aan andermans
verwachtingen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb besloten om mee te gaan
met de ‘World Scout Jamboree’ in

2023. Dit kamp is niet goedkoop dus
ik moet er hard voor gaan werken.
Maar daar heb ik het voor over.
Ik zat eerst erg te twijfelen, maar
mijn ouders zeiden dat als ik dit echt
graag wil ik er gewoon voor moet
gaan. Ik ben erg blij met mijn keuze
en kijk er nu al naar uit.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatst gemaakt foto op mijn
telefoon, is een foto van mijn
vader die staat te wachten tot we
de bioscoopzaal binnen kunnen
gaan. Mijn vader, moeder en ik
verveelden ons omdat we veel te
vroeg waren. Dus vonden we het
leuk om grappige foto’s te maken.
Deze foto heb ik naar niemand
gestuurd.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Judith en ik hebben elkaar ontmoet
toen we 7 of 8 jaar oud waren en ik
op scouting ging. Judith zat er toen
al bij. Judith is mijn beste vriendin
omdat ik altijd met haar kan lachen
en ik weet dat als ik ergens mee
zit, ik het bij het haar kwijt kan en
andersom ook. We spreken vaak af.
Deze momenten maken mij blij en
dat maakt het leuk.

De meeste mensen reageren
vaak verbaasd als ik ze vertel dat
ik hoogbegaafd ben. Dat komt
waarschijnlijk omdat het stereotype
beeld van hoogbegaafde mensen
vaak is dat ze mega slim zijn. En
nou, dat beeld past niet zo bij
mij. Maar als je meer leest over
hoogbegaafdheid, dan snap je het
vanzelf.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Eigenlijk ben ik helemaal geen
leesfan. Ik vind films veel leuker.
Dit komt omdat ik vroeger moeite
had met lezen. Dat is nu natuurlijk
veel minder. Maar lezen gaat nog
steeds niet heel gemakkelijk dus als
ik lees, is het vaak voor school.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou beste een keer een dag willen
ruilen met een hele goede actrice
of zangeres. Iemand zoals Ariana
Grande of Florence Pugh. Ik zou wel
eens willen weten hoe het is om
bekend te zijn en goed te kunnen
acteren of zingen.

Ik wil ooit
een rondreis maken
door de VS

Hoi

Column

Wat een
ellende
Drukte, stress en onrust
stromen deze dagen mijn
lichaam in. De wereld begint
weer normaal te worden, en dat
voelen we.
De weken en de weekenden
staan weer vol, met activiteiten
die we eerst niet meer konden
doen en (gelukkig) nu wel weer!
Nou ja gelukkig... school mocht
van mij toch wel wat langer dicht
blijven. Wat een ellende, die erg
volle trein weer pakken en die
drukke gangen weer in te moeten.
Maar ja, ergens vinden we het
toch allemaal weer fijn. Ikzelf en
mijn vrienden moeten er wel nog
erg aan wennen. We doen zelfs
automatisch ons mondkapje bij
bijna elke gelegenheid op. Tja,
automatisme noemen we dat.
Laatst had ik erge haast, ik miste
bijna mijn les, en vergat hierbij
mijn mondkapje op te doen.
Een docent liep langs me en ik
schok me heel even kapot. Maar
dames en heren daar hoeven
jullie je geen zorgen meer over te
maken. Wacht nee, behalve in het
vervoer, dan wel nog je mondkapje
netjes ophouden. Ik houd jullie in
de gaten.
Mijn punt is dat doordat de
mondkapjes en de 1,5 meter
weggaan, wij steeds drukkere
agenda’s krijgen. Want veel meer
dingen mogen opeens weer. Zoals
lekker goed uiteten, uitgerust naar
de bioscoop met je groep of (en
dit is mijn favoriet) naar een goed
festival te kunnen gaan.
Maar doordat school, werk en
vrije tijd drukker worden met de
seconde, hebben we veel minder
vrije tijd voor onszelf. Ik merk dat
namelijk de laatste tijd erg. En
dat is niet goed, want tijd voor
jezelf maken is ook erg belangrijk
beste lezers. Wat een ellende
allemaal. Probeer daarom eens
elke dag ergens een gaatje vrij te
houden voor jezelf. Bijvoorbeeld:
wandelen, die spannende
Netflixserie verder te kijken of
ontspannen gewoon yoga doen.
Iets waar jij rustig van wordt. Want
zo kom je goed en niet gestrest de
week door. En dat is precies wat ik
nu ga doen.

Maud Rötjes
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode
voor de heropening van vliegbasis De Peel
Enkele weken geleden werd Venray op een rustige zaterdagmiddag opgeschrikt door eenmalig uitbundig vliegtuiglawaai. Het bleek afkomstig
te zijn van een vooraf aangekondigde oefening. Maar in de nabije toekomst worden we wellicht geconfronteerd met niet eenmalig maar zelfs
structureel vliegtuiglawaai. Defensie heeft immers het plan om na 2021 vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen.
Vanwege de veiligheidssituatie overal in de
wereld moet Defensie meer trainen en oefenen,
zodat er meer militaire vliegactiviteit zal gaan
plaatsvinden. Dat zal gebeuren vanaf meerdere
vliegbases. Defensie onderzoekt momenteel bij
alle vliegvelden of er voldoende ruimte is voor
die toename van die vliegactiviteiten. Vliegbasis
De Peel is daar één van.
Dat betekent dat twaalf jachtvliegtuigen (JSFF35) drie keer per jaar gedurende zes weken
vanaf vliegbasis De Peel gaan oefenen. Defensie
stelt dat door deze oefenvluchten vanaf vliegveld

