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Halloween winnaars
Het centrum van Venray stond zondag 31 oktober in het teken van Halloween. 225 kinderen hadden halloweenkleurplaten versierd en ingeleverd. Zaterdag 6 november mochten de
prijswinnaars hun prijzen in ontvangst nemen. De jury had het moeilijk met het bepalen welke kleurplaat het allermooist was en besloot uiteindelijk twee prijzen extra uit te reiken.
De prijzen gingen naar Fenna Hendriks (5), Luna Flos (6), Fay Heldens (8), June Basten (3) en Robin Buiks (4). / Beeld: Dom Melsken

Verblijfsbelasting en coronacrisis thema’s die werden aangehaald

Begroting 2022 unaniem aangenomen door gemeenteraad
De begroting van 2022 van gemeente Venray is dinsdag 9 november unaniem aangenomen door de
gemeenteraad. Ook werd unaniem een motie aangenomen om te onderzoeken of een digitaal dagregister
van arbeidsmigranten met ingang van 1 januari 2023 in te voeren is. Daarnaast verzoekt de raad om op
korte termijn een Nederlandse, Limburgse en Venrayse vlag in de raadzaal te plaatsen en als gemeente
eenvoudig te communiceren zodat voor iedereen raadsstukken begrijpelijk zijn.
Volgens de Venray Lokaal loopt de
gemeente Venray jaarlijks een hoop
geld mis doordat niet alle arbeidsmigranten verblijfsbelasting betalen,
omdat ze illegaal worden gehuisvest.
Daarom pleitte de partij voor een digitaal dagregister en strengere controles door de gemeente. Daar was de
gehele gemeenteraad het mee eens.
Volgens wethouder Jan Jenneskens
wordt er inmiddels al een intensievere
en actuele controle uitgevoerd. “We

zijn jaarlijks meer aan het bezoeken
en we doen geregeld onderzoek naar
nieuwe bedrijven. Maar als college
zijn we het erover eens dat het beter
moet. Een digitaal register invoeren
per 1 januari 2022 is onmogelijk. Daar
hebben we tijd voor nodig.”
De gemeenteraad besloot de motie
aan te passen en het college voor
1 januari 2023 te verzoeken onderzoek uit te voeren naar een digitaal
register.

Corona
Tijdens de raadsvergadering werd
ook besloten om de Nederlandse,
Limburgse en Venrayse vlag in de
raadzaal te plaatsen, werd integriteit
binnen de raad aan de kaak gesteld
en gevraagd om de communicatie
richting inwoners eenvoudiger te
houden. Ook kwam de coronacrisis
aan bod tijdens de raadsvergadering.
De PvdA vond het te voorbarig om de
ondersteuning vanuit de gemeente

stop te zetten. “Terugdraaien is veel
moeilijker dan iets in stand houden.
Nu de coronabesmettingen oplopen,
betekent dit dat we de vervolgaanpak van Covid-19 prioriteit moeten
geven en dat we wat ons betreft
weer met een impactanalyse moeten
werken, om te kijken welke maatregelen we moeten aanhouden”, aldus
Henk Bisschops.
Burgemeester Luc Winants kon daarmee instemmen. “Zodra we voldoende informatie hebben om een
impactanalyse te maken, zullen we
dat zeker doen. Het heeft onze aandacht.”
Martin Leenders van Samenwerking
Venray gaf aan de indruk te hebben

dat de controles op de coronamaatregelen tegenvallen. “Er wordt soms
niet gecontroleerd. In het kader van
handhaving zou ik er aandacht voor
willen vragen. De impactanalyse kan
volgens ons ook nog niet de prullenbak in.” Wethouder Cor Vervoort
gaf aan dat de gemeente ook signalen heeft ontvangen dat de controle
op handhaving tekortschiet. “We
moeten meer scherpte aan de dag
leggen. Dat leidt ertoe dat we intensiever gaan controleren. We gaan
eerst in gesprek en benadrukken de
noodzaak, maar schromen ook niet
om de volgende stap te nemen in de
handhaving.”
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Cliënt Rooyse wissel maakt houten paard
voor Meerlose Sint Maarten
In Meerlo vindt vrijdag 12 november het jaarlijkse sint-maartensfeest plaats. Dit jaar gebeurt dit echter een
beetje anders dan voorheen; het levende paard maakt namelijk plaats voor een groot, houten paard. Dit
paard werd gemaakt door een cliënt van de Rooyse Wissel in Oostrum.

De 77-jarige Martin Janssen, die al
vijftien jaar de rol van Sint Maarten
op zich neemt, durft het niet aan de
stoet te begeleiden op een paard dat
hij niet door en door kent. Zijn eigen
paard reed vele jaren mee, maar
werd twee jaar geleden verkocht. “De
laatste keer, voor de coronaperiode,

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

heeft Martin een paard geleend en
hierop gereden”, legt dorpspraadlid
Serge Coenders uit. “Hij voelde zich
alleen niet prettig. Het blijft een dier,

Ruim 250 collectanten gingen vanuit stichting Goede Doelen Venray in de laatste week van september op
pad om voor 17 landelijke goede doelen geld in te zamelen. In totaal is ruim 91.000 euro opgehaald, 19
procent meer dan de opbrengst van de vorige collecte.
De opbrengst werd verdeeld
over goede doelen zoals KWF
Kankerbestrijding, Hartstichting,
Alzheimer Nederland en

Tekst: Floor Velthuizen

Hersenstichting. Door één week
per jaar gezamenlijk te collecteren namens alle goede doelen,
kan stichting Goede Doelen Venray

opbrengsten blijven behalen voor de
aangesloten goede doelen. Dit jaar
was de collecte in het najaar. Het
komende jaar zal de collecteweek

weer in de week na Pasen plaats
vinden, vanaf 19 april 2022.
De gegevens van de collecte,
organisatie en opbrengst zijn openbaar. Men kan alle gegevens inzien
op www.goededoelenvenray.nl

Oh, zit dat zo!

De langzame doodstrijd van de
hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek dateert uit 1893(!). Ze vloeit voort uit de gedachte dat het hebben van een eigen woning leidt tot een voordeel ten
opzichte van huren. Hiervoor kreeg de belastingbetaler een fictieve bĳtelling van inkomen, inmiddels het huurwaardeforfait. Tegenover deze
bĳtelling stond dan wel de aftrek van alle kosten van de woning.

