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De Keg
wint verkeersplein
Om kinderen te helpen bij de ontwikkeling van hun fietsvaardigheden, startte de ANWB de actie ‘een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein.’ Bij deze actie werd in iedere provincie één schoolplein omgetoverd tot een ANWB Verkeersplein. Hier kunnen kinderen van groep 1 tot en met groep 8 veilig oefenen en ervaring opdoen met verschillende verkeerssituaties. In Limburg heeft openbare Jenaplan basisschool De Keg uit Venray het ANWB Verkeersplein gewonnen. Burgemeester Luc Winants kwam het plein feestelijk openen.

Park voldoet niet aan de KODE

Meerderheid commissie ziet zonnepark in Loobeekdal niet zitten
NRG2ALL, voorheen Tomorrow Energy heeft een gewijzigde aanvraag ingediend voor een zonnepark van
14 hectare in het Loobeekdal. Het College van B&W geeft aan dat het park niet voldoet aan de KODE en wil
het plan weigeren. De commissieleden hebben dinsdag 12 oktober laten weten in te stemmen met de weigering. CDA en PvdA vroegen zich wel af of het plan een eerlijke kans heeft gekregen, omdat het initiatief
van concurrent Kronos nog niet van tafel is.
Tomorrow Energy heeft eind sep
tember 2019 een aanvraag voor
een omgevingsvergunning inge
diend voor het realiseren en gedu
rende 25 jaar exploiteren van een
zonneweide ten noorden van de
kern Venray, direct ten westen van
de A73. Eind augustus 2020 heeft
Tomorrow Energy een gewijzigde
aanvraag ingediend. De totale opper

vlakte van het zonnepark is in de
gewijzigde aanvraag teruggebracht
van 19 naar 14 hectare. Het college
concludeert nu dat het plan niet
voldoet aan de voorwaarden betref
fende natuurzones, landschapszo
nes, landschappelijke inpassing en
afstand tot locatie waarvoor al een
nagenoeg uitgewerkt plan is inge
diend. De aanvraag wordt gewei

gerd, zodat het Loobeekdal wordt
beschermd.

Verstandige keuze
Dickie Minken-Jansen (PvdA) vroeg
zich tijdens de commissievergadering
af of het een verstandige keuze is
om het plan te weigeren. “Er moeten
keuzes worden gemaakt en
compromissen gesloten. Hoe denken

we te voldoen aan de verplichtingen
als ook windmolens niet kunnen
worden geplaatst in de gemeente?
We zullen alle zeilen bij moeten
zetten om onze targets te halen.”
Leo Philipsen (CDA) twijfelde of
het initiatief wel een eerlijke kans
heeft gehad omdat Kronos nog
boven de markt hangt. “We hadden
dit plan graag op een later tijdstip
op de agenda gehad. We lopen
een gigantisch risico als we nu wel
instemmen.”
Wethouder Cor Vervoort deelde
de mening van het CDA niet. “Er is
volop overleg geweest. Het zit hem

niet alleen in Kronos, het zit ook in
andere aspecten. Er is voldoende
ruimte geweest om het op te lossen,
maar er heeft geen verdere bijstel
ling plaatsgevonden.”

We lopen een
gigantisch risico
als we instemmen

Tekst: Jeanine Hendriks
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Ysselsteyn kiest voor sloop Odakerk
De Heilige Odakerk en de pastorie in Ysselsteyn worden gesloopt om
plaats te maken voor een nieuwe multifunctionele accommodatie.
Gemeenschapshuis De Smelehof verdwijnt ook en verhuist in 2024 naar
de nieuwbouw aan het Lovinckplein. Het dorpsforum stemde op maandag 4 oktober unaniem in met de sloop van de oude kerk uit 1927.
Nu dit besluit genomen is, kan werk
groep RAP (Realisatie Accommodatie
plan) verder met het toekomstplan.
Voor eind dit jaar wil de werk
groep het accommodatieplan bij de
gemeente indienen. De planning is dat
de bouw medio 2023 van start gaat.

Financiën
Enkele forumleden wilden meer
weten over de kosten en de financi
ële gevolgen voor de verenigingen.
Lei Potten haalde aan dat alle ver
enigingen zonder het betalen van
huur gebruikmaken van De Smelehof.
Voorzitter Eric Michels van werkgroep
RAP wilde nog niet op de financiën
en de tekeningen ingaan. “De vra
gen zijn terecht, maar daarvoor is het
nog te vroeg.” Tijdens de vergade
ring klonk het bedrag van 2,5 miljoen
euro voor de nieuwbouw. De werk
groep wil de investering doen zonder
een lening af te sluiten. Dat is zelfs
een voorwaarde om de exploitatie
niet te belasten.

Lening
Paul Verhoeven vond dit een stap te
ver. Hij pleitte ervoor de mogelijk
heid voor een lening open te houden
voor het geval er een tekort ontstaat.
“We moeten niet nodeloos streng
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HALLO Venray
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zijn. Deze voorwaarde kan de haal
baarheid belemmeren. Terwijl we
allemaal willen dat dit van de grond
komt.” Twan de Wit stelde daarom
voor om de voorwaarde te schrappen
en te vervangen door ‘uitgangspunt’.
Daarin kon iedereen zich vinden.
Onduidelijkheid over de exploita
tie leverde de meeste discussie op.
“Ik mis de financiële onderbouwing”,
stelde Lei Potten. “Wat gebeurt er
bij een exploitatietekort?”, wilde hij
weten. “De gemeente vraagt om
een gezonde exploitatie voor de
lange termijn”, reageerde Michels.
“De exploitatie is nog niet rond. Dit is
een uitdaging maar we gaan geen
gekke dingen doen. We moeten ook
niet te veel beren op onze weg zien.
Want dan komt er niets tot stand.”

Exploitatie
Duidelijk is dat met alleen de inkom
sten van de kerk en het gemeen
schapshuis de exploitatie niet rond
komt. Voorzitter Hans Michels van de
werkgroep kerk en gemeenschaps
huis vertelde dat dagbesteding
daarom als derde activiteit wordt
toegevoegd. Met een onderneemster
zijn al afspraken gemaakt. “We zoch
ten naar een activiteit die iets toe
voegt aan het dorp en die niet

concurreert met iets anders.”
De voorgenomen sloop van de
kerk, die in 1992 nog werd gere
noveerd, leidde niet tot veel nega
tieve reacties bij dorpsbewoners.
“Het kerkbestuur wil wel enkele
elementen uit de kerk terugzien in
de nieuwe accommodatie”, vertelde
Hans Michels. Eric Michels zei dat
de meeste reacties tijdens de twee

inloopbijeenkomsten gingen over het
aanzicht van de nieuwbouw vanaf
het Lovinckplein.
Voor het nieuwe gebouw wordt
een beheerstichting opgericht.
Vijf leden voor het bestuur zijn al
gevonden. De dorpsraad gaat func
tioneren als een raad van toezicht.
“Die staat boven het bestuur en kan
altijd ingrijpen als het mis dreigt

te gaan”, aldus Michels. Bij de uit
eindelijke stemming over het plan
staken alle 34 forumleden hun hand
in de lucht. “Dit had ik niet durven
dromen. Het is een enorme steun.
Dank voor jullie vertrouwen”, rea
geerde Michels.

Tekst: Henk Willemssen

11.000 euro per jaar

Subsidie voor speelcoach ‘t Brukske verlengd
De subsidie voor de speelcoach Henk in de wijk ‘t Brukske is voor drie jaar verlengd. Dit kost de gemeente Venray jaarlijks 11.000 euro.
De speelcoach heeft zich ontwikkeld
tot een kernfiguur voor de (jonge)
wijkbewoners van het Brukske.
Hij organiseert het hele jaar door
beweeg-, speel- en ontmoetingsac
tiviteiten. Die activiteiten stimuleren
kinderen om (samen) te sporten en te
spelen, kennis te maken met cultuur
en met sportverenigingen en vooral
om samen te leven.

Het Wijkplatform Brukske heeft in
2017 subsidie verworven om de speel
coach dagelijks in te zetten voor de
gehele wijk. Tot en met 2020 heeft
het Kansfonds deze subsidie verstrekt.
Omdat dergelijke fondsen nieuwe ini
tiatieven vaak tijdelijk stimuleren en
ondersteunen heeft het bestuur
van het wijkplatform het College van
B&W van Venray gevraagd om de vol

gende drie jaar te ondersteunen bij
het inzetten van de speelcoach.
Hier heeft het college gehoor aan
gegeven. Dit omdat volgens de
gemeente de meerjarige inzet van de
speelcoach kan leiden tot een afname
van overlastmeldingen en een afname
van de jeugdzorg. Het streven van
het wijkplatform is om over drie jaar
de financiering van de speelcoach

zonder gemeentelijke subsidie in
eigen beheer te voorzien. Het risico
bestaat dat het wijkplatform over
drie jaar niet in staat is de kosten van
de speelcoach zelf te dragen en een
beroep doet op de gemeente Venray.
Mocht dit zich voordoen, dan wordt
een nieuwe afweging gemaakt of het
initiatief voor een bijdrage in aanmer
king komt.
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Tennisclubs nog
niet helemaal tevreden
Tennis krijgt in het nieuwe accommodatiebeleid bijna dezelfde
rechten als andere sporten in gemeente Venray. Toch zijn de
tennisclubs nog niet helemaal tevreden. “We blijven nog steeds het
buitenbeentje”, vertelde voorzitter Tim Cornelissen van TC Rohde
in het Sprekersplein van dinsdag 5 oktober.
De lobby van de tennisclubs had
succes, want renovaties van ten
nisaccommodaties worden voort
aan voor tweederde deel vergoed
door de gemeente. Dit was bij alle
andere sporten al langer het geval.
Tennisverenigingen moesten tot nu
toe volledig zelf opdraaien voor de
kosten. Volgens Tim Cornelissen is
de ongelijkheid nog niet helemaal
opgeheven. “Dit is een stap in de
goede richting. We zijn er superblij
mee dat tennis ook tweederde deel
van de investering betaald krijgt,
maar we zijn nog steeds uitgeslo
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Verouderd gebouw

Jera heeft renovatieplan klaar
Jongerencentrum Jera heeft de plannen klaar voor een grondige renovatie van het gebouw aan Peter Janssenweg
in Ysselsteyn. Werkgroep Toekomst Jera wil snel aan de slag maar moet eerst nog in gesprek met de gemeente.

ten van de instandhouding van de
basisvoorziening.”
Volgens Hospitality Group, die het
accommodatiebeleid opstelde,
zijn de gemeenten in Nederland
hierover verdeeld. De helft betaalt
mee aan onderhoud aan gebou
wen, velden, banen en parkeren en
de andere helft niet. “We hebben
al vaker gezegd: gelijke monniken,
gelijke kappen. We willen dat dit
ook gelijk wordt getrokken. Zodat
tennis hetzelfde wordt behandeld
als andere sporten in Venray”, zei
Cornelissen.

Bezwaren tegen
mestverwerking in Ysselsteyn
Omwonenden van de Timmermannsweg in Ysselsteyn verzetten
zich tegen de uitbreiding van het varkensbedrijf van Arts-Swinkels
en de komst van regionale mestverwerking. Buurtbewoonster
Rianne Geelen uitte in het Sprekersplein op dinsdag 5 oktober haar
zorgen over de toenemende stankoverlast en de verslechtering van
het woon- en leefklimaat. Ook de politiek deelt deze zorgen, bleek
tijdens de commissievergadering van dinsdag 12 oktober.
Het varkensbedrijf van ArtsSwinkels beschikt over een ver
gunning voor de verwerking van
6.300 ton eigen mest. Van deze
vergunning is nooit gebruikge
maakt. De nieuwe omgevings
vergunning gaat uit van een
verruiming naar 31.000 ton, waar
van 25.350 ton mest afkomstig is
van andere bedrijven uit NoordLimburg. Vanwege de schaal
grootte van het bedrijf is provincie
Limburg de vergunningverlener.
De provincie vraagt aan de raad
van gemeente Venray een verkla
ring van geen bedenkingen. “Het is
geen geschikte plek voor mestver
werking”, stelde buurtbewoonster
Rianne Geelen,. “Zeker niet zo dicht
bij woningen die al veel stankover
last ervaren.” Geelen schetste het
beeld van veel intensieve veehou
derijen en burgerwoningen aan de
langgerekte Timmermannsweg.
“Het woon- en leefklimaat is nu
al zeer slecht. Dat komt ook door
dat de combiluchtwassers minder
goed functioneren dan verwacht.”
Na afloop van het Sprekersplein
lichtte ze toe dat ze geen proble
men heeft met eigen mestverwer
king. “Maar wel met grootschalige
mestverwerking voor derden.”