De Peel men beter voorbereid op een missie kan
gaan. In de week van 4 tot en met 8 oktober wordt
er alvast geoefend met vliegtuigen en helikopters
vanaf vliegbasis De Peel en van 18 tot en met 22
oktober is er laagvliegen met helikopters.
De Stichting Burgers van Venray is van mening
dat een heropening van vliegbasis De Peel
invloed heeft op de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving van Venray en haar kerkdorpen.
Er is te vrezen voor mogelijke geluidoverlast als
vliegveld De Peel weer operationeel wordt en
dat is wellicht voor veel inwoners van Venray

verontrustend. Om de mening van alle inwoners
hierover te peilen en iedereen in de gelegenheid
te stellen hierover een mening te geven, kan men
gedurende de maand oktober hierover reageren op
de website: www.burgersvanvenray.nl De stelling
is: De geluidoverlast blijkt een slechte voorbode
voor de heropening van vliegbasis De Peel. In de
begeleidende artikelen die bij deze stelling op
de website staan kan men de argumenten van
verschillende Venrayse organisaties lezen.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

De aanleg van glasvezel duurt te lang
In september hebben de inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op een stelling over de aanleg van glasvezel op de website Burgers
van Venray. De stelling was: De aanleg van glasvezel duurt te lang.
Uit de reacties bleek dat respondenten niet
alleen verdeeld zijn over de voortgang van de
aanleg van het glasvezelnet. Van die reacties
vindt immers 58 procent dat het inderdaad
te lang duurt, terwijl 42 procent vertrouwen
erin blijft houden dat het allemaal goed gaat
komen.
Als men echter alle reacties op die website
nog eens naleest, blijkt dat er onvrede leeft
bij zowel de voor- als de tegenstemmers
van de stelling. Ivonne Kuiper is het eens
met de stelling. “Ik weet niet of het te lang
duurt. Men is bezig en ik vind dat iedere
inwoner van Venray zich rekenschap moet
geven over het feit dat er bedrijven zijn, ook
in het buitengebied die de verbinding van
glasvezel superhard nodig hebben om te

kunnen functioneren. Als het voor jouw beperkte
emailverkeer voldoende is, oké, maar wees niet
zo egoïstisch en denk groot. Denk aan bedrijven,
landbouwers, melkveebedrijven et cetera. Die
moeten ook mee kunnen in de ontwikkelingen.”
Twan Jacobs moet de vraag ook met eens beant
woorden. “Maar daar zeg ik bij dat het aan de
inwoners zelf ligt. Het motto van GlaswebVenray
was en is: “Als u het wil.” Maar blijkbaar wil
Venray het niet. Als iedereen die het wel wil nu
eens een buurtbewoner probeert over te halen?
Dan verdubbelt het aantal aanmeldingen.”
Jeroen van de Leur is het oneens. “Daar waar
inwoners voldoende interesse hebben getoond is
glasvezel aangelegd. Daar waar onvoldoende inte
resse (lees: aanmeldingen) zijn gaat er niet aan
gelegd worden. Ondanks de garantstelling is de

coöperatie verantwoordelijk voor een economisch
haalbare bedrijfsvoering. Kosten maken die niet
terugverdiend kunnen worden, hoort daar niet bij.
Inwoners van de Venrayse wijken hebben zelf de
sleutel in handen.”
Ronny G woont in de wijk Antoniusveld en is het
oneens met de stelling. “Hier werkt het netwerk
van Ziggo naar volle tevredenheid. Persoonlijk zie
ik geen noodzaak om over te stappen naar het
eventueel aan te leggen netwerk van Glasweb
Venray.”

Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Oh, zit dat zo!

Echtscheiding en pensioen: nieuwe wet in aantocht
Per 1 juli 2022 wordt de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bĳ Scheiding (Wet VPS) vervangen door de Wet Pensioenverdeling bĳ
Scheiding (Wet PS). De nieuwe wet is van toepassing op alle echtscheidingen die op of na 1 juli 2022 worden ingeschreven en wĳkt sterk af van
de huidige wettelĳke regeling.
De nieuwe regeling heeft gevolgen
voor de hoogte van het ouderdomspensioen, de hoogte van het partnerpensioen en de ingangsdatum van
het ouderdomspensioen.
Nu is het zo dat het ouderdomspensioen, dat gedurende het huwelijk is opgebouwd, bij helfte wordt
verdeeld over de beide echtgenoten.
Het gaat in op het moment dat de
partner die het heeft opgebouwd, de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Als de ex ouder is dan de pensioengerechtigde echtgenoot, dan moet hij/zij
wachten totdat de oudere ex-echtgenoot zijn/haar pensioen krijgt.
Bij overlijden van de andere echtgenoot vóór de pensioendatum komt
het volledige ouderdomspensioen ten
goede aan degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd.
Bij overlijden ontvangt de achterblijvende ex-partner 100% van het partnerpensioen.

Volgens de nieuwe regeling wordt
50% van het ouderdomspensioen en
50% van het partnerpensioen omgezet in een eigen aanspraak op ieders
naam. Het op eigen naam gestelde
pensioen gaat in op het moment dat
de ex-echtgenoot zelf pensioengerechtigd is. De oudere ex-echtgenoot
hoeft dan niet meer te wachten op
zijn/haar deel van het pensioen van
de ander.
Het gevolg van het feit dat ieder
een eigen aanspraak op naam krijgt,
is dat bij overlijden van de andere
echtgenoot vóór de pensioendatum
van de pensioengerechtigde, laatstgenoemde niet meer zijn/haar volledige ouderdomspensioen krijgt,
maar slechts de helft. De andere
helft staat immers op naam van de
ex-echtgenoot en als die overlijdt,
dan hoeft dat niet te worden uitbetaald. Het pensioenfonds is dan de
lachende derde!