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.

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

len, maar op een later moment zijn
we zelfs teruggebeld dat we het paard
voor niets zouden krijgen. De Rooyse
Wissel wilde namelijk graag wat
terugdoen voor de gemeenschap en
wilde ons het paard dus schenken.”
Het houten paard is uiteindelijk door
een cliënt van De Rooyse Wissel
gemaakt, hij werkte er vanaf 2020 aan.
In eerste instantie zou dit zijn voor de
sint-maartensviering van 2020, maar
wegens corona ging deze niet door.
“Hierdoor had hij wat extra tijd en
besloot hij nog wat dingen aan te passen, we hebben de uiteindelijke versie
in januari 2021 opgehaald. Hij staat nu
al een half jaar op stal”, lacht Coenders.
“De samenwerking was geweldig. Ik
had een moodboard gemaakt met een
aantal foto’s van mogelijke houten
paarden. Deze ideeën zijn uitgewerkt
en dit ging super. De binnenkant van
het paard bestaat uit wat plaatmateriaal, maar de volledige buitenkant
is gemaakt van hout. Dit is allemaal
restafval, de cliënt heeft allemaal oude
pallets kort gezaagd en daar plankjes
en balkjes van gemaakt. Deze zijn aan
de platen getimmerd, het is dus een
heel duurzaam paard.”

Opbrengst collecteweek Goede Doelen Venray

Bezoek- en correspondentieadres

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.

dat je niet helemaal goed kent. Het
voelde niet vertrouwd om hierop te
rijden voor een stoet met kinderen en
een troubadour met muziek. Ook zo’n

kampvuur en een spelende fanfare
helpen niet mee, je weet namelijk niet
hoe een paard reageert op rumoer en
onverwachtse zaken. Met zijn eigen
paard kon Martin alles, die vertrouwde
hij blindelings. Met een vreemd paard
durfde hij dit, ook gezien zijn leeftijd,
niet meer aan.”
Hierdoor moest de dorpsraad met een
alternatief komen. “We waren in eerste instantie op zoek naar een andere
ruiter uit het dorp met een eigen
paard. Dat schikte niet echt, we kwamen er niet uit met het vinden van
een geschikte datum. We kwamen
tot de conclusie dat we een alternatief moesten bedenken waardoor we
niet meer afhankelijk waren van het
paard. Toen viel ons dit idee gewoon
binnen.” De dorpsraad realiseerde
zich wel dat het behoorlijk prijzig zou
worden als er zoiets gemaakt zou
moeten worden. Coenders had al eerder contact gehad met Het Werkhuis
in Venray, dit is de werkplaats van
psychiatrisch ziekenhuis De Rooyse
Wissel. “Destijds hebben zij me met
iets geholpen en daarom kon ik ze
vragen of ze iets konden betekenen
voor ons. Ze wilden graag helpen en
in eerste instantie zouden we alleen
de materiaalkosten hoeven te beta-

Van de aftrek van alle kosten is
alleen de hypotheekrente overgebleven. En ook die is in de loop der
tijd flink uitgekleed. Zo is bepaald
dat de lening moet zijn aangegaan
voor de aanschaf of verbetering

van de eigen woning (daarvoor kon
deze ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld aandelen of een auto),
met invoering van de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 kwam
onder meer de regel dat de rente
maximaal dertig jaar aftrekbaar is
en later onder meer bij de verplichte
aflossing op de lening en de aftopping van het aftrektarief.

juist per saldo gaan betalen.

Door deze wijzigingen en de
extreem lage rente berekent de
Vereniging Eigen Huis dat de hypotheekrenteaftrek de overheidskas nu
nog ‘maar’ 6 miljard euro kost (tegen
10 miljard euro in 2020). De komende
jaren wordt dat minder, vooral door
de beperking van de aftrek tot dertig
jaar. Uiteindelijk zouden, door het
huurwaardeforfait, de huiseigenaren

Ik ben niet tegen afschaffing, fiscaaltheoretisch had dat al bij de belastinghervorming in 2001 moeten
gebeuren, maar verwacht niet dat
dit de gehoopte lucht brengt op de
oververhitte huizenmarkt. Het individuele voordeel van de renteaftrek
is daarvoor inmiddels te klein. Nu zie
je al dat sommige belastingplichtigen kiezen voor een aflossingsvrije

Zo ver zal het wel niet komen.
Alles lijkt erop te wijzen dat het deze
keer toch echt tot afschaffing van de
door sommige zo verfoeide aftrek
komt. Internationaal is er kritiek en
ook in de Nederlandse politiek lijkt
zich een meerderheid af te tekenen
voor de regeling.

hypotheek, waarvan de rente dan
weliswaar niet aftrekbaar is, maar de
maandlast desondanks toch lager.

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
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Zonnepark Castenray haalt eindstreep niet
terwijl we toch iets moeten om de
Zonnepark Wüsterveld in Castenray is in het zicht van de haven gestrand. Venray Lokaal kon uiteindelijk
energietransitie vorm te geven.”
toch niet instemmen met de zonneweide van 9,2 hectare langs de A73 aan de noordkant van Castenray. De
steun van alleen CDA en D66 was in de raadsvergadering van dinsdag 2 november niet voldoende om het plan
over de streep te trekken. Met 11 stemmen voor en 15 tegen ging een streep door het zonnepark van LC Energy. Doelen niet bereiken
De verklaring van geen bedenkingen
stond ook al op de raadsagenda
van 6 juli. Toen ging het om een
ontwerpverklaring. Venray Lokaal
stemde toen schoorvoetend
(‘het voordeel van de twijfel’)
in. Samen met CDA en D66 leek
er een raadsmeerderheid te zijn
die voorstander was, maar in de
beslissende raadsvergadering pakte
het anders uit. Toon Kerkhoff (Venray
Lokaal) legde uit dat zijn partij aan
LC Energy de tijd wilde gunnen om in
overleg te gaan met omwonenden.
In eerste instantie ging het om vier
buurtbewoners die bij de gemeente
een bezwaarschrift hadden