Uitbreiding
Geelen haalde ook aan dat het aan
tal varkens wordt uitgebreid met
zo’n 2.700 dieren. Van de eerder ver
leende vergunning voor 2.880 var
kens is geen gebruikgemaakt.
“Per saldo betekent het voor de
buurt dus een verslechtering van de
huidige situatie. Ik doe daarom een
beroep op de gemeenteraad om het
college te bewegen de verleende
vergunning in te trekken. Dat zou

rechtvaardig zijn want met de ken
nis van nu zou die vergunning niet
meer afgegeven mogen worden.
Het is echt een situatie die erom
schreeuwt gesaneerd te worden.”

Vier zienswijzen
Tegen de aanvraag van de omge
vingsvergunning zijn vier ziens
wijzen ingediend. De bezwaren
richten zich op geuroverlast,
gezondheid, milieukwaliteit en ver
keersoverlast. Het College van B&W
wil groen licht geven aan het plan,
inclusief de legalisering van een
kleinschalig mesttransportbedrijf.
Volgens het college blijkt uit de
beoordeling dat het plan niet leidt
tot overschrijding van de normen
voor geluid en fijnstof. Ook zou
het plan voldoen aan de regionale
afspraken over mestverwerking.
Het college vergelijkt de aanvraag
met de vergunde situatie.
De politiek dacht daar echter
anders over. “Mestverwerking voor
derden behoort niet op deze loca
tie plaats te vinden. Het initiatief
past niet in het bestemmingsplan”,
aldus Theo Mulders (Samenwerking
Venray). Ook Elianne Sweelssen
(SP) vond een mestverwerking op
die plek geen goed idee. “We spre
ken al van een zwaar belaste
omgeving, daar moeten we geen
mestverwerking aan toevoegen.
Daarnaast vraag ik me af of de
berekeningen kloppen die door
het adviesbureau zijn uitgebracht.
Het adviesbureau is al eens eerder
beticht van fraude.”
Als de gemeenteraad besluit een
verklaring van geen bedenkingen
te weigeren, dan kan de provin
cie de omgevingsvergunning niet
verlenen.

“De werkgroep is enthousiast aan
de slag gegaan en heeft een com
pleet bidbook opgesteld”, zei voor
zitter Eric Michels van werkgroep
Realisatie Accommodatieplan (RAP) in
het dorpsforum op maandag 4 okto
ber. “Het bezoek van de gemeente kon
helaas geen doorgang vinden. Daardoor
is het plan tijdelijk ‘on hold’ gezet.”
Michels deed een oproep om snel aan
tafel te komen. “Jera zal de gemeente
benaderen voor een afspraak.”
De tien leden van Werkgroep Toekomst
Jera hebben binnen twee jaar een com
pleet verbouwplan opgesteld. Met alle

gebruikers is gesproken over de wen
sen en het programma van eisen. Er is
niet gekozen voor sloop en nieuwbouw,
zoals bij de kerk. De werkgroep wil de
sfeer en het karakter en aanzicht van
het bestaande pand zo veel mogelijk
behouden. Omdat het gebouw verou
derd is, moeten enkele grote renovaties
plaatsvinden. Zo moeten het dak en de
dragende staalconstructie volledig ver
vangen worden.
Het Jera-plan is losgekoppeld van de
nieuwbouw van het gemeenschapshuis
en de kerk. De bedoeling was samen
op te trekken. “Het is beter om de plan

nen te splitsen. Dan komen ze ook niet
in elkaars vaarwater en kan ieder
een op eigen snelheid verder”, lichtte
Michels toe.
Het plan voor de bouw van een nieuwe
sportzaal in Ysselsteyn blijkt te hoog
gegrepen. De bestaande gymzaal is te
klein en verouderd. Een knelpunt is de
zaalbezetting die vooral in de zomer
maanden te laag is voor een sluitende
exploitatie. “Een nieuwe sportzaal blijkt
geen haalbare kaart. Het plan is voorlo
pig stopgezet”, aldus Michels.
Tekst: Henk Willemssen

Wij zoeken

Kasmedewerkers

Voor onze locaties Baarlo en Kessel

Plantise is een hoogwaardig plantenkweker voor het opkweken
van warme en koude groenteplanten, sierteelt en het opkweken
voor derden.
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s ga je aan de slag met
productiewerkzaamheden in de kassen zoals zaaien, oppotten en
steksteken. In Baarlo werk je samen met het teeltteam en bedien
je de oppotmachine en zaailijn.
In Kessel verricht je makkelijk technisch werk naast het
productiewerk. Dit allemaal in onze lichte, schone kassen vol
groene jonge planten.
Wat breng je mee?
Afgeronde vmbo-opleiding;
Passie voor planten en een flexibele instelling;
Pré's zijn: heftruckcertificaat en ervaring in de (glas)tuinbouw.
Wil je reageren of meer informatie?
Stuur je cv met korte motivatie of je vraag naar
werken@plantise.com, of kijk op onze website.
Irisweg 40 Bleiswijk | tel 088 02 02 200 | www.werkenbijplantise.com
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Akkoord schoolbesturen over verhuizing
Focus en Spectrum
De verhuizing van Focus en Spectrum, de twee scholen voor speciaal onderwijs in Venray, naar Raayland
College is voor iedereen de beste oplossing. Dat is de mening van de drie betrokken schoolbesturen.
Raayland College wordt verlost van dure leegstand terwijl het speciaal onderwijs op een betere locatie een
nieuw gebouw kan neerzetten dat aan alle eisen voldoet.

deuren open en zoeken de samenwer
king op met andere onderwijspart
ners. Verbinding is een meerwaarde.
Eén plus één is drie.” Peter Schutte
ziet voordelen voor de leerlingen die
straks makkelijker kunnen doorstro
men naar vmbo of praktijkonderwijs.
“Zie het als een campusachtig idee.
Met een zorgcoördinator, ondersteu
ning en jeugdzorg. We kunnen elkaars
expertise uitwisselen. Het komt
allemaal de onderwijskwaliteit ten
goede.”
De bereikbaarheid zal ook verbeteren.
Nu zitten Focus en Spectrum mid
den in een woonwijk waar weinig
ruimte is voor de busjes die kinde

ren halen en brengen. De planning is
dat het ontwerp met het programma
van eisen in de zomer van 2022 klaar
is. Directeur Henk Moonen van Focus
en Spectrum hoopt medio 2024 te
kunnen verhuizen. De plek van het
vrijkomende schoolgebouw aan het
Groenewoltsepad leent zich volgens
de gemeente goed voor woningbouw.
De gemeenteraad moet op 2 novem
ber instemmen met de verhuizing.
Het alternatief is vervangende nieuw
bouw op de bestaande locatie van
Focus en Spectrum.

Tekst: Henk Willemssen

Gebouw Raayland College
terug naar gemeente
Gemeente Venray neemt de huisvesting van het voortgezet onderwijs weer over van schoolbestuur LVO. Het beheer van het gebouw
van Raayland College is voor LVO te duur geworden, zegt bestuurder Eugène Bernard.

Wethouder Jan Jenneskens (D66) is
verheugd dat er na een jarenlange
zoektocht nu duidelijkheid is. “We zijn
al heel lang bezig om een goede plek
te vinden voor Focus en Spectrum.
Met nieuwbouw bij Raayland College
lossen we meerdere problemen tege
lijk op. We hebben samen een oplos
sing gevonden die voor iedereen goed
past”, verwoordde hij in een persbij
eenkomst.
Focus en Spectrum huizen met
110 leerlingen in een verouderd
gebouw aan het Groenewoltsepad
in Venray. Raayland College heeft
te maken met krimp waardoor het
aantal leerlingen daalde naar 1.460.
“We zijn nog een middelgrote school
die zit in een megagroot gebouw.
Daarin passen we niet meer”, ver
telt rector Bas van Rooijen. Het oud
ste deel, het voormalige Boschveld
College uit 1969, staat grotendeels
leeg. Alleen de twee gymzalen en

de aula, zoals bij examens, zijn nog
in gebruik. Herbestemming is gezien
de oude bouwconstructie niet goed
mogelijk waardoor sloop voor de hand
ligt. Dit biedt ruimte voor nieuwbouw
van het speciaal onderwijs. Focus en
Spectrum kennen de buurt al want ze
huizen nu op zo’n 200 meter afstand.

Protesten
Toen een paar jaar geleden de moge
lijke verhuizing naar Raayland College
bekend werd, klonken direct protes
ten van ouders. In de politiek werden
verontruste vragen gesteld. Er waren
twijfels of het wel een goed idee
is om kinderen van speciaal onder
wijs onder te brengen bij zo’n grote
school. Bestuurder Peter Schutte van
Onderwijsgroep Buitengewoon, waar
Spectrum onder valt, kent de bezwa
ren. “We snappen de bezorgdheid van
de ouders. Onze leerlingen gedijen het
beste bij rust en structuur. Dat gaan

we ook realiseren in het nieuwe
gebouw. De tijd dat speciaal onder
wijs ver weg in een bos werd gestopt,
is voorbij. Onze scholen moeten volop
in de maatschappij staan.” De ouders
mogen meepraten over het ontwerp
van het gebouw. “De veiligheid van
de kinderen staat voorop”, zegt Frans
Laarakker die vanaf 1 oktober de
nieuwe bestuurder is van SPOV waar
toe Focus behoort. “We zien ook kan
sen voor de leerkrachten. Zij kunnen
doorontwikkelen en van elkaar leren.
Het is van belang een aantrekkelijke
onderwijswerkgever te zijn.”

Nieuwe visie
De komst van speciaal onderwijs
past in de nieuwe visie van Raayland
College. “De school was te veel in
zichzelf gekeerd. Dat hebben we nu
omgedraaid. We willen de aantrek
kingskracht terug die we ooit hadden”,
zegt Bas van Rooijen. “We zetten onze

Voor de zorgplicht van het
gebouw betaalt gemeente Venray
dit jaar 733.438 euro aan LVO.
“Dit bedrag was voorheen hoger”,
meldt Eugène Bernard. “Want de
gemeente betaalt een vast bedrag
per leerling. Maar het leerlingen
aantal is gekrompen terwijl het
aantal vierkante meters gelijk is
gebleven. We zijn daardoor veel
geld kwijt aan het onderhouden
van leegstand. Dat geld kunnen
we niet aan onderwijs besteden.”
LVO is jaarlijks zo’n 350.000 euro
kwijt aan leegstandkosten. Bij de
corona-inspectie werd het leeg
staande gebouw C, het voormalige
Boschveld College, ook afgekeurd
omdat de ventilatie er onder de
maat is.

Financiële last
Bij de nieuwbouw en uitbreiding
van Raayland College in 1999 was
er een decentralisatie waardoor het
gebouw voortaan onder het eigen
dom en beheer van LVO viel. Na 22
jaar wordt dit besluit weer terug
gedraaid. Onderwijswethouder Jan

Jenneskens (D66) vreest niet dat de
gemeente daardoor met een tekort
wordt opgezadeld. “Het gebouw is
nu een financiële last, maar onder
zoek van HEVO heeft aangetoond
dat het de gemeente niet meer
gaat kosten.” Dat komt doordat de
leegstand van zo’n 4.000 vierkante
meter wordt gesloopt om plaats te
maken voor een nieuw gebouw.
Naast de twee gymzalen verdwij
nen ook de voormalige conciër
gewoning en de tuinderkas in de
hoek Zuidsingel-St.Antoniusstraat.
Over de kosten van de nieuwbouw
is nog niets bekend. “We gaan alles
goed in beeld brengen door mid
del van een programma van eisen”,
zegt Jenneskens. Hij meldt dat de
gemeenteraad eerst een besluit
moet nemen over het terugdraaien
van de decentralisatie voor
dat instemming wordt gevraagd
over de verhuizing van Focus en
Spectrum. Beide onderwerpen
staan op de raadsagenda van dins
dag 2 november.
Tekst: Henk Willemssen

De Wijnberg valt buiten
nieuwbouwplan
In het bouwplan voor Focus en Spectrum op het terrein van
Raayland College is geen plek ingeruimd voor De Wijnberg.
De behandelschool voor speciaal onderwijs wil wel graag meeverhuizen naar de nieuwbouw.
Onderwijswethouder Jan Jenneskens
(D66) geeft aan dat alle aandacht
nu gericht is op de huisvesting
van Focus en Spectrum. “We kun
nen niet alles tegelijk meenemen.
Dat gaat niet lukken. We zijn bezig
met De Wijnberg over mogelijk een
andere plek in Venray.”
Op de locatie van De Wijnberg aan
Molenpad in Venray is nu alleen
plek voor kinderen uit de onder

bouw. Het schoolbestuur wil alle
kinderen uit Venray, die een combi
natie van onderwijs en zorg nodig
hebben, samenbrengen in één
gebouw. Ongeveer twintig jonge
ren van 13 tot 18 jaar uit gemeente
Venray gaan nu nog dagelijks in
Venlo naar school. Bij de nieuw
bouw van Focus en Spectrum wordt
wel rekening gehouden met een
mogelijke uitbreiding.
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Complete inboedel tweedehands verkregen

Huis van Marktplaats in Wanssum
Bijna de complete inboedel van Sonja Olde Daalhuis en Wil Janssen komt van Marktplaats. Ze wonen al 22 jaar
in Wanssum en hebben het huis zelf gebouwd. Ze kochten een bungalow en bouwden deze uit tot een ruime
woning, waar ze wonen met hun twee dochters, zoon en kleinzoon.