Van de aanspraak op partnerpensioen komt straks nog maar 50%
ten goede aan de ex-echtgenoot en
niet meer 100%. Dat is een drastische verlaging.
Van de nieuwe hoofdregel kan
worden afgeweken. Binnen een
termijn van zes maanden na de
inschrijving van de echtscheiding
dient dit aan de pensioenuitvoerder bekend te worden gemaakt.
Deze termijn kan slechts éénmaal
worden verlengd. Nu hebben de
scheidende echtgenoten twee jaar
de tijd!
De nieuwe regeling heeft grote
gevolgen en vraagt om maatwerk.
Hebt u vragen of wilt u advies.
Neemt u dan contact op.

Marion van den Aker-Groffen,
familierecht- advocaat en
vFAS-scheidingsmediator

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

Willy’s Wereld

Column

Hypocriet
Mij werd gevraagd of ik de
volgende column over Kaag zou
willen schrijven. Dat was
zaterdagavond. Nu, vlak voor
mijn deadline, schiet me een
woord te binnen: hypocriet.
In Engeland is een apocalyptische
Mad Max wereld ontstaan. U weet
wel, dat epos uit de 80’s met Mel
Gibson over de zoektocht naar
brandstof. Door gebrek aan buiten
landse chauffeurs is er een tekort
aan brandstof bij de pomp. Het
levert ruzies op die niet zouden mis
staan in Mad Max 5: Brexit Soldiers.
Er worden weer visums verleend
aan truckers uit het ‘Oostblok’. Die
zijn dan geldig tot aan Kerstmis
want dan moeten ze weer opzouten.
De hypocrisie van het Brexitplan.
Vorig jaar moest Douwe Bob zo
nodig optreden al was het tegen
de regels. Het leverde hem een
boete van slechts 1000 euro op. Nu
annuleert hij zijn tour. Hij vindt dat
de verplichte coronapas medisch
discrimineert. Nee Bob, iedereen
kan kiezen om te vaccineren. Dan
kun je drie tientjes voor een ticket
ook kapitalistische discriminatie
noemen. Niet iedereen heeft drie
tientjes… Eerst moest ie optreden
toen het niet mocht, nu het kan,
wil ie niet optreden. Daarmee zet
hij zijn fans, maar ook de zaaleige
naren, de crew en de muzikanten
in de kou. Hypocriet. Mona Keizer
was het niet eens met het rege
ringsbeleid. Dat betekende voor de
ongekroonde CDA-keizer het einde
van haar carrière. Waar mensen
anders vinden dat politici te lang op
het pluche blijven zitten was er nu
alom afkeuring. Hoe zit dat met de
VvMU voor Mona? Hypocriet. Mona
mag best haar mening ventileren
maar zij weet als geen ander hoe de
spelregels veranderen als je van het
bankje in het parlement naar vak K
verhuist. Het kabinetsbeleid kreeg
een motie van afkeuring wegens de
puinhoop rondom de evacuatie uit
Afghanistan. Bijleveld bleef als ver
antwoordelijk minister zitten. Kaag
niet. Zoals ze staat voor een nieuwe
bestuurscultuur, pakte za haar boel
tje bijeen en vertrok, zoals eerder
Rutte na een motie van afkeuring
ook had moeten doen. Na gemor
vertrok Bijleveld overigens alsnog.
Ondertussen meldt Sigrid dat ze toch
wil aanschuiven bij de ChristenUnie
en gaat mijn column nauwelijks nog
over Kaag. Hypocriet?
Hou vol!
Willy
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CDA Venray

Een halve eeuw OJC Jera 70 in Ysselsteyn
Het jaar 2021 staat in Ysselsteyn in het teken van ‘Ysselsteyn 100
jaar’. Met activiteiten en thema’s wordt teruggekeken op een eeuw
lang wonen, leven en werken in het pioniersdorp. Afgelopen
weekend was het feest bij OJC Jera 70. Zij vierden een halve eeuw
(vijftig jaar) aan jeugd- jongerenwerk. Verschillende evenementen
werden gevierd, met als hoogtepunt een optreden van Rowwen
Hèze. Na anderhalf jaar leven in de coronapandemie was het
schitterend om mensen weer samen zien te komen.
OJC Jera 70 heeft in de afgelopen
vijftig jaar het belang van jeugden jongerenweekend onderstreept.
Al vanaf jonge leeftijd komt de

jeugd over de vloer, worden
vriendschappen voor het leven
gemaakt en blijven ze op deze
manier verbonden. Naar mate de

jeugd ouder wordt, kan iedereen
zijn talenten op welke manier dan
ook waarmaken. Dit zien we al jaren
terug in het festival Jera on Air. Een
festival, zo gedragen door vrijwillige
schouders uit Ysselsteyn dat andere
festivals daar jaloers op kunnen zijn.
OJC Jera 70 laat zien dat vroeg
investeren in de jeugd loont. Zij
worden de vrijwilligers van de
toekomst en houden het dorp op
deze manier bloeiend. Daar plukt
Ysselsteyn al ruim vijftig jaar de

vruchten van. Een mooi moment om
daarbij stil te staan, samen op te
proosten en weer vooruit te kijken.
Van harte proficiat en op naar de
komende vijftig jaar.