Geen
rompslomp

Gemeente
betaalt mee
aan controle
coronapas
Horecaondernemers en
organisatoren van evenementen en sportactiviteiten
kunnen van gemeente
Venray een vergoeding
krijgen om de verplichte
controles van de corona
toegangspas uit te voeren.
De controles moeten
gebeuren door ingehuurd
personeel van erkende
bedrijven. Reguliere kosten
voor beveiliging of deur
controle vallen buiten de
regeling.
Het gaat om controles bij
evenementen die vanaf
22 september plaatsvinden.
De regeling loopt nog door tot
eind dit jaar. Organisatoren
kunnen via een eenvoudig
webformulier de gemaakte
kosten declareren. De gemeente
geeft een maximale vergoeding
van 27,50 euro per uur voor
hooguit 5 uur per dag.

ingediend. De groep tegenstanders
werd steeds groter en groeide
tot 45 personen, verdeeld over
25 huishoudens uit Castenray.
“Zij hebben grote bezwaren”,
stelde Kerkhoff. Hij wees op de
geluidstoename van 1,2 decibel die
volgens hem niet te verwaarlozen is.
Naast het geluid spitsen de bezwaren
zich toe op de omgevingsdialoog en
de te geringe afstand van 250 meter
tot de dorpskern van Castenray.
Ook Lizzy Bruno (ProVenray) kon
niet instemmen. Ze wees erop dat
het zonnepark niet voldoet aan
beleidskader KODE, waarin staat
dat de afstand tot de dorpsgrens

minimaal 500 meter moet zijn.
Hiervan kan worden afgeweken als
de buurt toestemming geeft. “Maar
de omwonenden zijn niet akkoord”,
zei Bruno. “We moeten niet afwijken
van ons eigen beleid. Willen we dit
toch, dan zullen we eerst het beleid
moeten aanpassen.” Jan Hendriks
(SP) dacht er net zo over. “Als we
samen iets afspreken, dan moeten
we ons er samen aan houden.”
Bas Künen (VVD) zei niet anders
te kunnen dan tegenstemmen. “In
KODE staan duidelijke spelregels
en daar past dit plan niet in.” Toch
zit de afwijzing de VVD niet lekker.
“Windmolens kunnen ook al niet,

Weinig resultaat
Wethouder Jan Jenneskens (D66)
moest concluderen dat opnieuw een
zonnepark sneuvelt. “Er is veel energie
gestoken in zonneparken maar dit
heeft nog maar weinig resultaat
gehad.” Volgens de wethouder heeft
LC Energy er alles aan gedaan om tot
een gedragen plan te komen. “Maar
ik kan leven met de argumenten om
tegen te zijn. Met de strakke regels
van KODE komen we er niet uit”, vond
Jenneskens die alvast vooruitliep op
de evaluatie van het beleidskader.
“De spelregels zijn heel knellend
en de omgevingsdialoog is een
moeilijk punt, omdat niet duidelijk
is vastgesteld wat een akkoord van
omwonenden inhoudt.”

Theo Zegers (D66) tilde minder
zwaar aan de argumenten om tegen
te zijn. “Anders bereiken we onze
doelen van de energietransitie
niet.” Leo Philipsen (CDA) betreurde
het dat na het afronden van de
omgevingsdialoog, de tegenstand
hand over hand toenam. “De
dialoog is zorgvuldig verlopen.
Jammer dat er daarna een groep
mensen opstond die voor een
olievlekwerking zorgde.” Het CDA
had minder moeite om af te wijken
van KODE. “Het dorp zou niet alleen
de lasten maar ook de lusten
krijgen. Bovendien is er een goede
landschappelijke inpassing die zou
zorgen voor meer biodiversiteit.”

Tekst: Henk Willemssen

Extra kosten tot gevolg

Verhuizing bibliotheek een jaar later
De verhuizing van de bibliotheek naar het voormalige Albert Heijnpand
in Venray kan pas in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. Dat is een jaar
later dan gepland. Het College van B&W van Venray constateert dat in
het afgelopen anderhalf jaar veel tijd verloren is gegaan met praten,
schetsen en rekenen. De vertraging ontstond ook door de personele
wisselingen bij BiblioNu en de gemeente.
De gemeenteraad nam op 12 mei
2020 het besluit om de bibliotheek te
verplaatsen naar het winkelcentrum.
Voor de aankoop van het leegstaande
Albert Heijn-pand gaf provincie
Limburg 800.000 euro subsidie. De
gemeente had al 2,1 miljoen euro in
de begroting opgenomen voor de
verbouwing. Het college waarschuwt
dat door het oponthoud de provinciale
subsidie gevaar loopt. De gemeente
heeft al een jaar uitstel, tot 1 januari

2022, gekregen en moet nu opnieuw
in Maastricht om uitstel vragen.

Extra kosten
De gemeenteraad wordt gevraagd
om in te stemmen met extra kosten
die kunnen oplopen van 125.000 tot
350.000 euro. Die zijn het gevolg van
de gestegen bouwprijzen en extra
duurzaamheidmaatregelen om zo de
energielasten te verlagen. De exacte
bedragen zijn pas bekend in het voor-

jaar van 2022 als de architect het
ontwerp klaar heeft. De kosten kunnen deels worden betaald uit de verkoop van de kapsalon aan het Gouden
Leeuwpad dat bij het vastgoed van
Albert Heijn behoorde.

1.300 vierkante meter
De voormalige supermarkt heeft
een oppervlakte van 2.100 vierkante
meter. Door de verbreding van het
Gouden Leeuwpad en het inpassen
van de overdekte fietsenstalling, blijft
er 1.300 vierkante meter over voor de
bibliotheek. De Speel-o-theek heeft
al eerder besloten vanwege de hoge
kosten niet mee te verhuizen. De
uitleen van speelgoed krijgt onderdak in het pand van vrouwencentrum

TUINMACHINESHOW
Wij presenteren en demonstreren een groot aanbod van machines voor aanleg
en onderhoud van tuin, gazon, groen en terrein. Ontdek ook ons programma
elektrische machines. Meer info over de show op www.lozeman.nl

EVA aan Dr. Poelsstraat. Er zijn geen
andere organisaties in beeld die hun
intrek gaan nemen bij de nieuwe
bibliotheek.