De stenen voor de buitenmuren van
het huis, de tegels in het huis en
de badkamer zijn nieuw gekocht.
Ook wat lampen en accessoires
zijn nieuw. Verder komt bijna alles
in het huis van Sonja en Wil van
Marktplaats. De keuken, de stenen
voor de binnenmuren, hout voor
de meubels, de klinkers achter
het huis, de deuren, de meubels,
verschillende lampen, het tuinhuisje,
de tuinset, dakpannen en het urinoir
zijn allemaal tweedehands gekocht.
Je zou het niet zeggen. Mensen
hebben vaak een bepaald beeld van
tweedehands spullen. “Als ze dan
vervolgens hier komen kunnen ze
zich niet voorstellen dat bijna alles
van Marktplaats komt”, lacht Sonja.
Sonja en Wil zijn al zeker twintig jaar
bezig met verbouwen. “Wil heeft
niet zo’n haast”, lacht Sonja. “Ik ga
liever snel door. We zijn nog steeds
niet klaar: de voor- en achtertuin
moeten nog helemaal gedaan wor
den.” Naast dat Sonja en Wil bijna
al hun spullen tweedehands kopen,

hebben ze ook niet veel laten doen
in huis. Het grootste gedeelte doen
ze zelf, met behulp van Wils vader.
Ook Sonja’s vader, die inmiddels over
leden is, heeft in de beginjaren veel
meegeholpen. “Verder hebben ook
andere familieleden ons geholpen,
daar zijn we heel blij mee.” Sonja
en Wil hebben een gedeelte stuka
doorswerk en metselwerk laten doen,
de rest hebben ze grotendeels zelf
gedaan. “Een groot gedeelte van onze
meubels is zelfgemaakt, Wils vader
is timmerman. We hebben het hout
tweedehands gekocht en hij heeft de
meubels ervan gemaakt. Hij helpt ons
wel vaker in huis, ook met het plaat
sen van de tweedehands deuren. Voor
het kopen van tweedehands deuren
heb je wel geduld nodig, want je vindt
ze nooit in één keer allemaal. Ook de
ramen en de trap zijn zelf geplaatst.”

Miskopen
In de gang ligt een afgebroken
schouw. “We hadden in gedachten
deze in de woonkamer te plaatsen.

Wil heeft hem opgehaald, maar toen
hij ermee thuiskwam schrok ik van
hoe geel hij was. Ik durfde het niet
te zeggen”, lacht Sonja. “Hij had
hele erge last van zijn rug door het
sjouwen, dus ik zei maar dat ik het
mooi vond. Later ben ik toch maar
eerlijk geweest. Dat is het nadeel van
Marktplaats, de kleur kan je dan niet
goed zien. We hebben nu besloten
hem in het tuinhuis te plaatsen,
eind goed al goed.” Als Sonja en
Wil spijt krijgen van een aankoop,
zetten ze deze gewoon weer op
Marktplaats. “Ik heb dat toen ook
met een donkerblauwe Chesterfield
bank gehad”, vertelt ze. “Toen hij
hier stond, merkte ik gewoon dat hij
echt niet paste bij de rest van onze
woonkamer. Ik heb hem toen weer te
koop gezet en toen was ik hem ook
weer zo kwijt. Ik kreeg er zelfs meer
voor terug.”

Beste aankoop
Het meest trots is ze op haar
tweedehands Tinello keuken.



PLOEGLEIDER / OPERATOR PERS



ROBOT OPERATOR



PRODUCTIEMEDEWERKER BETON



VERKOPER BINNENDIENST - BENELUX



MEDEWERKER OPBOUW / SERVICETEAM - BENELUX
(M/V/D)



PRODUCTIEMEDEWERKER ALUMINIUM



TEAMLEIDER / COÖRDINATOR
(M/V/D)

“Zo’n keuken is normaal gesproken
peperduur, hij kost nieuw rond de
20.000 euro. Het was altijd wel onze
wens om een keuken in de oude stijl te
hebben. Ik zag deze keuken vervolgens
op Marktplaats staan en besloot een
bod van 400 euro uit te brengen.
Ik dacht bij mezelf: dit gaat hem nooit
worden. Ik kreeg toen een heel leuk
berichtje terug van de vrouw die de
keuken verkocht dat zij en haar man
hadden afgesproken het eerste bod te
accepteren. Het was een stel dat nog
nooit van Marktplaats had gehoord
en wist niet goed wat ze met keuken

we ze naast elkaar geplaatst.” Ook is
een gedeelte van de keuken los tegen
de muur naast de (tweedehandse)
keukentafel geplaatst en dient nu als
koffiehoekje. Trots is Sonja ook op
de kroonluchter die in de hal hangt.
“Die vind ik nog steeds heel erg mooi,
ik ben er lang naar op zoek geweest.
Ik vind het zo mooi om vanuit de gang
naar boven te kijken en deze te zien
hangen. Ik heb er ver voor moeten
rijden, zeker twee uur, maar het is
het waard.” Sonja en Wil rijden stad
en land af voor hun tweedehands
aankopen. “Als het iets groots en moois

moest, omdat ze een strakke keuken
had besteld. Ze wilden de keuken
eigenlijk in een container weggooien.
Hun zoon heeft toen de keuken op
Marktplaats gezet. We zijn toen zo snel
mogelijk die kant op gegaan om de
keuken af te breken en op te halen.
Ze hadden in de tussentijd veel hogere
biedingen gekregen van duizenden
euro’s, maar ze had het ons beloofd en
hield die belofte.” Sonja en Wil braken
de keuken ter plekke af en bouwden
deze thuis weer op een andere manier
op. “De koelkast en vriezer stonden
eigenlijk bovenop elkaar, maar we
wilden het laag houden, dus hebben

is, mag het ver weg zijn, dan rij ik wel.
Dat compenseert zich wel, dan offer je
daar graag je avond voor op.”

Voor het kopen van
tweedehands deuren
heb je wel geduld nodig,
want je vindt ze nooit in
één keer allemaal

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

SOLLICITEER NU ONLINE!
www.redsun.eu/stellenmarkt

REDSUN Unternehmensgruppe, Delbrückstrasse 1, 47623 Kevelaer
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Vlinder dwarsboomt aanleg rotonde Stationsweg
De vlinder iepenpage vormt een belemmering voor de aanleg van een rotonde op de kruising KruidenlaanStationsweg in Venray. Voor de rotonde moeten twee bomen verdwijnen waarin de beschermde vlinder is
aangetroffen.
De gemeente mag beide bomen bij
de entree van de Kruidenlaan daarom
niet zomaar kappen. In overleg met
de Vlinderstichting is een oplos
sing gevonden. Eitjes van de iepen
page worden overgezet naar andere
iepen in de omgeving waarna de
twee bomen toch kunnen verdwij
nen. Nabij de rotonde worden nieuwe
bomen geplant die bekendstaan
om hun goede eigenschappen voor
vlinders. De gemeente hoopt zo de

vlinderpopulatie een extra steuntje
in de rug te geven. Provincie Limburg
moet het plan met de iepenpage nog
goedkeuren. Ook moet de provin
cie nog beslissen over de aanvraag
van een vergunning voor de wet
Natuurbescherming. Dit heeft vooral
te maken met de stikstofuitstoot die
volgens de gemeente minimaal toe
neemt door de Oostverbinding, de
nieuw weg tussen Henri Dunantstraat
en Stationsweg.

Knelpunt
De aanpak van de Stationsweg
maakt onderdeel uit van het plan.
Een knelpunt is de verkeerssitu
atie en parkeergelegenheid bij
medisch centrum Antoniusveld.
Verkeerskundigen hebben in het
afgelopen halfjaar samen met de
wijkraad, medisch centrum en bewo
ners van Wilhelmina Drückerstraat
gezocht naar een verbetering van het
parkeren en de verkeersveiligheid.

Aan St. Servatiusweg komen extra
parkeerplaatsen en het parkeerter
rein krijgt een herinrichting zodat het
medisch centrum beter toegankelijk
wordt voor patiënten die met een
taxi komen.

Zienswijzen
De gemeente is nog bezig met het
afhandelen van enkele zienswijzen
over het bestemmingsplan en de
milieueffectrapportage. De bezwa
ren spitsen zich toe op de effecten
op de woon- en leefomgeving, zoals
meer vrachtverkeer en de toename
van geluid en fijnstof. Om geluids

overlast te verminderen komt op de
Stationsweg grotendeels stil asfalt.
Dit lost niet alles op want op enkele
plekken zijn de geluidsnormen niet
haalbaar binnen de bestaande regel
geving. De gemeente spreekt van
een ingewikkelde materie waarover
overleg is met de betrokken inwo
ners.
Binnenkort is het rapport met reac
ties op de zienswijzen klaar. Daarna
gaat het definitieve plan van de
Oostverbinding het politieke circuit
in. De planning is dat de gemeente in
december een besluit neemt.

Onrust bij agrariërs over
omgevingsvisie
De omgevingsvisie van gemeente Venray leidt tot onrust en onduidelijkheid bij agrariërs. Dat verwoordde
Jacqueline de Wit van adviesbureau Arvalis tijdens het Sprekersplein van dinsdag 5 oktober. Ook tijdens de
commissievergadering van dinsdag 12 oktober werden de zorgen van de agrariërs aangehaald.
Over de nieuwe omgevingsvisie, die
gaat over de fysieke leefomgeving
in de gemeente, zijn 25 zienswij
zen ingediend. De meeste bezwaren
komen uit de agrarische hoek waarvan
er veertien afkomstig zijn van Arvalis
namens Venrayse agrarische bedrij
ven. Ondernemers voelen zich belem
merd in hun voortbestaan en zitten
met veel vragen, vertelde Jacqueline
de Wit. Ze meende dat de reactie van
de gemeente op de zienswijzen onvol
ledig is. “Hoe zit het met oude rechten?
Nieuwvestiging is niet toegestaan en
wanneer is hergebruik van een locatie
wel passend”, vroeg ze zich af. “Ook zijn
er negatieve gevolgen voor de teelt
baarheid van de grond en kunnen
bedrijven op slot worden gezet, terwijl
er agrarische ondernemers zijn die ver
der willen ontwikkelen en toekomstper
spectief zien.” Ze riep de gemeenteraad
op om de omgevingsvisie in deze vorm

niet vast te stellen. “Want de gevol
gen zijn niet te overzien. Ga met de
ondernemers in gesprek over hun kan
sen in plaats van over bedreigingen.
Dan bereiken we veel meer.”
Mia Wegh van Gezond Leefmilieu
Venray liet een ander geluid horen.
“Er is te weinig aandacht voor gezond
heid en milieu. Die zouden juist voorop
moeten staan. Venray telt van alle
gemeenten in Nederland de meeste
landbouwdieren.” Volgens haar biedt de
omgevingsvisie nog wel ontwikkelings
ruimte aan de veehouderij. “Daar moe
ten harde voorwaarden aan gesteld
worden.”

Gevolgen
In de commissie Wonen op dins
dag 12 oktober haalden enkele par
tijen de zorgen van de agrariërs aan.
“De inkrimping van de veestapel kan
ongelooflijke gevolgen hebben voor

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van onze oud-collega

Piet Peeters
Van 1947 tot en met 1992 is hij bij ons werkzaam geweest
en hebben wij hem gekend als een gedreven en accuraat
medewerker en fijne collega. Ook na zijn dienstverband was
hij nog wekelijks tot voor kort in onze werkplaats te vinden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Directie en personeel
Machinefabriek J.M. van den Munckhof B.V.