Anne Thielen

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.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Hortensia’s (veel srt. o.a. limelight,
little lime, annabel), rhodo,
vlinderstruik, azalea, taxus, viburnum,
buxusvervangers, vaste pl., grassen
enz. Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg (naast 13a )
Maasbree. Info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08

GETUIGEN GEZOCHT
Op woensdagmiddag 15 september
heeft iemand tegen mijn witte
Volkswagen Polo met kenteken NF768-G gereden. Locatie Bibliotheek
Venray tussen 13.00 uur en15.15 uur.
Heeft u iets gezien bel dan aub naar
+31 6 46 81 76 64 (Dominique)
Alvast hartelijk dank
Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum. Tel. 0478 53 17 48

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Hortensia’s (veel srt. o.a. limelight,
little lime, annabelle), rhodo,
azalea, vlinderstruik, taxus, laurier,
buxusvervangers, vaste pl., grassen
enz. Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08 of www.
veld-tuinplanten.nl

Wij zoeken vrijwilligers die
hulpvragers met dementie en
hun mantelzorgers een warm hart
toedragen. Eén maal per week
een bezoekje bij de hulpvrager
thuis kan veel betekenen. Gratis
scholing start 1-11-2021 Meld je aan
brigitteasselberghs@proteion.nl
06 29 25 25 68
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje

WEG IS WEG
Garage verkoop vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur
Deurneseweg 120 Ysselsteyn
Appels zelf plukken €0,50 per kilo
Bolchrysanten €4,00 per stuk
Fruitbomen €7,00 per stuk
Tienraijseweg 2, meerlo 06 53 13 01 32
Uw adres voor trapbekleding met
tapijt bel:0616374514 voor een gratis
prijsopgave bij u thuis dmv stalen!
Woningstoffeerderij vd Broek

TD Meijel zoekt, wegens extra werkzaamheden:

charters

Professionele
asbestverwijdering

Wij zijn een klein transportbedrijf en zoeken charters
die in het bezit zijn van kleine bestelauto’s die door
heel Europa willen rijden.

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

Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar planning.tdmeijel@gmail.com t.a.v.
Debbie Naus en neem alvast een kijkje op www.tdmeijel.nl
om een kleine indruk te krijgen van de werkzaamheden.

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

WWW.TDMEIJEL.NL

#toptober
ZATERDAG 9 OKTOBER

VRIJDAG 15 OKTOBER

VRIJDAG 22 OKTOBER

VRIJDAG 22 OKTOBER

ʇ

ʇ

ʇ

ʇ

26627728 OKTOBER

ʇ

EEN MAAND VOL HEERLIJKE WEDSTRIJDEN!
Koop je kaarten via tickets.vvv-venlo.nl
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Geplukt

Janneke Duijkers Castenray
Al jarenlang werkt Janneke in het basisonderwijs, maar in haar vrije tijd is haar agenda ook goed gevuld.
Omdat deze moeder van vier zonen moeilijk nee kan zeggen, zet ze zich regelmatig in voor verenigingen.
Zo is ze bestuurslid bij het popkoor Venrode Voices en het opleidingsorkest No Limit. Deze week wordt
Janneke Duijkers (51) uit Castenray geplukt.

Janneke is omringd door vijf mannen;
samen met Rene kreeg ze vier zonen
die inmiddels 19, 18, 16 en 12 zijn.
Ze wonen in een ruime woning in het
buitengebied van Castenray. “Rene
komt uit een tuindersfamilie en was
het gewend om een grote tuin te heb
ben. Wij gebruiken de tuin als dieren
weide en als voetbalgrasveld. Onlangs
hebben we ook nog een zwembad
gebouwd. Als kind heb ik altijd veel
gezwommen, maar toen we later kin
deren kregen is dat op een laag pitje
gezet. Met vier kinderen zit je ook nog
eens lang in de luiers. Maar nu pro
beer ik elke dag baantjes te trekken.”
Na het afronden van de pabo, ging ze
in Castenray wonen en vond Janneke
een baan bij de plaatselijke basis
school. Daar nam ze echter enkele
weken geleden afscheid. “Ik was
toe aan een nieuwe uitdaging. Hoe
ouder je wordt, hoe lastiger het wordt
om van baan te switchen. Jarenlang
werkte ik met de kleuters van groep
drie op de basisschool van Castenray
en Oirlo, nu werk ik met groep vijf op
de basisschool in ‘t Brukske in Venray.
Het hebben van andere collega’s,
andere leerlingen uit verschillende
culturen en een andere omgeving
bevalt me heel goed.”

Carnaval

Janneke werd geboren in Venray,
maar vanwege het werk van haar
vader woonde ze in haar jeugd in
Den Briel en Ridderkerk. “We heb

ben ook nog in Oosterhout gewoond.
Uiteindelijk ben ik in Breda de pabo
gaan doen. In die tijd kende ik mijn
man Rene al, omdat ik regelmatig

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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naar Castenray kwam, waar mijn opa
en oma nog woonden. Ik heb Rene
in De Steeg leren kennen toen ik met
mijn nichtjes op stap ging.”

Eén van de taken die Janneke op de
basisschool van Castenray en Oirlo
op zich nam, was de verbinding
leggen tussen de jeugd en de
carnavalsvereniging. “Zo vroegen ze
me onder andere altijd om ideeën
voor het schoolbal. Ja, ze wisten me
altijd wel te vinden, maar dat komt
omdat ik moeilijk ‘nee’ kan zeggen.
Iemand moet het doen.” Ook al is
carnaval niet bij haar met de paplepel
ingegoten, ze viert het inmiddels elk
jaar. “In 2017 is Rene prins geweest,
dat was een bijzonder jaar. Het was
een hele leuke en drukke periode,
maar van leuke dingen krijg je
ook energie. Van tevoren belde de
voorzitter mij op om te polsen of
Rene interesse had. Ik nodigde hem
als verrassing uit bij ons thuis. Omdat
de kinderen en Rene niets mochten
weten, zat de voorzitter verstopt in

ons tuinhuisje. Hij zat op hete kolen,
omdat het nog best lang duurde
voordat de kinderen in bed lagen”,
vertelt Janneke lachend. “Uiteindelijk
heb ik Rene met een smoes naar
buiten gelokt. Ik zei tegen hem dat
er een eng beest in de tuin lag. Die
avond zei Rene ook meteen ‘ja’ op de
vraag of hij prins wilde worden, het
was een droom van hem. We hebben
de avond afgesloten met een biertje.”