Basis
De impasse in de voortgang is ook
ontstaan doordat niet alle wensen
van BiblioNu en de gemeenteraad zijn
te realiseren in het nieuwe pand. Ze
waren ruimtelijk niet goed inpasbaar
of ze waren te duur. BiblioNu en de
gemeente besloten in het laatste
overleg om terug te keren naar
de basis. Dit is een passende en
eigentijdse bibliotheek van maximaal
1.300 vierkante meter die past binnen
het budget.
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Budget
Het Rijk heeft via de
Veiligheidsregio’s aan de
gemeenten extra geld
beschikbaar gesteld. Gemeente
Venray ontvangt een bedrag
van 109.265 euro. Declaraties
kunnen tot uiterlijk 14 januari
2022 worden ingediend. Als het
budget eerder op is, dan wordt
de regeling voortijdig beëindigd.
Volgens het College van B&W
voldoet de regeling aan de
wens van de gemeenteraad om
effectief en praktisch met de
coronamaatregelen om te gaan,
zonder onnodige bureaucratie
en rompslomp voor inwoners,
bedrijven en instellingen.

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • 077-4632341 • www.lozeman.nl
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Burgemeester sluit coffeeshop
Halicarnas voor drie maanden
Burgemeester Winants van Venray heeft besloten tot tijdelijke sluiting van coffeeshop Halicarnas aan de
Henseniusstraat 47 in Venray. Het besluit volgt na het constateren van een overschrijding van de maximaal
toegestane handelsvoorraad hennep van 500 gram. De sluiting gaat in per maandag 8 november en duurt
tot dinsdag 8 februari 2022.
Op 19 oktober vond er een onaangekondigde controle plaats van het
Regionaal Interventie Team (RIT) bij
de coffeeshop. Het RIT controleerde,
in opdracht van de gemeente, op
onder meer naleving van de gedoogbeschikking en exploitatievergunning. Bij de controle is bij Halicarnas
70 kilo hennep aangetroffen, terwijl
er volgens de landelijke gedoogcriteria, zoals opgenomen in de Aanwijzing
Opiumwet en de gedoogbeschikking, niet meer dan 500 gram aanwezig mag zijn. Burgemeester Winants:
“Naast het feit dat het wettelijk niet
is toegestaan, kan ik het op voorraad

hebben van grote hoeveelheden drugs
niet tolereren in onze gemeente. Grote
hoeveelheden drugs en contant geld
hebben een aanzuigende werking
op criminele activiteiten en kunnen
leiden tot onveilige situaties voor de
buurt. Dit is zeer onwenselijk. Vanuit
mijn verantwoordelijkheid voor de
openbare orde en veiligheid heb ik
daarom besloten tot tijdelijke sluiting
van de coffeeshop”.

Regionaal Interventie Team
Het Regionaal Interventie Team is
actief in de Noord-Limburgse gemeenten Mook en Middelaar, Gennep,

Bergen, Venray, Horst aan de Maas,
Peel en Maas, Venlo en Beesel. Onder
regie van het RIT controleren diverse
overheidsorganisaties gezamenlijk
panden en locaties op het naleven van
de wet- en regelgeving, zo ook de
coffeeshops. Het team kijkt onder
meer naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, het
bestemmingsplan, vergunningen, milieuzaken, inschrijving Basisregistratie
Personen, mensenhandel, prostitutie,
drugs, sociale zekerheidsfraude en
andere overtredingen en signalen die
mogelijk duiden op ondermijnende
criminaliteit.

Toegang met afvalpas

Zuilen voor groenafval bewoners
hoogbouw
Bewoners van hoogbouw in gemeente Venray hoeven hun groente-, fruit- en tuinafval niet in huis te bewaren.
De gemeente gaat bij hoogbouwcomplexen bovengrondse zuilen plaatsen met minicontainers. Bewoners
kunnen met een afvalpas toegang krijgen. Deze nieuwe methode gaat in op 1 maart 2022 als de gehele
gemeente overstapt op een nieuw afvalsysteem.
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt
vanaf 1 maart iedere week gratis aan
huis opgehaald. In het bestaande inzamelsysteem valt de hoogbouw nog
buiten de ophaalregeling van gft. Dat
gaat straks veranderen. In gesprekken
is gebleken dat de bewoners graag
willen meedoen aan de inzameling
van gft en etensresten. Alleen was er
een praktisch bezwaar om het afval
een week lang in huis te bewaren.
Daarom heeft de gemeente gekozen voor het plaatsen van zuilen met
daarin minicontainers. De nieuwe
inzamelaar Remondis gaat deze meenemen in de wekelijkse ophaalroute.

Inzameling plastic
Een ander knelpunt bij bewoners van
hoogbouw is het inzamelen van plastic, blik en drinkpakken. De gemeente

verstrekt hiervoor gratis doorzichtige
zakken die tweewekelijks aan huis
worden opgehaald. Daardoor verdwijnen alle inzamelcontainers voor
plastic, blik en drinkpakken bij supermarkten en in de dorpen en wijken.
Bewoners van flats en appartementencomplexen zeggen te weinig
ruimte te hebben om dit afval op te
slaan. Bovendien verbieden de huisregels vaak afvalopslag in bergruimten en kelders. Ook zou de berg met
afvalzakken iedere twee weken voor
de inzameldag wel erg groot worden
langs de straat, vreesden de bewoners. De gemeente heeft daarom
besloten de zakken voor plastic, blik
en drinkpakken bij hoogbouw iedere
week op te halen. Voor de andere
inwoners is de inzameldag eenmaal in
de twee weken.

Campagne
De inzameling van restafval
verandert niet voor de hoogbouwbewoners. De containers voor het
inwerpen van vuilniszakken blijven staan. Bij bewoners van laagbouw wordt de zwarte container
voor restafval straks nog maar
eens in de vier weken opgehaald.
De gemeente start binnenkort een
publiciteitcampagne om alle burgers te informeren over de nieuwe
afvalmethode. Voor ieder adres
gaan nieuwe inzameldagen gelden.
Afvalinzamelaar Remondis kwam
als winnaar van de aanbesteding uit
de bus. De inzamelvoertuigen van
Remondis worden gestald in Venray
en ze gaan iedere dag de weg op
om alle ruim 19.000 huishoudens
te bedienen.