Wij zijn overweldigd en geraakt door het medeleven van zovelen
gedurende de afgelopen weken na het overlijden van

Jan en Tiny Dietz
De ontroerende, liefdevolle en hartelijke kaarten, gesprekken,
berichten, steun en donaties t.b.v. Sofietje zijn troostrijk.
Henriëtte Dietz
Yassin

Carin Dietz & René van Eck
Guido
Fabiènne
Mirte
Niels

een veedichte gemeente als Venray”,
verwoordde Cees de Vocht (Venray
Lokaal). Lizzy Bruno (ProVenray) zei
voor een verkleining van de inten
sieve veehouderij te zijn. “Het is
onvermijdelijk dat dit zal gebeuren
in Venray. Het is een probleem van
ons allemaal. Daarom moeten we
agrariërs ruimhartig compenseren.”
Bram Jeurissen (CDA) drong erop aan
duidelijkheid te verschaffen aan de
agrarische ondernemers over beper
kingen. Theo Zegers (D66) meende dat
een omslag nodig is. “Want doorgaan
zoals we tot nu toe hebben gedaan,
is geen optie.” Harrie van Oosterhout
(VVD) vroeg zich af of de zorgen van
de agrariërs terecht zijn. “Ik snap dat
zij zich zorgen maken over het inper
ken van hun mogelijkheden.”

Tegenbeweging
Dickie Minken (PvdA) wees op de
sterk groeiende tegenbeweging tegen
de agrarische sector. “Dit is de keer
zijde van de economische succesfor
mule. De agrarische activiteiten zijn
enorm toegenomen. De sector ziet de
bui ook hangen.”
Jos Kniest, beleidsmedewerker lande
lijk gebied, zei dat de omgevingsvisie
nog niet concreet is. De gevolgen voor
de agrarische sector worden meer
duidelijk in de uitwerking van het pro
gramma landelijk gebied. “De ontwik
kelingen staan niet stil en zijn al aan
de gang. De richting is dat het niet
meer zal worden zoals het ooit was.
Er gaan dingen veranderen.” Op de
vraag van het CDA over de beperking
van agrariërs reageerde Jos Kniest dat
de bestaande rechten juridische zeker
heid bieden. “Die moeten we res
pecteren en kunnen we niet zomaar
openbreken.”

Ondernemers voelen
zich belemmerd in hun
voortbestaan

Tekst: Henk Willemssen

‘Ingewikkelde’ beelden
in Venray
Enkele beelden in het centrum van Venray werden donderdag 7
oktober ingewikkeld met rode doeken. Het ging om het standbeeld
van dr. Henri Poels aan de Raadhuisstraat, De Piëlhaas aan de Grote
Markt en Hensenius op het Henseniusplein. Op het etiket dat op de
beelden werd geplakt, was te lezen dat B. achter de actie zat. Het is
niet bekend wie daar achter schuil gaat.

Volgende fase
ontwikkeling NLW
In 2020 heeft NLW koers gezet naar een nieuwe fase van een toekomstbestendig bedrijf. Daarnaast staat de NLW open voor
opdrachten van bedrijven en andere gemeenten. Deze ontwikkeling
gaat een volgende fase in. Directeur-bestuurder Rob Schmitz beëindigt daarom per 1 november zijn opdracht.
In 2020 hebben de gemeenteraden
van de drie aangesloten gemeen
ten de strategische koers voor NLW
unaniem onderschreven. De directie
heeft een uitvoeringsplan opgesteld
en de eerste operationele stap
pen zijn gezet. Daarmee ligt er een
goede basis voor het opbouwen van
een structureel stabiele organisa
tie op basis van de nieuwe koers.
Een nieuwe fase, die vraagt om een
langjarige structurele aansturing,
breekt nu aan.

Visie prioriteit
Bestuursvoorzitter Roy Bouten: “We
zijn trots op de ingezette koers en
zijn Rob dankbaar voor zijn onmis
bare rol hierin. We zijn ons ech
ter bewust van het feit dat, wil de
koersvisie daadwerkelijk slagen,

daadkrachtige en standvastige
ondersteuning en besluitvorming
van het bestuur nodig is. Dit zal
voor nu met prioriteit moeten
worden opgepakt door bestuur en
gemeenten”. Directeur Rob Schmitz:
“Vanuit de vastgestelde koersvisie
hebben we een projectplan uitge
werkt dat nu uitgerold wordt. Eén
van de onderdelen daarvan is dat er
in de interne organisatie aanpassin
gen plaats gaan vinden”.
Binnenkort start een nieuwe direc
teur die verantwoordelijk wordt
voor de verdere opbouwfase van
NLW met als doel het versterken
van de interne organisatie, leidend
tot stabiele groei. De betrokken par
tijen staan in de startblokken om de
volgende stappen te zetten voor de
NLW-groep en haar medewerkers.
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Kerk in Wanssum krijgt tweede leven als mfc
De verbouwing van de Sint Michaëlkerk in Wanssum tot een multifunctioneel centrum gaat door. Architect
Joost Kanters van Novaedes presenteerde het plan op woensdag 6 oktober aan ruim vijftig belangstellende
dorpsbewoners in gemeenschapshuis De Zandhoek. Wethouder Jan Jenneskens (D66) zegde toe dat de
gemeenteraad nog voor de verkiezingen van maart 2022 een besluit neemt.
Sjaak Smits van werkgroep mfc liet
weten de plannen in november bij
de gemeente te willen indienen.
Tijdens de informatiebijeenkomst
werd nog niets verteld over het finan
ciële haalbaarheid. “Het is een fan
tastisch plan”, complimenteerde Jan
Jenneskens. “Maar er zitten nog wat
haken en ogen aan. Het financieel
plaatje zal nog rond moeten komen.
Het is belangrijk dat iedereen mee
denkt over de oplossing.”
Het stichtingsbestuur van De Zand
hoek is eigenaar van het gemeen
schapshuis dat na de verhuizing naar
het mfc wordt gesloopt. Het plan
is om woningbouw te realise
ren. De opbrengst hiervan kan een
financiële bijdrage leveren aan het
mfc. Wethouder Jenneskens haalde
aan dat de bouwlocatie van alleen
De Zandhoek vrij krap is. Daarom wil
de gemeente ook een deel van het
plein betrekken bij het woningbouw
plan. “Het is nu of nooit. Samen met
het dorp moeten we de schouders
eronder zetten”, aldus de wethouder.

Zoektocht
Sjaak Smits vertelde over de lange

zoektocht naar een nieuwe locatie
voor het gemeenschapshuis. Allerlei
opties zoals bij het sportpark en de
haven vielen af. De kerk kwam pas
later in beeld. “Onder voorwaarde dat
de kerk een aparte ruimte behoudt
voor de missen”, zei Victor Geurts
van het kerkbestuur. “En dat we bij
grote bezoekersaantallen kunnen
uitwijken naar de zaal.” Aan die
wensen kan worden voldaan. De kerk
krijgt een vaste plek in de bestaande
sacristie. In het middenschip van de
kerk komt de grote zaal voor sport en
evenementen.

Meer licht
Architect Joost Kanters wil meer bui
tenlicht naar binnen halen in het nogal
donkere kerkgebouw. Aan de kant
van het plein komen drie grote gla
zen puien in een halfronde boog met
daarachter de bar en het horecadeel.
Op het plein is ruimte voor een terras.
“Dit is een aantrekkelijke en zonnige
plek. De kerk is letterlijk het middel
punt van het dorp. Dit beeldbepalende
gebouw gaan we een tweede leven
geven en vullen met activiteiten voor
de gemeenschap.”

warmtepomp en vloerverwarming.
“Het binnenklimaat moet prettig
zijn”, reageerde Kanters. “Het treffen
van duurzame maatregelen is een

hele uitdaging in zo’n gebouw.
Dit zijn we nog aan het uitwerken.”
Tekst: Henk Willemssen

Jeugd
Alle verenigingen die nu
gebruikmaken van De Zandhoek
krijgen onderdak in de zijbeuken
of op een andere plek in de kerk.
De jeugdsoos komt in de kelder
en krijgt een aparte ingang aan
de achterzijde met een terras.
In de voor- en achterkant van het
kerkgebouw is ruimte voor een
extra verdieping. Daarin is plek
gereserveerd voor onder meer de
jeugdbeweging en de biljartclub.
“Met respect voor de historie
houden we de ruimtelijke kwaliteit
van de kerk in stand”, lichtte Joost
Kanters toe. Aan de kant van
het plein komt nog een tweede
verdieping die dienst gaat doen als
vergaderzaal en repetitieruimte.
De dorpsbewoners konden
instemmen met het plan. Vooral het
horecadeel met een combinatie van
nieuwe elementen in de oude kerk
werd positief ontvangen. Er werden
vooral praktische vragen gesteld
zoals over de in- en uitgangen en
de looproutes. En over de ventilatie
en de duurzaamheid. Het gebouw
krijgt zonnepanelen, een

Andere manier van werken

Venray stopt met handhaving
in Horst aan de Maas
Venray en Horst aan de Maas stoppen met hun samenwerking bij
toezicht en handhaving. Gemeente Venray voert deze taken al
vanaf 2005 uit voor de buurgemeente.
Volgens het College van B&W
verloopt de ontbinding van het
contract in goede harmonie.
Afgesproken is dat de toezichtsta
ken van Venray in Horst aan de
Maas jaarlijks met 25 procent wor
den afgebouwd tot in 2024. Dit jaar
gaat het nog om 5.538 uur.
Het uitlenen van buitengewone
opsporingsambtenaren (boa’s) is
op verzoek van Horst aan de Maas
al stopgezet vanaf begin 2020.
Venray verwacht de afbouw van
de taken via natuurlijk personeels
verloop op te kunnen vangen maar
sluit mogelijke ontslagen niet uit.
De samenwerking met Horst aan

de Maas levert Venray nu jaarlijks
900.000 euro aan inkomsten op.
Horst aan de Maas betaalt voor de
ontvlechting 867.378 euro.
Als aanleiding voor de contractont
binding worden de veranderingen
bij bouwen en milieu aangevoerd.
Daardoor zijn toezicht en handha
ving complexer geworden. Hierdoor
is een andere manier van werken
nodig. In de bestaande werkwijze
is het voor Horst aan de Maas las
tig om snel en flexibel te reageren
op spontane situaties omdat de
handhavingscapaciteit eerst vanuit
Venray geregeld moet worden.
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15-vragen aan

Karlijn van Kessel Venray
een leuke film of serie te kijken met
de kachel aan en allemaal lekkere
snackjes erbij. Of een lekkere shop
dag met mijn twee zussen of vrien
dinnen is ook altijd superleuk.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik zou nog graag mijn Engels willen
verbeteren, dat is niet mijn sterkste
punt en wel heel belangrijk om goed
te kunnen. Ook lijkt het me gaaf om
een keer te duiken in de zee en veel
mooie plekjes te ontdekken.

Welk vak op school vind jij het
interessantst?
Ik heb nu het vak voeding, dat ik erg
interessant vind. Ook communicatie
vind ik erg leuk. Daar leren we com
municeren op verschillende manie
ren met iemand. Vaak aan de hand
van rollenspellen of andere oefenin
gen.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?
Ik denk vliegen of onzichtbaar zijn.
Met vliegen kan je gewoon even lek
ker naar Spanje, dat lijkt me heerlijk.
En bij onzichtbaar zijn, kan je bijvoor
beeld gewoon binnen bij een concert
al is het helemaal uitverkocht.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Karlijn van Kessel
17 jaar
ROC Nijmegen
Venray

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik doe nu de opleiding verzorgend
IG, en wil daarmee uiteindelijk
kraamverzorgster worden. Na deze
opleiding wil ik nog doorstuderen tot
kinderverpleegkundige. En in de toe
komst zou ik mega graag kinderen
willen. Dat is wel echt een droom.
Ik hoop een heel mooi huis te kun
nen kopen ooit en dat helemaal leuk
naar mijn smaak te kunnen inrichten.
Inrichting vind ik ook superleuk om
te doen.

Waar ben jij stiekem bang voor?
Insecten vind ik helemaal niks en
grote honden ben ik toch ook wel
bang voor.

Wat is jouw droombaan?
Mijn droombaan is eerst kraam
verzorgster worden, en als ik zelf

kinderen mag krijgen wil ik daarna
in verband met onregelmatige
werktijden kinderverpleegkundige
worden. Dan zou ik misschien op
de oncologieafdeling willen wer
ken, maar dat zie ik nog wel.

popmuziek, een beetje wat er in
de hitlijsten staat.

Wat vergeet je nooit meer van
je jeugd?

Hou jij meer van het zwembad
of meer van de zee? En
waarom?

De mooie dansshows en optredens
die we hebben gedaan met mijn
dansgroep. En mijn leuke basis
schooltijd.