Muzikaal
In haar vrije tijd is Janneke in het ver
enigingsleven te vinden. Zo is ze al
zeven jaar zangeres en bestuurslid bij
het dames popkoor Venrode Voices
en drie jaar bestuurslid bij het oplei
dingsorkest No Limit. “Wij hebben
een muzikaal gezin; ik hou van zingen
en mijn man en drie zonen spelen bij
de fanfare en het opleidingsorkest.
Zelf zie ik zingen als ontspanning. Als
kind zat ik al in een kinderkoortje.
Vanwege de coronamaatregelen heb
ben we een tijd niet kunnen zingen
en is mijn stem wat roestiger gewor
den. Ik heb namelijk thuis ook niet
meer gezongen. Je merkt dat er door
corona ook mensen zijn gestopt. Het is
moeilijk om nieuwe leden te vinden,
dat is zonde want juist nu is het ideale
moment om in te stappen. Het is voor
iedereen weer vanaf nul beginnen.”
Daarnaast houdt Janneke van
wandelen en fietsen. “Onlangs
hebben we het Petranpad afgelegd,
dat zijn twaalf etappes van 10 tot 15
kilometer hier in de omgeving. We
zijn daar in de quarantaineperiode
mee begonnen en hebben het nu
een jaar later helemaal afgelegd. Nu
de verenigingen weer starten met
activiteiten moet de agenda weer
gevuld worden.”

Ik was toe
aan een nieuwe
uitdaging

Tekst: Jeanine Hendriks
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Winst door late treffer

SV United slaat in slotfase toe
SV United is het voetbalseizoen uitstekend begonnen in de derde klasse D op zondag 26 september.
In Wanssum wonnen de blauw-witten met 2-1 van Vitesse’08 uit Gennep door een late treffer van Michal
Kolodziejski.

“We wisten daarom dat we het lastig
zouden krijgen. Ik verwachtte niet
dat we vandaag zouden winnen”,
zei Indy Phillips, Daar zag het in het
begin ook niet naar uit. Vitesse’08 was
het sterkste maar alle doelpogingen
waren een prooi voor doelman Bas
Rademacher. SV United kon af en toe
uitbreken via Indy Phillips en Bram
Lookman maar voor rust vielen geen
treffers. Na de pauze nam Vitesse’08
de leiding door een schitterend
afstandschot van de Gennepse

aanvoerder Ron Janssen dat via de
onderkant lat in het doel verdween.
De dubbele aanvallende wissel luidde
voor SV United de ommekeer in.

Ik verwachtte niet
dat we zouden winnen

Tekst: Henk Willemssen

Koningsschieten

Twee nieuwe
schutterskoningen bij
’t Zandakker
Tijdens het koningsschieten van de schutterij ’t Zandakker Gilde
Sint Jan Venray werden twee nieuwe schutterskoningen uitgeroepen. Het gaat om de 13-jarige Yenthe Albers en het schutterspaar
Alex en Woutera Lamers-Flinsenberg.

Indy Phillips van SV United aan de bal

De Poolse aanvaller maakte als inval
ler zijn comeback bij SV United na een
kortstondig uitstapje naar Venlosche
Boys. Hij begon op de bank omdat
hij herstellende is van een corona
besmetting. Trainer Fenne Smits
bracht zijn Poolse spits een halfuur
voor het einde in. SV United keek op
dat moment tegen een 0-1 achter
stand aan en moest iets forceren. De
komst van de Pool bleek een gou
den greep want uit zijn eerste actie
viel de 1-1. Indy Phillips ontving de
bal, omspeelde de Gennepse doel
man en schoof de gelijkmaker bin
nen. Vitesse’08 protesteerde hevig
vanwege vermeend buitenspel. De

Gennepse grensrechter stak zijn vlag
in de lucht maar arbiter Nouamani
negeerde zijn assistent en keurde de
treffer goed. Tot groot ongenoegen
van de uit Venray afkomstige Vitessetrainer Ales Jurcik die de gele kaart
kreeg vanwege commentaar op de
leiding.

Buitenspel
“Ik ben blij dat Michal weer terug is.
We hebben samen een heel goede
band”, zei Indy Phillips die in de twee
laatste promotiejaren een sterk aan
valskoppel vormde met de Pool. “Bij
de 1-1 aarzelde ik even omdat ieder
een om buitenspel riep. Ik moest nog

om de keeper heen en toen mocht
ik niet meer missen.” In de voorlaat
ste minuut dook Indy Phillips weer
vrij voor het doel op maar ditmaal
redde doelman Lex Wever. “Na de 1-1
kregen we de overhand. We hebben
vandaag karakter getoond. Daardoor
groeiden we in de wedstrijd”, vond
Indy Phillips. Het slotakkoord was voor
Michal Kolodziejski die van buiten de
zestien met een verraderlijke uithaal
doel trof: 2-1. “Kolo, Kolo, Kolo”, scan
deerde het thuispubliek.

Prooi
Een jaar geleden verloor SV United
nog met 1-4 van Vitesse’08.

Bij de jeugd viel de eerste
beslissing. Yenthe Albers, die haar
debuut maakte bij de schutterij,
liet meteen zien dat ze zeer
kundig is, want tussen andere
jeugdleden met ervaring lukte
het Yenthe Albers (13 jaar) om de
jeugdkoningsvogel naar beneden
te halen en mag ze zich de nieuwe
jeugdkoning 2021 noemen.