Corona zorgt voor meevallende
zorgkosten
Tegen de verwachtingen in heeft de coronacrisis voor een financiële meevaller voor gemeente Venray
gezorgd. De gemeente verwacht dit jaar 3,1 miljoen euro te besparen op het sociaal domein.

WERKVOORBEREIDER
BOOMVERZORGING
INTERESSE IN EEN VAN DEZE
VACATURES KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL

De vrees voor een oplopende werkloosheid en een toestroom van mensen in de bijstand, is niet uitgekomen.
Doordat het maatschappelijk leven
grotendeels is stilgevallen, kon de
gemeente projecten niet of met vertraging uitvoeren. Dit heeft geleid tot
incidentele meevallers. De meevaller bij het sociaal domein komt juist
in een periode dat de gemeente flink
moet bezuinigen om de sterk oplopende zorgkosten de beteugelen. Met
bijna 70 miljoen euro neemt het sociaal domein meer dan de helft van de
jaarbegroting in beslag.
Het voordeel bij de zorgkosten komt
ook deels door strakker om te gaan
met de aanvragen voor voorzienin-

gen. Zo is er geld bespaard door mindere zware indicaties bij jeugdhulp en
begeleiding en nam de sterke stijging
bij hulp in het huishouden af.

Beperkingen cultuurscector
Bij onderwijs was de gemeente
168.000 euro minder kwijt aan onder
meer leerlingenvervoer en de huur
van sportzalen voor bewegingsonderwijs. De besparing bij kunst en cultuur van 165.000 euro kwam door de
beperkingen in de cultuursector. Er
waren minder evenementen en de
ledenaantallen bij verenigingen daalden, waardoor de gemeente minder
subsidie hoefde uit te keren.
De aantrekkende woningmarkt zorgde

voor meer inkomsten. De gemeente
ontvangt dit jaar 137.000 euro meer
aan leges van nieuwe bestemmingsplannen dan verwacht. De toename komt ook doordat veehouders
gebruikmaken van de stoppersregeling. De inkomsten uit leges van
bouwvergunningen valt 335.000 euro
hoger uit. Het college schrijft het voordeel toe aan de hoogconjunctuur in
de bouw.
Het College van B&W geeft in de financiële tussenstand aan dat 2021 eindigt met een ruim positief resultaat.
Daarom krijgt de gemeenteraad het
voorstel om alvast 2,8 miljoen euro toe
te voegen aan de algemene reserve.

1111 \ nieuws
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Strijden om de Loek Nelissen Prijs en de Rabobank Publieksprijs

Genomineerden Venrayse Ondernemersprijzen 2022 bekend
Gijs Schapendonk en Edwin Keijsers presenteerden woensdag 20 oktober de genomineerden voor de Venrayse
Ondernemersprijzen 2022. De genomineerde bedrijven zijn Samen - wijn en bistrobar, Complot Concept Store,
Roy Verstappen Metaal en Stage Crew. De genomineerden strijden om de Loek Nelissen Prijs en de Rabobank
Publieksprijs. Beide prijzen worden op donderdag 6 januari uitgereikt in de Schouwburg van Venray.

Juist dan zijn de niet voor de hand
liggende oplossingen het best. Met
anders denken, bijzondere initiatieven
én creatief zijn, kun je dan een
twist geven aan je bedrijf en alsnog
succesvol zijn. Er zijn uiteindelijk vier
bedrijven genomineerd.

Nominaties.

Het thema is dit jaar ‘Creatief
Ondernemerschap’, waarbij gedacht
kan worden aan het ontdekken,

creëren en optimaal produceren
van waarde voor de ondernemer
zelf, het publiek, de klant en de

omgeving. Creatief ondernemerschap
betekent ook in actie blijven als
omstandigheden ineens veranderen.

Het eerste genomineerde bedrijf is
Samen - wijn en bistrobar. Tim en
Jaymie Slui zijn eigenaar en leerden
de kneepjes bij verschillende meester-koks. In 2016 begonnen zij het
restaurant. Midden in de coronacrisis verhuisde Samen naar een groter
pand en werd een tweede restaurant
geopend in het oorspronkelijke pand
onder de naam Coppia – pasta en wijn.
Ook Complot Concept Store werd
genomineerd. Kiki Smits en
Sjors Gommans runnen de conceptstore en Kiki ontwerpt hiernaast
ook sieraden, die in meer dan 140
winkels te koop zijn.
Roy Verstappen Metaal ontwerpt en
levert metaalconstructies. RVM biedt
hulp bij uitbreidingsplannen in de
vorm van een aanbouw of overkapping en ontwerpt stalen spanten voor
kapconstructies. Daarnaast ontwerpt
zij brandtrappen, stalen hekken en
poorten. Voor bedrijven ontwerpen zij
metalen uitbouwen zoals serres voor

IJ

horecabedrijven.
De laatste genomineerde, Roel Kessels
van Stage Crew, houdt zich bezig met
licht, geluid, video en podia. Stage
Crew verdiept zich in de vraag van hun
klant en biedt advies passend bij de
wensen en het budget.
De ondernemers stappen in een intensief traject met bedrijfspresentaties,
een bezoek van de jury en als ultieme
uiting de presentatie op het podium
in Schouwburg Venray op donderdag
6 januari.