Ik ben veel in de buurt van Spanje,
Frankrijk en Italië op vakantie
gegaan. Vroeger gingen wij altijd
kamperen in Spanje en dat is altijd
een leuke vakantie geweest, dus
dan kies ik denk ik Spanje.

Strand of zwembad is een heel
moeilijk dilemma, de zee vind ik
gezelliger met strandtentjes enzo
voort, maar het nadeel vind ik de
kwallen. En een zwembad vind ik
wel leuk maar kan ik niet de hele
dag in een zwembad liggen, en op
het strand wel. Dus dan toch het
strand.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg van?

Wat is het beste advies Dat je
ooit hebt gekregen?

Eigenlijk hou ik van heel veel
snacks en kan ik niet kiezen maar
hier een paar favorieten: ik hou
heel veel van fruit, witte choco
lade, Maltezers, chips (bugels) en
een broodje kroket.

Vaker tegen mensen zegen dat je
van ze houdt. En alles stapje voor
stapje doen, je kan niet alles in
één keer.

Welke muziek luister jij vaak?

Op een rustige zondagmiddag lig ik
het liefst in mijn pyjama op de bank

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?

Ik luister eigenlijk meestal naar

Wat doe jij het liefst op een
rustige zondagmiddag?

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
After 3 in de bioscoop, die is een
paar weken geleden uitgekomen.
Hier ben ik met een aantal vriendin
nen heen geweest en ik vond hem
heel erg leuk.

Stel je mag er een dagje uit, zoals
naar de dierentuin of naar een
attractiepark. Waar zou jij dan
het liefst naartoe gaan?
Ik zou dan naar een hele gave
dansvoorstelling willen met mijn
dansgroep samen, maar in een lucht
ballon of paragliden staat op nog op
mijn bucketlist.

Tekst: Maud Rotjes

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

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

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

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum
Tel. 0478 531748”
Oudvit seniorenbanen is opzoek
naar o.a. schoonmakers en
postbezorgers in uw regio!
Ervaring werkt! bel: 0512 54 80 77 of
kijk op www.oudvit.nl We zien uw
sollicitatie graag tegemoet!

Hoi

Column

Herfstdagen
in Venray
Afgelopen dagen zijn de echte
herfstdagen weer begonnen,
wat heerlijk! Ofja… dat is één
van de vele meningen over dit
weer.
Als ik een beschrijving mocht
doen over een herfstdag zou ik
ongeveer deze woorden gebrui
ken: regen, bladeren (vanzelf
sprekend), Expeditie Robinson
en pepernoten. Anderen zouden
misschien het alleen omschrijven
door het woord kou, maar ik zie
er toch net wat meer in. Laatst
had ik het erover met klasgeno
ten, in welke volgorde zou jij de
seizoenen ranken? Je zou denken
dat de zomer haantje de voorste
zal zijn, maar dat is echter niet
waar. Wij hadden allemaal de
winter als eerste gekozen, daarna
de zomer en dan herfst en lente.
Want de zomer is fantastisch,
begrijp me niet verkeerd, maar
de winter geeft toch wat meer
sfeer. Bij de zomer denken we
ook snel aan vakanties en zon.
Bij de winter komt toch wat meer
kijken, zoals Kerstmis, sneeuw,
Nieuwjaar, mooie lampjes en
onze beroemde schaatsbaan.
Ach, wat heb ik zin in de decem
berdagen: warme chocolademelk
drinken met een goede film of
kerstmuziek op. Dat laatste wordt
dan wel goedgekeurd door ieder
een.
Maar lieve mensen, we zitten nu
nog lekker in de herfst. Naast
de kou en de pepernoten komt
ook Halloween steeds dichterbij.
Weet jij al wat jij gaat worden
tijdens Halloween dit jaar? En ga
jij langs de deuren? Als ik heel
eerlijk ben, heb ik dat nooit echt
gedaan, langs de deuren gaan.
Wel is er soms bij mij aangebeld.
Wat erg bijzonder was, al zeg ik
het zelf. Je zou het maar durven.
Verkleed gaan langs alle deuren
in jouw straat. Halloween is in
het algemeen niet echt iets voor
mij, overal voel ik mij op 31 okto
ber niet veilig, zeker niet in
Toverland. Dat ik daar soms ben
geweest met Halloween verbaast
me zelf nog.
Nou lieve lezers, geniet van het
herfstweer want voordat je het
weet begint de winter.
Voor nu duik ik weer onder
gronds,

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

Er moet strengere controle komen
op hardrijders in dorpskernen
Dat er in veel dorpskernen te hard wordt gereden, is een feit. Ga maar eens een middag controleren en je merkt al snel op dat veel
automobilisten te hard rijden in de kernen. Dat is natuurlijk gevaarlijk en hierdoor kunnen er ongelukken ontstaan, vooral dichtbij scholen
waar veel kinderen spelen en soms onverwachts de straten oversteken.
Dat zou een reden kunnen zijn dat de gemeente
zich meer moet inzetten op strengere controle in
de kernen. Spreek hardrijders aan op hun gedrag
en laat de politie ze eventueel beboeten voor
hun daden. Misschien dat hardrijders dan wel
inzien wat ze fout doen.
Aan de ander kant kost het flink wat geld om

al deze controles uit te voeren. Er moeten meer
agenten komen en dan kan de politie haar agenten
niet meer inzetten voor andere zaken. Wat heeft
nu de prioriteit? Daarnaast is het maar de vraag
of mensen zich blijven houden aan de regels.
De kans dat je twee keer wordt aangesproken voor
je snelheidsgedrag, is immers klein. Misschien

moeten er meer drempels komen, of wellicht meer
verkeersborden om de 30-kilometerzone duidelijker
te maken?

Er moet strengere controle komen op hardrijders in
dorpskernen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 38

Coronapas dwingt niet-gevaccineerden tot vaccinatie
Demissionair premier Mark Rutte kwam dinsdag 14 september tijdens de persconferentie met het idee van een Coronapas. Alleen met dit bewijs,
een vaccinatie, onlangs hersteld van corona of een 24-uurs testbewijs, mag je bijvoorbeeld een drankje doen op het terras. Neemt dat niet de
vrijheid van niet-gevaccineerden weg?
De respondenten geven aan zich niet te kunnen
vinden in de coronatoegangspas. Robbert
Vlendré vindt het zelfs het begin van het einde
van de vrijheid. “Dit heeft helemaal niks met
onze gezondheid te maken. Rutte en De Jonge
zijn de handlangers van Klaus. Lieve mensen,
ga je alsjeblieft eens meer verdiepen in de
werkelijkheid waarin je leeft. Gezonde mensen
buitensluiten, wie is het daar nu mee eens? En de
bedrijven die nu ‘verplicht’ zijn aan jou te durven
vragen wat je gezondheidsstatus is, zijn al net
zo discriminerend bezig. We kunnen dit gewoon

stoppen, simpelweg om hier niet aan mee te doen
voor vrijheid.”
Miep Arts geeft aan zelf gevaccineerd te zijn, maar
een coronapas te ver vindt gaan. “Er wordt extra geld
vrijgemaakt om hier op te controleren en boetes uit
te schrijven. Dit geld kan beter gebruikt worden voor
de de zorg onder andere salaris maar ook jeugdzorg
en GGZ. Met 80 procent vaccinaties hoeft er mijns
inziens niet zo’n maatregel genomen worden. En het
is toch niet waterdicht. Voorheen bleek dat er amper
besmettingen waren in de horeca. Een coronapas
voor grote evenementen kan ik me iets bij

voorstellen maar om even op terras een kopje koffie
te nemen vind ik te ver gaan.”
Jan-Willem Kinderdijk noemt de invoering van de
coronapas een indirect dwangmiddel om je te laten
vaccineren. “Het is wel erg vreemd omdat inderdaad
gevaccineerden ook besmettelijk kunnen zijn, dus
voor de gezondheid doe je dit niet. Je vaccineert je
voor jezelf als je dat al wilt en nooit voor een ander.
Dit alles is in strijd met de rechten van de mens en
grondrechten.”

Oh, zit dat zo!

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting en co-ouderschap
De inkomensafhankelĳke combinatiekorting (IACK) is bedoeld om ouders te stimuleren naast hun
zorgtaken voor kind of kinderen ook (betaalde) arbeid te verrichten. Het maximale bedrag is 2.881 euro.
Het is een korting op de belasting, je betaalt dus bĳna 3.000 euro minder belasting. Een flink bedrag.
Een kind kan namelijk slechts op
één adres zijn ingeschreven en dat
is een voorwaarde voor de IACK.
Als er meerdere kinderen zijn kan
een creatieve oplossing zijn dat één
kind bij de ene ouder en het andere
kind bij de andere ouder wordt
ingeschreven. Het is namelijk niet
zo dat meerdere kinderen ook meer
IACK betekent. Eén per ouder is dus
genoeg.

Het is daarom ook niet gek dat er
al jaren over wordt geprocedeerd.
Daarbij gaat het er dan meestal om
samengestelde gezinnen waarbij
kinderen soms bij de ene en dan
weer bij de andere ouder verblijven.

Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan
wellicht gebruik worden gemaakt van
de co-ouderschapsregeling. Als een
kind gewoonlijk minimaal drie dagen
per week bij een ouder verblijft dan
heeft die ouder recht ook op IACK.
Zo kunnen beide ouders IACK krijgen
als kinderen in een ritme van drie
tot vier dagen, bij beide ouders

verblijven. Dat moet dan volgens
de rechter wel uitgelegd worden
als 3 keer 24 uur. Een kind dat op de
eerste dag ’s morgens wordt afgezet
en op derde dag ’s avonds weer
wordt opgehaald verblijft dus geen
drie dagen bij die ouder.
De rechter bleek wat toeschietelijker
door een ander repeterend ritme,
namelijk waarbij het kind de ene
week één dag en de andere week
vijf dagen bij vader verbleef, ondanks
dat dit niet conform de regeling is
ook toe te staan. De vader kreeg in
deze situatie dus toch IACK.
Daarom heeft de wetgever besloten
om de regeling te versoepelen.
Vanaf 1 januari is het enkel nog van
belang of het kind in een herhalend

ritme ten minste 156 dagen per jaar
bij een ouder verblijft. Dat kan dus
ook de ene maand bij de ene ouder
en de andere maand bij de andere
ouder of elke andere verdeling zijn.
Wel wordt vastgehouden aan ‘een
dag is 24 uur’. Verblijft een kind een
gedeelte van een dag bij de ouder,
dan telt dit dus niet mee.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Willy’s Wereld
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Eve

In een land waar ‘Zwemmen in
Bacardi Lemon’ op de eerste plek
van de Top 40 kan komen en
waarin Froger weer eens van
stal gehaald wordt om te zingen
dat ie de mooiste op het feestje
op d’r mond heeft gepakt, is het
als muziekliefhebber wel eens
doorbijten. Het Nederlandse
radiogeluid staat in schril
contrast met bijvoorbeeld een
zender als StuBru. Dan is het een
verlichting als er ineens weer
iets machtig muzikaals geproduceerd wordt: ‘Eve, Storm Is
Coming’.
Gebaseerd op een verhaal met
actuele, misschien zelfs visionaire
thematiek is er een rockopera
ontstaan die ‘ouderwets’ goed is.
En dat is een compliment. Er zit
alles in wat we kennen uit klas
siekers als Tommy of The Wall.
De muziek is dan weer bom
bastisch en theatraal, dan weer
ingetogen en zelfs klein. Er is een
thema dat vaker terugkomt en de
verhaallijn wordt volledig verteld
aan de hand van de twintig num
mers. Geen moment dat er spel is
zonder muziek. Maar in ‘Eve, Storm
Is Coming’ zit nog zoveel meer.
Het verhaal, ontsproten uit het cre
atieve brein van Horstenaar Hans
Lenssen, vertelt over Eli en Lisa die
dochter Eve dreigen te verliezen na
een verkeersongeval. Eli lukt het
om Eve te laten voortleven in een
digitale app. En eigenlijk is dat het
begin van alle ellende. Meer ver
tel ik niet. Eve is gemaakt door
SCHUNCK en deze muziekschool
geeft een extra dimensie aan de
rockopera. Zelden heb ik een pro
ductie gezien die zo inclusief is.
Profs en amateurs, jong en oud,
mannen en vrouwen, mensen mét
en zónder beperkingen. Dat aspect
maakt voor de mij de voorstelling
extra bijzonder. Dat gecombineerd
met een strakke band, mooie cho
reografie en prima zang, en eens
een keer zonder videobeelden of al
te overdreven decorstukken maakt
deze rockopera tot een monument.
Er is één nadeel, de reden waarom
ik het einde van Eve eigenlijk best
kan verklappen… de voorstellingen
zitten er al op. Jammer, en ik hoop
van ganser harte dat er theaters
in Nederland, Duitsland of België
zijn die deze show een kans willen
geven. O ja, er is ook een Ccd. Zou
toch mooi zijn als het de Top 40
zou behalen… Hou vol!
Willy
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Venray Lokaal