Doeltreffend schot
De strijd bij de senioren duurde
193 schoten. Alex Lamers schoot
met een doeltreffend schot de
koningsvogel naar beneden en
wist voor de tweede keer op rij
de koningsvogel te bemachtigen.
Nadat beide schutterskoningen
waren geïnstalleerd, restte
alleen de vraag of de vrouw van
Alex ook als schutterskoningin
zou gaan lopen en nadat zij
positief antwoorde werd het

schutterskoningspaar 2021 van
de schutterij ’t Zandakker Gilde
Sint Jan Venray gevormd worden
door Alex en Woutera LamersFlinsenberg. Zij presenteren zich op
zondag 9 januari 2022 tijdens de
nieuwjaarsviering.
Alex Lamers (51) sloot zich in 2002
aan binnen de gelederen van de
schutterij. Via het schuttersbloed
van zijn vrouw, Woutera, die een
dochter is van Mia FlinsenbergLenssen, kwam hij bij de schutterij
en daar zijn roeping te vinden. Het
schuttersbloed werd overgedra
gen aan de twee zonen Tieme en
Jarno Lamers, die ook al jaren lid
zijn van de schutterij. Alex Lamers
is bestuurslid, commandant, buk
smeester en schiet al jaren mee in
het eerste zestal bij de schietwed
strijden. In 2013 en 2019 waren zij
al voor de eerste keer het konings
paar van de schutterij.
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Gouden Bruidsparendag in Leunen
Lam Classens en Leo Willems uit Leunen wilden hun 50-jarige huwelijksfeest vieren, maar vanwege de coronamaatregelen was dat destijds niet mogelijk. Daarom besloten ze om te wachten tot de maatregelen het
toelieten en het initiatief te nemen het feest te vieren met andere gouden bruidsparen. Op zondag 26 september werd samen met gelijkgestemden samen een feestje gebouwd in De Baank.

Met goede moed begonnen

SVOC’01/United 1 laat punten
liggen
SVOC’01/United 1 had op zondag 26 september de wedstrijd tegen
De Horst 1. Met een eindstand van 7-13 keerde het team weer
huiswaarts.
De 0-1 viel al snel door de tegen
standers, niet veel later viel de
0-2. Daarna kregen ze snel de 1-2
door een mooie kans. SVOC’01/
United ging de rust in met 2-4, wat
zeker niet slecht is tegen Horst. In
de rust vertelde de coach dat alles
nog mogelijk was en dat het team
vooral de kracht uit henzelf moest
halen. Ze begonnen met goede
moed aan de tweede helft. Deze

Het begon met een oproep in de LVH
krant. Van de dertien bekende gouden
bruidsparen zagen er tien dit feestje
in De Baank wel zitten. Samen hebben
Lam en Leo toen een programma

voor deze dag gemaakt. Er werd
voor taart, muikanten uit Leunen
en een serenade van het 100-jarige
St. Catharina gezorgd. Speciaal voor de
gouden bruiden werd het Ave Maria

ten gehore gebracht. Rond 20.00 uur
gingen de bruiloftsgasten met een
gouden verrassing en een voldaan
gevoel naar huis.

(Laatste dinsdag van de
maand: 18.00-19.00
Rond de tafel)

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

Overtuigende start SV Venray
SV Venray, een van de titelkandidaten in de eerste klasse D, is de voetbalcompetitie prima gestart op
zondag 26 september. Het team van trainer Frans Koenen won de uitwedstrijd tegen het Brabantse
Heeze met 0-4.
Venray had vanaf het beginsignaal
een licht veldoverwicht. Ruim een
halfuur kon Heeze standhouden
totdat Stan Kersten de ban brak:
0-1. Een minuut later scoorde Niek
Versteegen met een schot vanaf de
rand van de zestien de 0-2.

Tien minuten na rust kreeg Heeze
een uitgelezen kans om iets terug
te doen. Een Heeze-aanvaller werd
gevloerd in het strafschopgebied
en de scheidsrechter wees naar de
stip. Venray-doelman Sam Stiphout
stopte de penalty en voorkwam de

aanslutingstreffer. Bram Vievermans
zorgde een kwartier voor tijd voor
de beslissende 0-3. Stijn Brinkman
mocht in de slotfase nog aanleg
gen vanaf elf meter en hij bracht de
eindstand op 0-4.

Tekst: Henk van Aggelen

SEIZOEN 2021-2022

Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst

Tijdens de seizoensopening van het nieuwe politieke jaar van PvdA Venray ontvingen Henk Bisschops,
Elly van Dijck-Kersten en Mathieu Emonts felicitaties, rode rozen en de bijbehorende herinneringsspeld,
bij gelegenheid van hun 25-jarig lidmaatschap van onze partij. Voorzitter Ineke Grootemaat blikte tijdens
haar speech terug op hun jarenlange inzet bij de PvdA in en voor de Venrayse gemeenschap.

begonnen ze zeer sterk, waardoor
het team toen op 3-4 kwam. Niet
veel later viel de 3-5. Het publiek
moedigde SVOC’01/United veel
aan waardoor ze sterk terugkwam.
Helaas is de uitslag 7-13. Deze
week speelt het team weer tegen
ODIO 1 in Millingen aan de Rijn om
13.00 uur.

Programmering
Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Sixties Pop Gold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Rock&Roll All Flavours
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Roojlaat

Jubilarissen PvdA Venray
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Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

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

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

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

Zondag
00.00
06.00
08.00
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
17.00
18.00

Donderdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Grenzenloos
19.00 Volksmusik mit Schwung
21.00 Avonddienst
23.00 Roojlaat

Meer informatie over deze
programma’s en het laatste nieuws
via www.omroepvenray.nl

Nachtsessie
Venray vroeg
Moments to Remember
Even stilstaan
Heilige Mis
Wette nog?
Potpourri
Schlager Jukebox
Zondagmiddag Live
Zondagse soep
Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Gouden akkoorden
21.00 Love Night

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Venrayse winnaar prijs
vraag Trots op mijn buurt
Tijdens Burendag op zaterdag 25 september overhandigde bestuurder
Ger Peeters van Wonen Limburg een cheque aan Manuela Arts uit de
Luitstraat in Venray. Zij won de ‘Trots op mijn buurt 2021’ prijsvraag
van woningcorporatie Wonen Limburg.