Nieuwe opzet
De leden van het Venrayse
Ondernemersplatform bieden op de
avond zelf een nieuwe opzet. De aanwezigen in de schouwburg maken
kennis met de kandidaten via een
professionele video. Presentatoren
Rob van Lieshout en Frank Claessens
stellen de genomineerden vervolgens
verschillende vragen. Aan het einde is
er een tafelgesprek tussen de ondernemers. Het programma wordt uitgebreid met de uitreiking van een junior
award en de starter van het jaar 2021
presenteert zijn bedrijf. Na de bekendmaking van de winnaars kunnen de
bezoekers elkaar ontmoeten in de
foyer. Kaarten zijn te koop via
www.venraytickets.nl
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Illegale huisvesting arbeids
migranten in Ysselsteyn
In het buitengebied van Ysselsteyn, bij de kruising Steegsepeelweg
en Rouwkuilenweg, worden illegaal arbeidsmigranten gehuisvest.
Dat antwoordt het College van B&W van Venray op vragen van
raadslid Toon Kerkhoff (Venray Lokaal).
Toon Kerkhoff stelde de kwestie aan de orde omdat hem was
opgevallen dat er zo’n vijftien
chalets waren geplaatst. Hij vroeg
zich af of hier arbeidsmigranten
gehuisvest werden en of dit bij de
gemeente bekend is. Het college
zegt dat al eerder signalen binnenkwamen over de onderkomens
van arbeidsmigranten op de hoek
Steegsepeelweg/Rouwkuilenweg.
Toezichthouders hebben in juni een
controle uitgevoerd. Niet alleen in
de chalets maar ook in woonhuizen
werden arbeidsmigranten aangetroffen. Het is onbekend om welk
aantal het gaat. Bij de controle
bleek dat de veiligheid in orde was.
”Als dit niet zo zou zijn, dan hadden
we direct handhavend opgetreden”, zegt het college.

Geen vergunning verleend
De eigenaar verhuurt de woonruimtes zelfstandig aan arbeidsmigranten en is niet gebonden aan
een uitzendbureau of een werkge-

ver. De gemeente heeft nog geen
vergunning verleend en er is ook
geen verblijfsbelasting afgedragen.
Het college kan nog niet zeggen
of de huisvesting te legaliseren is.
De eigenaar ontvangt eerst een
brief van de gemeente waarin hij
gesommeerd wordt een aanvraag
binnen een bepaalde termijn in te
dienen. “Als de aanvraag niet tijdig
binnen is of als blijkt dat de situatie
niet te legaliseren is, dan zullen
verdere stappen worden ondernomen. Het uitgangspunt is dat aan
de geldende regels moet worden
voldaan”, meldt het college.

Als de aanvraag niet
tijdig binnen is of als
blijkt dat de situatie
niet te legaliseren is,
dan zullen verdere
stappen worden
ondernomen

Japanse duizendknoop onder controle
in Venray
De Japanse duizendknoop is op 45 plekken in gemeente Venray aangetroffen. De planten bestreken een gebied
van zo’n 2.000 vierkante meter. De bestrijding is succesvol gebleken, want op sommige locaties is de woekerplant al geheel verdwenen.
Gemeenten hebben veel last van de
Japanse duizendknoop. Deze snelgroeiende exotische plant verdringt
de inheemse soorten waardoor de
biodiversiteit afneemt. Daarnaast
heeft de plant bijzonder sterke wortels die schade veroorzaken, omdat ze
doordringen in beton, muren, riolering, straten en bruggen. Gemeenten
mogen al enkele jaren voor onkruidbestrijding geen gebruik meer maken
van glyfosaat. Voor de bestrijding van
agressieve en gevaarlijke plantensoor-

ten, zoals de Japanse duizendknoop,
mag dit chemische middel nog wel
worden ingezet.

Ondkruidverdelger
Uit de evaluatie van het beheerplan
groen van gemeente Venray blijkt dat
de aanpak met glyfosaat succesvol is.
De stengels van de Japanse duizendknoop worden geïnjecteerd met deze
onkruidverdelger. Deze stengelinjectie
is nog toegestaan tot 1 april 2022. Op
sommige plekken blijkt de exotische

plant al verdwenen te zijn, meldt de
gemeente.
Andere bestrijdingsmethodes zoals
elektrocutie en injectie van de groeiplaats met een biologisch middel,
zijn veel minder effectief gebleken.
Naast de Japanse duizendknoop gaat
de gemeente ook de reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien in kaart
brengen en bestrijden, al komen
deze twee soorten minder voor in
gemeente Venray.

Luchtkwaliteit wegen niet onder de maat
Er is geen reden tot ongerustheid en er is ook geen extra onderzoek nodig naar de luchtkwaliteit op en rond de
drukste wegen in gemeente Venray. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van het CDA. Uit de monitoring van Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit (NSL) blijkt namelijk dat er geen sprake is van overschrijding van de normen.
Het CDA meende dat door de toename
van het verkeer de luchtkwaliteit
onder de maat zou zijn. Het college
geeft aan dat de intensiteit van het
verkeer weliswaar toeneemt, maar
dat de voertuigen ook steeds schoner
worden. NSL brengt de luchtkwali-

teit in kaart van de A73, alle provinciale wegen en doorgaande wegen
zoals Maasheseweg, Stationsweg,
Henri Dunantstraat en de singels rond
Venray. ‘Uit analyse van de gegevens van NSL blijkt dat op geen van
de wegen in Venray sprake is of is

geweest van enige overschrijding’,
aldus het college. De gemeente is
ook aangesloten bij het Schone Lucht
Akkoord waardoor een extra monitoring van de luchtkwaliteit plaatsvindt.
Tekst: Henk Willemssen

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.

www.venray.nl/venray-voor-iedereen

Week van Respect

Tijdens de Week van Respect van 8 tot en met 14 november organiseren het

onderwerpen aan bod. Van diversiteit tot social media en de vertaling naar de

Raayland College en Gilde Opleidingen respectlessen. Wat dit precies betekent,

dagelijkse praktijk op school en de samenleving. Hoe leven we met al deze

lichten het Raayland en Gilde hieronder even toe.

verschillen toch op een respectvolle manier met elkaar samen?

“De respectlessen organiseren wij op het Raayland College in de VMBO 2 klassen

Tijdens de hele Week van Respect organiseren wij zowel op het Raayland als op het

en op het Gilde in het eerste en tweede leerjaar. De lessenreeks begint met

Gilde bijzondere activiteiten voor leerlingen. Dit doen we samen met vrijwilligers

de verkenning van het thema RE-SPECT. Hoe snel hebben we in ons hoofd een

en netwerkpartners uit Venray. De leerlingen gaan kennismaken met verschillende

aanname gemaakt zonder te weten of deze ook klopt? En wat doen we hiermee?

culturen en bezoeken bijvoorbeeld de moskee en de kerk. We zoomen in op het

Jongeren aan het denken zetten en bewust maken van het thema respect in al

thema social media in samenwerking met Buro Halt, politie, gemeente Venray en

zijn hoedanigheden, dat is het doel van de lessen. Hierbij komen verschillende

de VVV Foundation.