En nú samen verder
Nu veel maatregelen niet langer meer van kracht zijn, en de financiële
steun ook zal worden afgebouwd, komt vanzelf de vraag naar boven
wat wij als inwoners en gemeente voor ondernemers, verenigingen én
elkaar kunnen blijven betekenen. Daarin de goede ervaringen meenemend naar de toekomst.
Ondanks alle maatregelen richting
bedrijven blijft er een bepaalde schul
denlast over waar zij nog jaren last
van zullen hebben. De gevolgen zijn
immens en daarmee is een oproep
aan overheden, banken en inves
teerders om getroffen ondernemers

VVD Venray

de komende jaren te blijven onder
steunen op zijn plaats. Iedereen zal
de gevolgen van corona, linksom of
rechtsom, een aantal jaren blijven voe
len, ondanks dat de economie ‘herstel
lende’ is. De gemeente heeft met alle
vormen van steun voor haar onderne

laagdrempelig steunpunt voor ieder
een beschikbaar. Niet alleen voor de
financiële gevolgen, maar zeker ook
op sociaal maatschappelijk vlak. Laten
we ook blijven rekenen op eenzelfde
professionele houding en optreden van
onze boa’s en toezichthouders. In onze
rondgang bij centrumondernemers
waren er elf van de twaalf lovend over
hun inzet, begrip en handelwijze: com
pliment dus.

met behulp van de sociale omgeving.
Hierdoor worden de zorgkosten gere
duceerd. Bovendien zijn de wacht
lijsten minder lang, omdat bepaalde
problemen al sneller door het voor
liggend veld worden opgelost. Als
het eigen netwerk of het voorliggend
veld een zorgvraag niet kan beant
woorden, dan moet het duidelijk zijn
waar je terecht kan bij de gemeente.
We willen dat de gemeente inves
teert in het optimaal toegankelijk
maken van de zorg voor iedereen.

Toegankelijkheid heeft veel met
bereikbaarheid te maken. Speciale
aandacht willen we geven aan een
zaamheid. Ouderen, maar ook jonge
mensen die een klein netwerk heb
ben, kunnen zich eenzaam voelen,
ook al is dat niet altijd duidelijk zicht
baar. We willen dat initiatieven vanuit
onze inwoners of verenigingen door
de gemeente worden gefaciliteerd om
dit tegen te gaan.

andere partijen respecteert en dat je
zelfs bereid bent hun goede ideeën
over te nemen. Zonder samenwer
king met andere partijen en je intrin
sieke motivatie is deze rol moeilijk te
vervullen.
Tegelijkertijd volg ik een cursus
Politiek Actief bij de Gemeente
Venray. Deze cursus is een mooie
aanvulling op de cursus met mijn
partijgenoten. Je leert daar onder
andere hoe een gemeente functio
neert en over welke instrumenten

een burger en/of raadslid-commis
sielid beschikt. Er zijn deelnemers die
op korte termijn actief in de politiek
betrokken willen zijn en deelnemers
die op andere manieren hun steentje
bijdragen aan onze gemeente.
Het is voor mij een mooie kans om
in korte tijd veel burgers met ver
schillende achtergronden binnen de
gemeente te leren kennen.

Amira Luydens, commissielid

Samen voor een gezond Venray
Een goede gezondheid is het kostbaarste bezit van elk mens en elke
samenleving. We vinden toegankelijke zorg voor jong en oud van
essentieel belang. Gezondheidszorg dient voor iedereen op maat en
optimaal voorhanden te zijn.
We gaan daarbij wel uit van de eigen
kracht van de inwoners. Eerst kijk je
naar wat er wél (nog) kan. Is er toch
hulp nodig, dan ondersteunt het eigen
sociale netwerk, zoals familie, vrien
den en kennissen. In veel gevallen
kan de benodigde zorg door iemand
uit dit persoonlijke, vertrouwde net

CDA Venray

mers en inwoners veel betekend. Niets
dan lof, maar het is uitermate belang
rijk dat bepaalde ondersteuning nog
van kracht blijft. Daarbij kan gedacht
worden aan de regels welke we tijdens
de pandemie versoepeld hebben, zoals
het terrassenbeleid. Daarnaast een
koop-lokaal-boost voor iedereen die
de lokale gemeenschap een warm hart
toedraagt. Gelukkig is het ons, tijdens
de laatste raadsvergadering, via een
motie gelukt het coronaloket voorlopig
open te houden, en daarmee blijft een

werk worden verleend. Wij zijn ook
erg trots op alle mantelzorgers in onze
gemeente. Zij verdienen ondersteu
ning waar nodig. Voorkomen is beter
dan genezen. We zijn groot voor
stander van het versterken van het
voorliggend veld: preventie en eerst
een beroep doen op zelfredzaamheid

Wim de Schryver, Lijsttrekker

De ervaringen van Agnieszka Buzala
Sinds afgelopen voorjaar volg ik een cursus met partijgenoten van het
CDA Limburg. Door deze cursus heb ik kennis gemaakt met personen
die zich willen inzetten voor onder andere onze burgers en bedrijven
in de verschillende gemeenteraden.
We hebben onze ambities, drijfveren
en persoonlijke verhalen uitgewis
seld. Je wordt daardoor bewuster
hoe deze rol belangrijk is in onze
samenleving en dat de gemeen
teraad vooral inwoners vertegen
woordigt. Als raadslid vertaal je de
signalen van de samenleving naar de

gemeenteraad.
Ik vind de politiek een prachtige
gelegenheid om andere mensen in
onze gemeente te leren kennen.
Voor mij is lokale politiek geen com
petitie waarbij je probeert je tegen
standers onderuit te halen. Ik vind
het belangrijk dat je ook mensen van

Agnieszka Buzala

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

Uw huis weer opgefrist?
Voor schilder- en texwerk bel Huub.
06 14 11 59 49.
(Ook voor andere klussen in en
rondom huis.)
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.demeubelgeneratie.nl
06 82 21 30 72”
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Verzamelbeurs Deurne
Ben jij ook op zoek naar
ansichtkaarten, bidprentjes, markclips,
munten, pennen, postzegels,
speldjes? Kom dan naar ’t Trefpunt,
Heuvelstraat 8 in Deurne. Tussen
9.30 en 12.30 uur op zondag 10/10,
14/11 en 12/12 ben je daar welkom.
Info via 06 18 77 13 69
Voor het schuren en lakken van
tafels of een andere kleur. J. Derikx.
06 10 95 42 20. Meijel
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Geplukt

Ferry de Vries Venray
Geniet van het leven en doe zo lang mogelijk wat je nog kunt doen, dat is zijn levensmotto. Hij heeft altijd
heel veel gewerkt, maar komt de laatste jaren tot de realisatie dat plezier hebben toch het allerbelangrijkste is. Deze week wordt de 52-jarige Ferry de Vries uit Venray geplukt.

het kan veel rustiger en gemoedelij
ker. Dat bevalt me gewoon enorm.”
Toch was het wel even wennen voor
Ferry. “Ik moest heel erg wennen aan
het taaltje. Ik bestel altijd een patat
pindasaus, maar als ik dat hier zei,
keken ze me raar aan. Hier is het friet
satésaus. Die simpele dingetjes, daar
moest ik aan wennen.”

Nooit meer terug

Ferry werd geboren in 1969 in
Haarlem en groeide op in Santpoort.
Hier woonde hij met zijn ouders
en jongere broer. “Ik heb een hele
fijne jeugd gehad, altijd buitenspe
len, voetballen en lekker kind zijn.”
Ferry voetbalde fanatiek en trainde
hier drie keer per week voor.
“Ik was keeper, dus ik had twee
normale trainingen en één keepers
training. In het weekend had ik dan
wedstrijd. Geweldig vond ik dat.”

Het was een hele
grote stap om vanuit
de Randstad deze
kant op te komen

huis, omdat hij bang was dat het niet
zou bevallen in Venray. “Het was een
hele grote stap om vanuit de Randstad
deze kant op te komen en ik wilde
niet vastzitten aan een huis” legt hij
uit. Toch wende hij snel. “We kwa
men in een hele leuke buurt terecht,
echt supergezellig. De kinderen zijn
daar ook ontzettend leuk opgegroeid.
Tot op de dag van vandaag heb ik

geen dag spijt gehad dat ik deze kant
op ben gekomen. Ik vind het geweldig
in Venray. In het westen, wat ik tegen
woordig het Wilde Westen noem, is
het leven druk, hectisch en gejaagd.
Het is onrustig, maar als je er woont,
dan heb je dat niet in de gaten. Je
weet niet beter, omdat je meegaat
in die leefwijze. Toen ik eruit stapte,
voelde dat echt als een verademing:

Genieten
Werk speelde altijd een grote rol in
het leven van Ferry. “Ik heb altijd een
bepaalde drang gehad om mezelf te
bewijzen en om te presteren. Toch zijn
de laatste jaren wel echt mijn ogen

Geen haar op mijn hoofd
die eraan denkt om
terug te verhuizen

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Gehele herfstvakantie 23 t/m 31 oktober open

WORD BEZORGER

Naar het zuiden
Op zijn 21e ging Ferry uit huis
en verhuisde hij naar Haarlem,
waar hij ging samenwonen met
zijn toenmalige vriendin. Hier
vond hij in 1989 een baan bij een
energiebeheersysteembedrijf,
waar hij nog altijd werkt. In 1997
werd Ferry’s dochter geboren, in
2000 zijn eerste zoon en in 2003
zijn tweede zoon. In 2000 ver
huisde Ferry vanuit Haarlem naar
Venray. “De afdeling waarvoor
ik werkte werd verplaatst naar
Venray. Op dat moment hadden
we al twee kinderen. Ik heb toen
in het begin drie maanden in hotel
Asteria in Venray gewoond. In
het weekend ging ik terug naar
Haarlem, waar mijn toenmalige
vrouw nog woonde met de kin
deren. Mijn gezin zou naar naar
Venray komen zodra ik een huis
gevonden had hier.” Ferry durfde
nog geen huis te kopen en was
specifiek op zoek naar een huur

Twee van de drie kinderen van Ferry
werden geboren in Haarlem, maar
daar is niets van te merken, vertelt
hij. “Zij waren nog zo klein toen we
verhuisden, ze groeiden op met het
Limburgse accent. De jongste van de
drie werd hier wel geboren, dat is
de enige echte ‘Limbo’ in ons gezin.
Hier pesten we hem natuurlijk altijd
mee”, grapt Ferry. “Als we familie in
het westen opzoeken en mijn kinde
ren beginnen te praten, dan ligt de
hele familie in een deuk. De familie
vindt dat accent zo grappig.”
Dat Ferry niet meer terug wil naar
de Randstad, blijkt wel uit het feit
dat de vestiging van zijn werk weer
is terugverhuisd naar de Randstad.
“Geen haar op mijn hoofd die eraan
denkt om terug te verhuizen, ondanks
dat ik door die baan ook juist deze
kant op ben gekomen. Ik werk
gewoon vanuit huis, dat gaat hart
stikke goed. Ik ga een paar keer per
jaar die kant op, maar dat is meer dan
genoeg”, lacht hij.

opengegaan en heb ik me beseft dat
er veel andere leuke dingen zijn in
het leven naast werken. Ik geniet nu
veel meer van het leven.” Hij heeft
verschillende hobby’s. Zo voetbalde
hij jarenlang bij de veteranen van
SV Venray. “Ik ben dit jaar gestopt, je
lichaam gaat toch achteruit. Als ik een
bal wilde koppen en omhoog wilde
springen, kwam ik nog nauwelijks
van de grond. Toen dacht ik: dit is nu
wel genoeg geweest. Ik tennis nu
een aantal keer in de week en speel
op zaterdag competitie. Dat doe ik nu
drie jaar en daar heb ik veel plezier
in. Het leuke vind ik dat ik daar veel
mensen heb leren kennen, waardoor
ik me nog meer thuis voel in Venray.
Dat maakt het ook leuk om in het
weekend uit te gaan en leuke dingen
te doen. Mijn weekenden zitten
tegenwoordig bomvol. Op maandag ga
ik weer uitrusten”, lacht Ferry.
Ondanks dat Ferry zich snel aanpaste
aan de Limburgse ‘cultuur’, is er één
ding waar hij tot nu toe niet aan mee
wilde doen: carnaval. “Maar dit jaar is
het zo ver: komende februari ga ik voor
het allereerst carnaval vieren. Die vrien
den van mij geven niet op, dus ik kom
er dit jaar niet onderuit. Dit heeft meer
dan twintig jaar geduurd, maar ik ga
het toch maar eens proberen.”