Uitslag planten- en zadenwedstrijd
Met de beoordeling en de prijsuitreiking is aan de planten- en zadenwedstrijd van Wijkplatform NoordWest een einde gekomen. Bij de koffie-inloop zijn onlangs de petunia’s, geraniums en zonnebloemen door
een onafhankelijke jury beoordeeld. De prijs is gewonnen door Hennie van de Vorle.

Eerste keer garagesale Brabander Venray
In de wijk De Brabander in Venray vindt op zaterdag 2 oktober de allereerste garagesale plaats.
De garagesale is opgezet door de wijkraad De Brabander.

Het was de eerste keer dat Wonen
Limburg de prijsvraag Trots op mijn
buurt organiseerde. Bewoners werden
opgeroepen om te vertellen waarom
zij in een geweldige straat of de aller
leukste buurt wonen. Of waarom zij de
meest fantastische buurtgenoten heb
ben. De jury, die bestond uit bestuur
der Ger Peeters, Leon Beugels namens
de huurdersorganisaties, een bewo
ner en een medewerker van Wonen
Limburg, koos de zeven winnaars.
De inzendingen werden beoordeeld

op inhoud, creativiteit en besteding
van het prijzengeld. Manuela is trots
op haar straat, omdat iedereen altijd
elkaar helpt en voor elkaar klaarstaat.
Ook ziet de straat er steeds keurig uit,
omdat bewoners zelf het zwerfvuil
opruimen. De plantenbakken in haar
straat kunnen echter wel een frisse
lik verf en nieuwe beplanting gebrui
ken, vindt ze. Ook zou ze graag wat
vrolijke vlinders of vogels tegen de
gevels zien. Daarom deed zij mee aan
de prijsvraag.

Van 13.00 tot 16.00 uur is het
mogelijk allerlei spullen te
kopen die door de bewoners

van de wijk worden verkocht.
Iedereen die nog op zoek is naar
tweedehandsspullen, kleding,

speelgoed, babyspullen of decoratie
is welkom in de wijk.

Eindelijk wer schik in Blitterswik
In Blitterswijck wordt zaterdag 2 oktober Eindelijk wer schik in Blitterswik georganiseerd. Tijdens deze
middag wordt er door de Kerngroep Blitterswijck de nieuwe duofiets gepresenteerd waar dorpsgenoten
gebruik van kunnen maken.
Kerngroep Blitterswijck heeft
deze middag georganiseerd naar
aanleiding van een bedrag dat
ieder dorp heeft gekregen om na
de corona weer iets te organiseren
voor de dorpsgenoten. De middag

begint met een opening met het
St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck
en fanfare Moed en Ijver. Het
jeugdprogramma wordt verzorgd
door OJC Dim en de scouting.
Ook wordt de jeu de boulesbaan

geopend en is er een matinee waar
gedanst kan worden.
In de avond staat een quiz op het
programma en zal DJ Jellez en Pruuf
Mar! voor muziek zorgen.

Jubilarissen Eerste Wijkvereniging
Leunen
Dee EWL (Eerste Wijkvereniging Leunen) heeft vrijdag 24 september haar jaarvergadering gehouden.
Tijdens deze bijeenkomst zijn er ook diverse jubilarissen gehuldigd. Het gaat hierbij om familie Zegers voor
haar 50-jarig jubileum. Sraar Zegers was de allereerste voorzitter van de EWL Ook werden meneer Michels
(25-jarig jubileum), familie Van Meijel (50-jarig jubileum), meneer Jacobs (50-jarig jubileum) mevrouw
David (50-jarig jubileum), familie Swinkels en familie Manders (beiden 25-jarig jubileum) in het zonnetje
gezet.
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Liturgiecursus en Bijbelavonden Paterskerk
Nu alles weer wat tot leven komt na de besloten coronaperiode wordt ook het cursuswerk van de parochies
weer opgepakt. Vorig jaar werd de kerk op zaterdagmiddag de Paterskerk opgesteld voor Liturgische
Vorming. Rond uiteenlopende thema’s werd uit de doeken gedaan waarom de kerk viert zoals ze viert en wat
daarvan de achtergronden en verbanden zijn.
Die middag worden op zaterdag 2
oktober voortgezet met een middag
over uitvaart en uitvaartliturgie.

Ook de Bijbelavonden worden weer
opgepakt: de Bijbel van kaft tot
kaft. De eerste avond na de zomer

vindt plaats dinsdag 5 oktober.
Voor meer informatie kijk op
www.rkvenray.nl
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Limburgse Molendag
De Limburgse Molendag vindt zondag 3 oktober plaats. Op deze
dag zijn alle wind- en watermolens te bezoeken, zo ook de Molen
Nooit Gedacht in Merselo.
De vrijwillige molenaars zijn
aanwezig om te laten zien hoe de
molen er van binnen uit ziet, hoe
de molen werkt en maalt.

Tevens is meel, door molenstenen
gemalen, te koop.
Van 11.00 tot 16.00 uur zijn de
deuren geopend.