Venray, focus op mensen

www.venray.nl/venray-voor-iedereen
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Zeer grote brand in loods
op de Helling Wanssum
In Wanssum heeft op zaterdag 6 november een grote brand
gewoed in een loods aan de Helling. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De loods moet als verloren worden beschouwd.
De brand ontstond in een loods
van 10 bij 25 meter. In de loods
waren op dat moment geen personen aanwezig. De brandweer
schaalde snel op naar zeer grote
brand. Dit om te voorkomen dat de
brand, mede door de harde wind,
kon overslaan naar de omliggende
panden waaronder een woonhuis. Vanwege een mogelijk tekort
aan bluswater ter plaatse werden
meerdere waterwagens opgeroepen. In de loods stonden een
heftruck, een auto en enkele hoogwerkers. Tevens waren er gasflessen aanwezig.

Omwonenden werden geadviseerd
om, indien zij last hadden van de
vrijkomende rook, naar binnen te
gaan, ramen en deuren te sluiten
en de mechanische ventilatie uit te
schakelen. De brandweer heeft ter
plaatse metingen verricht. Hierbij
werden geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.
De brand is door de snelle inzet van
de brandweer beperkt gebleven tot
de loods. Het sein brandmeester
kon dan ook om 18.45 uur gegeven
worden. De loods moet als verloren
worden beschouwd. Hoe de brand
kon ontstaan is nog onbekend.

College wil gezond, groen en
natuurlijk landelijk gebied
Het College van B&W van gemeente Venray heeft ingestemd met
een koers en uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van het
landelijk gebied in Venray. Drie ambities staan daarin centraal:
een gezonde leefomgeving, groen en toekomstbestendig wonen en
het beschermen van onze natuur en biodiversiteit. De gemeenteraad vergadert 14 december over deze koers.
Wethouder Jenneskens: “De lucht
die we inademen hoort veilig en
gezond te zijn. Oók in het buitengebied. We koersen daarom op
het verbeteren van de luchtkwaliteit en het reduceren van emissies. Maar we willen ook stappen
zetten in het verduurzamen en het
toekomstbestendig maken van de
landbouw. Innovatie in de agrarische sector is daarbij essentieel”.
Op het gebied van wonen wil de
gemeente experimenteren met
innovatieve, levensloopbestendige en duurzame woningen in het
buitengebied. Ook is er aandacht
voor een vitale gemeenschap,
waarin het buitengebied voldoende
te bieden moet hebben om te
bewegen en recreëren. “We willen

veelzijdige landschappen creëren,
de biodiversiteit vergroten en de
bodem- en waterkwaliteit verbeteren. Dat is hard nodig want we
moeten ons buitengebied koesteren, beschermen en goed achterlaten voor volgende generaties”.
Het uitvoeringsprogramma 2022
bevat de activiteiten die plaatsvinden om de eerste stappen te
zetten op ieder thema. Gedurende
het hele traject vindt overleg plaats
met inwoners en ondernemers in
het buitengebied, experts en ook
de gemeenteraad. Jenneskens:
“Communicatie en participatie zijn
ontzettend belangrijk. Als we met
elkaar in gesprek zijn, kunnen we
elkaars belangen en zorgen beter
begrijpen”.
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Jeugdfondsen moeten subsidie terugbetalen
De jeugdfondsen Sport en Cultuur moeten een deel van hun subsidie terugbetalen aan gemeente Venray. Het
College van B&W heeft dat besloten omdat beide fondsen in 2020 de doelen niet hebben gehaald. Er zijn minder kinderen uit minimagezinnen geholpen om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten dan was
afgesproken.
Jeugdfonds Sport Limburg moet 52.627
euro terugbetalen en jeugdfonds
Cultuur Limburg 7.166 euro. Bij jeugdfonds Sport was het doel 325 kinderen aan sport te laten deelnemen.
De gemeente gaf hiervoor een subsidie van 115.000 euro. Uit de verantwoording blijkt dat 234 kinderen zijn
bereikt. De subsidie voor dit lagere
aantal is vastgesteld op 62.373 euro
waardoor 52.627 euro moet worden
terugbetaald.

Jeugdfonds Cultuur zou 60 kinderen
laten meedoen aan culturele activiteiten en ontving hiervoor 17.500 euro
subsidie. Omdat het aantal lager uitviel (44 kinderen) is de subsidie vastgesteld op 10.334 euro en moet 7.166
euro terug naar de gemeente.
Het college is niet ingegaan op het
verzoek van de twee fondsen om het
te veel ontvangen subsidiegeld te
mogen reserveren en dus niet terug te
betalen. Het college geeft aan dat al

enkele jaren het beoogde aantal deelnemers niet wordt bereikt.
De fondsen zijn in het leven geroepen om armoede onder kinderen te
bestrijden. Het doel is dat kinderen
uit een gezin met een laag inkomen,
tot 120 procent van de bijstandsnorm,
toch kunnen deelnemen aan sport en
cultuur. Voor volgend jaar krijgt jeugdfonds Sport een subsidie van 96.600
euro en jeugdfonds Cultuur ontvangt
18.700 euro.

Nieuwe ontwikkelaar in arm genomen

Problemen met verwerven grond in De Brier
De komst van een nieuwe woonwijk in het noordelijke deel van bedrijventerrein De Brier in Venray loopt
vertraging op. Ondernemers van De Brier hebben een ontwikkelaar in de arm genomen, maar die slaagde er
niet in de gronden te verwerven voor de bouw van 250 woningen. Dat antwoordt het College van B&W op
vragen van Venray Lokaal.
Er heeft zich ondertussen een
andere partij gemeld die de
grondverwerving wil vlottrekken.
Het college zegt met deze
ontwikkelaar verder te praten als
de gesprekken met de diverse
grondeigenaren succesvol zijn
afgerond. De gemeenteraad zal over

de voortgang op de hoogte worden
gebracht, aldus het college.
Het gaat om grondpercelen tussen
de Zuidsingel en woonboulevard
WoonMax. Dit is het oudste deel
van bedrijventerrein De Brier waar
leegstand is en de verloedering
heeft toegeslagen. De gemeenteraad

ging in september 2020 akkoord
met het deels afstoten van
De Brier als bedrijventerrein.
De ondernemersvereniging van De
Brier kreeg groen licht om de plannen
verder uit te werken met woningbouw
en mogelijk een supermarkt.