Horeca, natuur- en informatiecentrum

EEN LEUKE BIJBAAN

Midden in de natuur

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

VENRAY

HEIDE

MERSELO

GEIJSTEREN

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Benauwde zege

BVV’27 maakt het koploper lastig
Een strijdbaar BVV’27 bood voor eigen publiek knap weerstand aan koploper Kronenberg op zondag 10
oktober. De Kronenbergers behaalden een benauwde 2-3 zege in Blitterswijck en behielden hun leidende
positie in de vijfde klasse D.
Het team van speler-trainer Jimmy
Lucassen had zich ingesteld op het
veel scorende Kronenberg dat de
competitie was gestart met twee
klinkende zeges (8-0 en 5-0). Vanaf de
aftrap bestookten de bezoekers het
doel van BVV-keeper Boy Wolters.
“We moeten tegen zo’n tegenstander
niet naïef zijn”, verklaarde Jimmy
Lucassen. “We speelden daarom
compact en gaven weinig ruimte

weg. En we kwamen er een paar keer
gevaarlijk uit.”
Bij de tweede keer dat de BVV’ers
voor het vijandelijke doel verschenen
was het raak door spits Stan van
de Water: 1-0. Jens Wolters en Joeri
Janssen verdedigden attent en
haalden de bal net voor de doellijn
weg. In de 38e minuut viel toch
de gelijkmaker. Aanvoerder Bas
Theeuwen scoorde vanaf 25 meter

met een hoog schot de 1-1. Toen Bas
Jansen twee minuten later een vrije
trap verzilverde (1-2) leek het doek
gevallen voor BVV’27. Toch gaven
de Blitterswijckers niet op en Giel
Jochijms strandde na een uitbraak op
de doelman. Uit de rebound schoot
Sergio Goncalves Teles de 2-2 binnen
op slag van rust.
Kronenberg bleef ook in de tweede
helft de aanval zoeken en BVV’27

werd in de verdediging gedrongen.
Kansen kwamen er over en weer
maar de 2-2 bleef lang op het
scorebord staan. Totdat Lars Janssen
een kwartier voor tijd uit een corner
de 2-3 binnenkopte. “Jammer dat
we uit twee standaardsituaties en
een afstandschot de doelpunten
tegen krijgen”, vond Jimmy Lucassen.
“Want we speelden goed in de
organisatie.”
Vlak voor tijd leek BVV’27 een
uitgelezen kans op de 3-3 te
krijgen. Stan van de Water werd
gevloerd op de rand van de zestien.
Arbiter Schoester wees naar de

stip maar kwam na overleg met
zijn Kronenbergse assistent op zijn
beslissing terug. De Blitterswijckse
protesten waren tevergeefs.
De leidsman annuleerde de penalty en
gaf een vrije trap die niets opleverde.
In de blessuretijd ontketende
BVV’27 nog een slotoffensief maar
Kronenberg hield stand en haalde de
derde zege op rij binnen.

Tekst: Henk Willemssen

IVN seniorenwandeling
op Sint Annaterrein
VN Geijsteren-Venray organiseert op donderdag 14 oktober een wandeling voor ouderen die graag in een aangepast tempo wandelen.
Momenteel is de renovatie van het park met de historische gebouwen in
volle gang en zullen de gidsen hierover vertellen.
Deze wandeling is bedoeld voor seni
oren, waarvoor de reguliere wande
lingen, georganiseerd door het IVN
Geysteren-Venray, te lang zijn of het
tempo te hoog ligt. Ook als u loopt
met behulp van een rollator of voort
beweegt met scootmobiel of rolstoel
(met begeleider), bent u van harte
welkom. De wandeling start om 14.00

uur. Het verzamel- en vertrekpunt
is de parkeerplaats bij het hoofdge
bouw van het St. Annaterrein (ingang
Noordsingel). Aanmelden is verplicht
en kan via info@ivn-geysteren-ven
ray.nl. Vermeld in het onderwerp
‘Seniorenwandeling’ en in de mail
naam en telefoonnummer van de
deelnemer(s).

Wintertijd, een programma uit het radioarchief
van Omroep Venray is terug op de radio

Venray geeft goede start
geen gevolg

Op de dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u weer luisteren naar programma’s
uit het radioarchief van Omroep Venray en de Venrayse Omroep Stichting.

Venray bleef in de uitwedstrijd tegen Venlosche Boys op zondag 10 oktober op een 0-0 gelijkspel steken. Nadat de eerste twee duels in de eerste
klasse D een 4-0 zege opleverden, haperde de Venrayse productie in
Venlo.

Zaterdag 23 oktober 2021 viert Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide haar
100-jarig jubileum in 2020 met een uitgesteld jubileumconcert in Schouwburg Venray
en een Frühshoppen met blaaskapel Die Rübensammler in de Baank in Leunen op
zondag 24 oktober.
Dit Frühshoppen, dat om 11.00 uur begint, staat in het teken van het 60-jarig bestaan
van blaaskapel Die Rübensammler die zich ontwikkelde van blaaskapel De Knölleke’s
bij Vastelaovesvereniging ’t Knölleke in Leunen tot Blaaskapel Die Rübensammler
voor Leunen en omstreken.
Dit feestweekend is een mooie gelegenheid om dinsdag 19 oktober in Wintertijd
terug te gaan naar de landskampioenschappen harmonie en fanfare in Etten-Leur op
26 maart 2000. Harmonie St.Catharina Leunen-Veulen-Heide onder leiding van dirigent
Eric Roefs werd toen met 312 punten landskampioen in de eerste afdeling, nu vierde divisie.
Dinsdag 19 oktober 2021 hoort u tussen 19.00 en 20.00 uur hoe dit kampioenschap
tot stand kwam. In de studio van omroep Venray presenteerde Rein Wortelboer het
programma, in Etten-Leur waren Liesbeth Lucassen en Huub Geurts aanwezig om
verslag te doen.
Dinsdag 26 oktober 2021 gaan we in Wintertijd terug naar 1982.
Uit de reeks Onder Ons programma’s hoort u een gesprek dat Loes Huls had
met de Limburgse zanger Frits Rademacher, Dit gesprek wordt afgewisseld met
muziek van deze Limburgse troubadour en het programma, dat korter duurde
dan gebruikelijk, is aangevuld met muziek van Frits Rademacher.
Let wel, op de dinsdagavonden dat de raadsvergadering van de gemeente
Venray live uitgezonden wordt vanuit het gemeentehuis vervalt Wintertijd.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl

Venray trok in de openingsfase het
aanvallende spel uit de ontmoe
tingen met Heeze en Deurne door.
De Venraynaren verzuimden op voor
sprong te komen. Langzamerhand
kreeg Venlosche Boys steeds meer
grip op de wedstrijd terwijl Venray
wegzakte. Uiteindelijk bleef de 0-0 op
het scorebord staan. Een week eer
der won een oppermachtig Venray de
derby tegen Deurne eenvoudig met
4-0. Die zege had nog hoger kun
nen uitvallen als de Venraynaren
beter waren geweest in de afronding.

Keer op keer sneden de Venraynaren
door de zwakke defensie van Deurne.
Alleen in het openingskwartier konden
de Brabanders redelijke tegenstand
bieden. Halverwege de eerste helft
belandde de bal bij Bram Vievermans
die vanaf 25 meter het verlaten doel
vond: 1-0. Niek Versteegen rondde vlak
voor rust een mooie aanval af: 2-0.
Na de pauze kreeg het kansenfesti
val een vervolg. Stan Kersten scoorde
na een solo over de linkerkant de 3-0.
Vlak daarna bracht Bram Vievermans
de eindstand op 4-0.

Gemeente steunt judotoernooi
Judovereniging Venray kampt met een tekort van 15.000 euro op de
begroting. Vorige maand klopte de vereniging bij de gemeente Venray
aan voor steun. Het College van B&W heeft besloten een extra subsidie
van 5.000 euro toe te kennen.
Het judotoernooi International Judo
Tournament Venray telt in het week
einde van zaterdag 16 en zondag
17 oktober zo’n 1.500 deelnemers uit
30 verschillende landen. Naast de
toernooien in Enschede, Den Haag
en Den Bosch geldt Venray als één
van de belangrijkste evenementen
op de judokalender. Door de corona
maatregelen is de organisatie dit jaar
meer kosten kwijt. Zo moet in een

tent naast de sporthal een testlocatie
worden ingericht. Testmateriaal moet
worden aangeschaft en gecertificeerd
personeel wordt ingehuurd voor het
afnemen van testen. Extra afzettingen
met borden en andere maatregelen
zijn nodig om een ‘bubble’ te creëren
waardoor het toernooi veilig kan ver
lopen. Een team van handhavers ziet
erop toe dat alles volgens de regels
kan verlopen.

1410 \ verenigingen

108 personen nemen deel
aan Wanssums pokertoernooi

Jubileumfeest voor Hamonie
St. Catharina Leunen-Veulen-Heide

Voor het eerst vond op zaterdag 9 oktober het pokerkampioenschap van Wanssum plaats. Maar liefst 108 pokeraars namen deel
aan het online toernooi. Ook Eugene Deenen, die meedingt om
teamlid te worden van het ONKP-team dat diverse malen per jaar
naar grotere betaalde toernooien door heel Europa gaat.

Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide viert in het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 oktober
haar 100-jarig jubileumfeest. De viering zou vorig jaar plaatsvinden, maar werd door corona verplaatst.

Eugene Deenen uit Wanssum
begon vier jaar geleden met
pokeren via een app op de tele
foon. Hij kende het spel destijds
nauwelijks. “Al snel kreeg ik het
spelletje door en was ik erg geïn
teresseerd in de mogelijkheden die
het spel kan bevatten. Je kan het
spel namelijk op diverse manie
ren spelen. Uiteraard zijn de regels
hetzelfde, maar de manier waarop
je speelt kan verschillen per per
soon. Na een tijdje op een app te
hebben gespeeld, heb ik me aan
gemeld bij het Open Nederlands
Kampioenschap Pokeren (ONKP).
Deze organisatie biedt tal van toer
nooien aan”, legt Deenen uit.
Tijdens het laatste toernooi ein
digde Deenen op de vijfde plaats.
Alleen de winnaar van het toernooi
kan zich voegen bij het ONKP-team,
dat een zestal leden bevat die
gesponsord worden door het ONKP.

Het ONKP-team gaat diverse malen
per jaar naar grotere betaalde toer
nooien door heel Europa. Dit jaar
wil het ONKP nog een teamlid toe
voegen, eentje die niet de finale
heeft gewonnen. Het ONKP heeft
een selectie gemaakt van acht per
sonen, waaronder Deenen.
Deze acht pokeraars dienen
vijf opdrachten uit te voeren.
“Mijn laatste opdracht was het
ONKP Wanssum kampioenschap,
dat op 9 oktober plaatsvond, aan
de man brengen. Er hebben in
totaal 108 personen meegedaan.
Helaas is voor mij de thuiswedstrijd
erg slecht verlopen. Ik ben zelfs
erg vroeg in het toernooi ‘gebust’.
De tegenspeler won van mij door
een runner runner te krijgen.”
Bij het verschijnen van deze HALLO
was het nog niet bekend of Eugene
Deenen is uitgekozen om deel te
nemen aan het Team ONKP.

Lezing over wolven

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 18 oktober een
lezing over de wolf. De lezing start om 20.00 uur in zaal de
Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Erwin van Maanen.
Deelname is gratis voor leden van IVN-Geijsteren-Venray.
aspecten van biologie, ecologie
en gedrag, over de (historische)
relatie tussen mensen en wolven,
over herstel en terugkeer van de
soort in cultuurlandschappen van
Noordwest Europa en in Nederland,
over de betekenis van de wolf als
ecologische sleutelsoort of belang
rijke verwilderende factor in de
natuur, over het herkennen van
wolvensporen en over hoe we
duurzaam kunnen samenleven met
de wolf.
Aanmelden via info@ivn-geyste
ren-venray.nl is verplicht.