Kleurrijke high tea’s voor
mensen die zich eenzaam
voelen
Stichting Kleur&Kracht gaat een poging doen om eenzaamheid
tegen te gaan door middel van kleurrijke high tea’s in de wijken.
Thee staat in veel culturen voor verbinding en aandacht voor elkaar
en het is een sociale activiteit waarin de gesprekken op gang komen.
Op dinsdag 5 oktober vindt er
in ’t Stekske in Landweert en in
’t Schöpke in Veltum een eerste
editie plaats voor mensen die zich
eenzaam voelen of door een kleine
beurs in isolement raken.
Er is plek voor maximaal acht per
sonen. De stichting streeft naar

een diverse groep voor wat betreft
culturele achtergrond. Op een nog
niet vastgestelde datum zal er ook
een high tea zijn in het MFC in het
Brukske en wellicht nog in andere
wijken. Neem contact op via info@
stichtingkleurenkracht.nl

Kindervoorstelling
over groenten in Geijsteren

Verrekes Moj wint liedjesfestival
In Schouwburg in Venray vond zaterdag 25 september het Liedjesfestival van Vastelaovesvereniging De
Piëlhaas uit Venray plaats. Uit de negen kandidaten werd door de jury Verrékes Moj met het nummer
Droeëm dizze dag als winnaar gekozen. Naast Verrékes Moj stonden ook Nevvenén Van Lieshout & Arts en
Maik & Kyra op het podium. / Beeld: Rianne Verbong

Het Cultuurpodium Geijsteren organiseert op zondag 17 oktober
om 15.00 uur een kindervoorstelling. De musical, genaamd
Groentefeest, vindt plaats in Zaal de Kei in Geijsteren.
Kinderen die geen groenten willen
eten, veel mensen kunnen daar
over vertellen; ze maken dit mee
bij hun eigen kinderen of kennen
het uit een lang vervlogen kinder
tijd. Spruitjes, boontjes, witlof of
bloemkool, kinderen vinden altijd
wel een reden om geen groenten
te eten, ook al zijn ze zo gezond.
‘Groentefeest’ is een verhaal dat

begint in de komkommertijd en
waar de kinderen zich niet zo
lekker voelen, maar niet precies
weten waarom. Tijdens hun muzi
kale zoektocht naar dat betere
gevoel, leren ze via liedjes een
hele hoop groenten kennen en
waarderen.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.cultuurpodiumgeijsteren.nl

Buurtfeest in de Oranjebuurt
in Venray
Bewoners van de Oranjebuurt in Venray vieren zaterdag 2 oktober
een buurtfeest in de wijk. Het thema van dit buurtfeest is
‘Oranjebuurt Ontwaakt’. De coronaperiode zorgde er namelijk
voor dat de activiteiten in de buurt op een laag pitje stonden, maar
nu kunnen deze weer worden opgepakt.

Rowwen Hèze bij Jubileum OJC Jera 70
Het 50-jarige jongerencentrum in Ysselsteyn vierde haar gouden jubileum in het weekend van 24, 25 en
26 september met vier verschillende evenementen. Het concert van Rowwen Hèze vond plaats op
zaterdag 25 september en werd gezien als het hoogtepunt. Volgens voorzitter Tom Jenniskens was het
ouderwets feest in de tent. “Het was raar om weer een volle tent te zien. Maar het was erg leuk, iedereen
nam het er weer van.” Jenniskens geeft aan dat het voor Jera een spannende tijd wordt nu de
versoepelingen zijn doorgevoerd. “Het is afwachten of we wat gaan merken van de coronatoegangspas en
of de jongeren weer naar Jera terugkomen nu ze in coronatijd hun eigen adresjes hebben gevonden. Ook
merken we dat een aantal vrijwilligers zijn gestopt. Gelukkig zijn er wel weer nieuwe bijgekomen,
waardoor het aantal weer op peil is.” / Beeld: Stijn van Soest

In en rond de Petrus’ Bandenschool
is er tussen 14.00 en 19.00 uur
een feestelijke ontmoeting en
is er van alles te doen voor de
Oranjebuurtbewoners. De werk
groepen uit de buurt laten zien
en horen waar ze mee bezig zijn
en wat de toekomstplannen zijn.
Daarnaast zijn er activiteiten voor
de kinderen, een rondleiding door
de Oranjebuurt, een jeu de boules
toernooi, dans en muziek.
Er vinden rond 15.00 uur een aantal
centrale presentaties plaats: er is
een woord van welkom en er is
een Oranjelied gemaakt, dit zal ten
gehore worden gebracht. Tevens
is dan de presentatie van het
eerste van het nieuwe ‘School-/
Kolkplein’. Er worden vier foto-

banners aangeboden aan de groep
ouderen van de Oranjebuurt. Deze
ouderen zullen binnenkort hun
vrijdagmiddag bijeenkomsten
vieren in de Aula van de Petrus’
Bandenschool. Op deze banners
staan foto’s van leerlingen
van de Petrus’ Bandenschool.
In een workshop hebben de
leerlingen van groep 8, samen
met de Oranjebuurtbewoner
Rini van de Leur, foto’s gemaakt
van herkenbare plekken in de
Oranjebuurt. Dit alles staat in
het teken van het versterken
van de samenwerking tussen
de Oranjebuurt en de Petrus’
Bandenschool.
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T/PM

SIEMENS WASMACHINE
WM14UQ70NL
• SensoFresh • SpeedPack L
• Anti-vlekkensysteem

899,-

749,-

65
dB
BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WTH83V00NL
• AutoDry • AntiVibration Design
• SensitiveDrying System

1600

679,-

489,-

T/PM

1199,-

SAMSUNG WASMACHINE

WW90T936ASH
• QuickDrive™ • AI Wash • Super Speed
• Tummers keuze voor een Smart wasmachine

699,-

*Prijs na €200 cashback

S KEUZE

TUMMER
NO FROST

E
178
CM

91 CM

225L
VRIEZEN

409L
KOELEN

SAMSUNG AMERIKAANSE KOELKAST
RS68A8831SL/EF
• Smart Conversion • Twin Cooling Plus
• incl.
voucher t.w.v. €75,-

1699,-

1399,-

D
BOSCH INBOUW VAATWASSER
SGV4HBX40E
• Extra Droog • InfoLight • AquaStop
• SuperSilencePlus 44dB

1199,-

799,-

AEG INBOUW OVEN MET MAGNETRON

999,-

799,-

KMF768080M
• CombiQuick • MaxiKlasse
• Nismaten (BxHxD) 56x45,5x55cm • Tummers keuze voor een
inbouw oven met magnetronfunctie

NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