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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Jubileumconcert
Het jubileumweekend begint op
zaterdag 23 oktober om 20.15 uur met

een jubileumconcert in Schouwburg
Venray. Naast de jubilerende harmo
nie (100+1 jaar) viert ook de drum
band een jubileum, de band bestaat
65 jaar. De harmonie en drum
band treden beide op met Pater
Moeskroen, Ilja Croqué en Marly
de Haart. Laatstgenoemden zijn de
vaste zangers bij Bigband Flavour.
De presentatie is in handen van Henk
Deters. Op zondag 24 oktober is er
vanaf 11.00 uur Frühschoppen in de

Oplossing vorige week:
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Baank te Leunen met blaaskapel Die
Rübensammler uit Leunen en omstre
ken en blaaskapel de Rozenbottels uit
Haps. Blaaskapel de Rozenbottels viert
dit jaar haar 60-jarig jubileum.

Info
Voor zowel het jubileumconcert als het
frühschoppen geldt dat er een corona
toegangsbewijs nodig is.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse
asperges, kersen en peren. We zijn een
gezond familiebedrijf in Lottum met
een duidelijke visie. Onze producten
staan bij alle bekende supermarkten en
groothandels op het schap.

WWW.AARTSCONSERVEN.NL

Verzorgd door Erwin van Maanen

Nu de wolf zich weer gevestigd
heeft in ons land, komt dit roofdier
regelmatig in het nieuws en werpt
discussie op tussen voor- en tegen
standers. Erwin van Maanen is eco
loog en breed roofdierdeskundige
bij Econatura en geeft sinds tien jaar
informatieve en objectieve lezingen
over de wolf. Vrijwel alles wat men
wil en kan weten over de wolf pas
seert de revue waarbij ook uniek
beeldmateriaal wordt gebruikt.
Van Maanen informeert deelne
mers in de lezing over de wolf
als groot roofdier met belangrijke

Harmonie St. Catharina LeunenVeulen-Heide maakte zich in 2020 op
voor jubileumjaar met een groot jubi
leumconcert om het 100-jarig bestaan
van de vereniging te vieren. Het liep
echter allemaal anders. Nu, in 2021,
is het zover en wordt het 100+1 jarig
jubileumweekend gevierd.
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LOGISTIEK
MEDEWERKER
(40u/wk)

Voor meer info over de vacature,
kijk op www.aartsconserven.nl.
Of neem contact op met
Lode Kessels: 077-366 1404
l.kessels@aartsconserven.nl
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Genieten van de herfst

Seizoenswandeling ‘t Sohr
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 17 oktober een
wandeling in ‘t Sohr. De wandeling start om 10.00 uur op de
parkeerplaats van de forellenvijver aan de Ooijenseweg, nabij de
Boltweg 15 in Blitterswijck.
Omdat de seizoenswandelingen
dit jaar in verband met de corona
maatregelen en de hoogwatercrisis
zijn uitgevallen, wil IVN GeijsterenVenray het gebied nu met de deel

nemers in de herfst bewonderen.
Deelname is gratis. Aanmelden
via info@ivn-geysteren-venray.nl is
verplicht.

Ramon Barents uit Venray
neemt buurtlied op
De Venrayse zanger Ramon Barents heeft ter gelegenheid van het
buurtfeest van de Oranjebuurt in Venray een buurtlied opgenomen. Hij wil met het lied de saamhorigheid in de buurt onder de
aandacht brengen. Want volgens hem worden mensen in algemene
zin steeds afstandelijker en zijn ze meer op zichzelf.
Ramon merkt op dat het beeld
van spelende kinderen op straat
en ouderen die buiten op bankjes
zitten, niet meer terug te zien is in
de huidige maatschappij. “Door de
digitale wereld zijn kinderen meer
bezig met hun telefoons, je ziet
ze bijna niet meer buiten. In onze
huidige samenleving is de empa
thie bij mensen ver te zoeken. Mijn
nummer gaat erover dat de men
sen in een buurt meer met henzelf
bezig zijn en de saamhorigheid op
een laag pitje staat.”
Daarom bracht hij het buurtlied
uit met het idee om aandacht te
geven aan het probleem en saam
horigheid te creëren. “Ik heb in
het nummer de algemene situatie
beschreven, waardoor het lied in
elke buurt opgepakt kan worden.

Ik zou het leuk vinden om het num
mer ook tijdens andere buurtfees
ten te zingen.”
Ondanks dat Ramon dit tijdens
het feest in de Oranjebuurt heeft
voorgedragen, heeft hij weinig
wederhoor gekregen van de buurt.
“Dat is zonde. Het blijft moei
lijk om een nummer te promoten
en aandacht te vragen voor een
probleem. Daarom hoop ik dat ik
aanspraak kan maken op subsi
die die wordt gegeven door het
Oranje Fonds. Met dat geld kan ik
het nummer fatsoenlijk opnemen
en een clip maken, waardoor ik
het nummer beter naar buiten kan
brengen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Striptekenen tijdens Kinderboeken
week
Tien kinderen hebben vrijdag 8 oktober tijdens de Kinderboekenweek deelgenomen aan de workshop
striptekenen in de bibliotheek Venray. Ted Lenssen, een professionele striptekenaar, leerde de kinderen een
eigen strip bedenken én tekenen aan de hand van een opdracht uit een boek van de schrijver van de populaire reeks ‘De waanzinnige boomhut’. De meeste kinderen hebben een strip gemaakt over ‘de slechte papa
of mama’. Ze kwamen met heel creatieve ideeën.

Shivering Swamp

Nieuwe Halloweenactiviteit
van Jong Nederland Venray
Op het terrein van Jong Nederland Venray vindt zaterdag 30 oktober voor het eerst een Halloweenactiviteit
plaats genaamd ‘Shivering Swamp’. Deze activiteit draait volledig om de zintuigen. De jeugd gaat namelijk
samen met hun vrienden/vriendinnen/huishouden dit ‘spookhuis’ geblinddoekt en met een koptelefoon met
3D-geluidseffecten op betreden.
Aan de hand van een stuk touw zoeken
zij hun weg door een ‘drassig moeras’.
Tussendoor worden ze op verschillende
momenten geprikkeld. Iedereen kan
coronaproof meedoen. Voor de jongere

jeugd is er een middagrun tussen
15.00 en 17.00 uur. De oudere jeugd
kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur deze
tocht lopen. Wanneer de tocht klaar is,
kan er bij het kampvuur opgewarmd

worden met een warme drank en een
versnapering. Bij slecht weer wordt de
tocht binnen georganiseerd.
Aanmelden kan via de website
www.jongnederlandvenray.nl

Bezoek oudste inwoner van B
 litterwijck
De vriendenclub Blitterswijck bracht onlangs voor de 23e keer een bezoek aan de oudste inwoner van het
dorp. De peildatum is hierbij 1 januari 2021. Er werd voor de vijfde keer een bezoek gebracht aan Mia TissenVullings, die inmiddels 97 jaar is. In januari woonde ze nog zelfstandig in de Pastoor-Verheggenstraat,
maar sinds 1 april is ze verhuisd naar het verzorgingshuis Eldershof in Well. Hay Gooren overhandigde haar
bij haar zoon Antoon Tissen in Blitterswijck het gebruikelijke boeket bloemen.
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Avond van de Lach
in Ysselsteyn
In gemeenschapshuis De Smelehof in Ysselsteyn vindt zaterdag
16 oktober na een jaartje afwezigheid wederom de Avond van de
Lach plaats. De avond start om 20.00 uur, zaal is open om
19.00 uur. Het podium wordt bestegen door optredens op het
gebied van tonpraten en acts.
Dit jaar staan Jan Strik (meervoudig
buuttekampioen), Boy Janssen (win
naar De Vergulde Lampekap 2019 en
2020), A Mies Kaal (muzikaal caba
retduo uit Leunen), Rien Bekkers
(twee keer winnaar Zilveren
Narrekap), Fer Naus (meervou
dig Limburgs buuttekampioen), De
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Mannenkoor zorghuizentour
Zorgmedewerkers van verschillende instellingen in Venray werden zaterdag 9 oktober letterlijk en figuurlijk
in het zonnetje gezet. Het Venrays Mannenkoor bracht hen een ode. Het koor kreeg daarbij ondersteuning
van een jeugdige dansgroep van Danshuis Venray en percussionist Duncan Tilmans. Naast klassiekers als Hi
Neighbour, Cups en When the Saints werden ook Jerusalema en The Wellerman ten gehore gebracht.

Skoepies (Helmondse koldercabare
tiers) en Rien van Genugten (win
naar Grenskant Buutkampioenschap
2020) op het podium. Toegang is
volgens de geldende coronare
gels dus met de CoronaCheck-app.
Voor meer informatie stuur een mail
naar beheerder@smelehof.nl

Limburgse Rockopera
in Schouwburg Venray
De Limburgse rockopera ‘EVE, Storm is coming’ staat op zondag
10 oktober op het toneel in de Schouwburg Venray. Deze theaterproductie van Limburgse bodem is geschreven en gecomponeerd
door Hans Lenssen uit Horst.
Rockopera ‘EVE, Storm is coming’
is een rockopera over de eindeloze
menselijke drang naar welvaart en
de gevolgen voor onze aarde. Het
is zowel een verhaal over liefde
en verlies, als ook een waarschu
wing voor huidige en toekom
stige generaties. Talenten van jong

tot oud, bundelen hun krachten.
Muzikanten, dansers en zangers
zullen het podium betreden, zowel
amateur als (semi) professioneel.
Ook de musicalsterren van Musical
Unlimited spelen een rol in de rock
opera. Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

De middag begon met optredens
op twee locaties op het terrein van
Vincent van Gogh, waar in het kader
van het project ‘Beleef ‘t’ ook ver
schillende andere activiteiten plaats
vonden. Vervolgens werden het
Zorgkwartier en Vincentiushof aange

daan, waar zowel personeel als cliën
ten zichtbaar genoten van zang, dans
en slagwerk. De middag werd afge
sloten met een kort optreden op het
Schouwburgplein.
Venrays Mannenkoor heeft dit initia
tief genomen om, nu het weer kan,

op eigen manier dank te brengen
aan het zorgpersoneel dat de afgelo
pen 20 maanden zo onder druk heeft
gestaan. De samenwerking met de
dansgroep zal tijdens het eindejaars
concert nog eens overgedaan worden.

Venray voor iedereen
Deze prent hoort bij de campagne
‘Venray voor iedereen’, een
samenwerking tussen de gemeente
Venray, RespectOn Venray, Stichting
ComingInn, Venray Dementievriendelijk
en het Gehandicaptenplatform
Venray. Samen met onze inwoners
willen wij verder bouwen aan een
inclusieve samenleving. Aan een
plek waar verschillende leefstijlen en
geloofsvormen elkaar aanvullen. Aan
een Venray voor iedereen.

In Venray mag je zijn wie je bent!
Respect On en Stichting Coming Inn Venray over de plek van LHBTI’ers in onze

In onze gemeente staat Stichting Coming Inn samen met de gemeente Venray stil

gemeente.

bij deze dag. Want in Venray mag je zijn wie je bent! Op elk moment van het jaar.

Op 11 oktober is het weer Coming Out Day. Een enorm belangrijke dag voor

En sowieso op Roze Dinsdag die ieder jaar tijdens de Venrayse kermis plaatsvindt.

de hele LHBTI-community. LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Tot op heden

Sinds dit jaar is onze gemeente ook een belangrijk kunstwerk rijker. De ‘Poort van

worstelen er nog te veel mensen met hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Gelijkheid’ siert de rotonde Leunseweg/Zuidsingel. Zo weet elke passant meteen

Daarom zijn wij, Respect On en Stichting Coming Inn Venray, blij dat er sinds 2009

dat de gemeente Venray een plek voor iedereen is.

ook in Nederland aandacht wordt besteed aan de Coming Out Day. En dat we hier
in Venray sinds 2015 de regenboogvlag hijsen, een belangrijk statement!

Venray, focus op mensen

Meer weten? Kijk dan op www.respectvenray.nl en op www.cominginn.nl.

www.venray.nl/venray-voor-iedereen

Jij maakt ‘m super
Help ons aan
een nieuwe
collega en
ontvang

€ 1000,*

Wegens enorme groei zijn wij
op zoek naar nieuwe collega’s:
HORST:
Assistent Bedrijfsleider (37 uur)
Ervaren Verkoper (37 uur)
Ervaren Verkoper (24 uur)
Leerling Verkoper (37 uur)

ROERMOND:
Assistent Bedrijfsleider ( 37 uur)
Ervaren Verkoper (37 uur)
Leerling Verkoper (37 uur)

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/vacatures
Heeft bovenstaande vacature je interesse gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
* Ken jij iemand die interesse heeft in deze baan en komt diegene ook daadwerkelijk bij ons werken dan ontvang jij 1000 euro.
Stuur een mail met de naam van diegene die komt solliciteren naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl en je ontvangt de actie voorwaarden.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een
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HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