GRATIS

Rug- en nekscan

ieën en scheefstanden
Analyse op spierspanningen, asymmetr
7 - 320 19 19
uitsluitend na telefonische afspraak 07

Misverstand over
zonnepanelen gemeentehuis
De nieuwe zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in
Venray kunnen geen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Het CDA verbaast zich hierover en meent verkeerd geïnformeerd te zijn toen de gemeenteraad vorig jaar een besluit nam
over de investering van 166.500 euro voor 448 zonnepanelen.
Volgens het College van B&W draait
het om een misverstand, want er
is nooit sprake van geweest dat
de opgewekte stroom op het dak
van het gemeentehuis zou worden teruggeleverd. “Iedereen weet
toch dat energie terug moet op het
net”, beweert het CDA. “Zijn wij als
gemeenteraad verkeerd geïnformeerd”, vraagt de partij zich af.
Het college legt uit dat om twee
redenen teruglevering aan Enexis
niet mogelijk is. Het gemeentehuis verbruikt jaarlijks 1,1 miljoen
kilowattuur aan elektriciteit. De

zonnepanelen wekken per jaar
circa 120.000 kilowattuur op, dit is
11 procent van het verbruik. Dus
alle stroom blijft achter de meter,
aldus het college. Daarnaast heeft
het gemeentehuis een aansluiting
voor grootverbruik. Enexis kampt
met krapte op het netwerk en laat
daarom alleen nog huisaansluitingen van particulieren toe. Grotere
installaties van zonnepanelen moeten voor aansluiting wachten tot
2027 wanneer Enexis het netwerk
heeft uitgebreid en verzwaard.

Wij behandelen o.a.

• Klachten aan rug of nek,
met of zonder uitstraling
• Hoofdpijn
• Migraine en aangezichtspijn
• Artrose
• Slijtage
• Hernia
• Ischias
• Duizeligheid
• Houdingsafwijkingen

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

• Echografie (onderzoek van gewrichten en weke delen
• Shockwavetherapie (bevordering van weefselherstel o.a.
bij schouderklachten), tennisarm, slijmbeursontsteking
en hielspoor EPTE (Echogeleide Percutane
Therapeutische Electrolyse
• Dryneedling
• Carpaal Tunnel Syndroom behandeling via tractie
uitsluitend in Venlo

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

Van Millenstraat 8, 5913 VL Venlo • Kranestraat 33, 5961 GX Horst
T 077 - 320 19 19 of bezoek onze website: www.vividus-chiropractie.nl
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Gemeente stuurt arbeidsmigranten niet snel weg
Gemeente Venray kan niet optreden met sancties als ondernemers te veel arbeidsmigranten huisvesten bij
hun bedrijf. Omdat een beleidskader ontbreekt, kan de gemeente alleen toezicht houden en ingrijpen bij
excessen.
Het wegsturen van arbeidsmigranten
zal niet snel gebeuren indien de
huisvesting menswaardig is en er
een goed woon- en leefklimaat is.
Dat antwoordt het College van B&W
op vragen van Theo Zegers. Het D66raadslid meent dat slateler Peter van
Osch uit Leunen in overtreding is,
omdat Van Osch Groenteproducties

meer arbeidsmigranten huisvest bij
het bedrijf aan de Laagriebroekseweg
dan is toegestaan. Zegers geeft aan
dat er volgens het bestemmingsplan
maximaal 34 medewerkers mogen
wonen. Dat zouden er veel meer
zijn, omdat er vier woonunits zijn
bijgeplaatst.
Het college reageert dat bij de

Samenwerking Venray

gemeente bekend is dat naast de
vergunde woonruimtes nog vier sta
caravans zijn geplaatst. Dat is gedaan,
omdat niet alle arbeidsmigranten die
werken voor Van Osch onderdak hadden. Ook via uitzendbureaus lukte
het niet om huisvesting te regelen.
Toezichthouders van de gemeente
hebben de woonunits gecontroleerd

heeft ingediend. Het college gaat ook
beleid opstellen voor de huisvesting
van arbeidsmigranten. In de komende
maanden worden hiervoor bijeenkomsten gehouden met alle betrokken partijen. Het moet een integraal
plan zijn waarin naast huisvesting ook
aandacht is voor veiligheid, toezicht
en integratie in de samenleving van
buitenlandse werknemers.

Tekst: Henk Willemssen

Ga voor gelijke kansen

Lokale partijen genereren slechts budget door vrijwillige afdracht
van raadsleden en wethouders en contributies van leden. Er ontstaat een nóg grotere tweedeling wanneer lokale partijen niet
gelijkwaardig behandeld worden en zij dus minder kunnen investeren in onder andere jongerenafdelingen, onderzoek, professionalisering, cursussen, trainingen, teambuilding en campagne.
Praktisch is er natuurlijk geen verschil. “We doen hetzelfde werk en
we kleuren het politieke landschap
met al onze diversiteit. Maar toch
zijn we niet gelijkwaardig!”, aldus

CDA Venray

en in orde bevonden. De stacaravans
verkeren in een goede staat en zijn
netjes onderhouden, stelt het college.
Het enige minpunt was dat rookmelders ontbraken. Dat moet Van Osch
nog in orde maken.
Het college meldt ook dat het niet
helemaal duidelijk is hoe veel mensen gehuisvest mogen worden op
Laagriebroekseweg 1 en 4. Dat moet
eerst worden uitgezocht, waarna een
gesprek volgt met de slateler die een
uitbreidingsplan voor huisvesting

Venray Lokaal en Samenwerking
Venray. En hoewel lokale politieke
partijen 30 procent van alle raadszetels vervullen, zijn er maar weinig burgemeesters vanuit deze

partijen. Blijkbaar worden deze
talenten minder vaak gescout. Als
alternatief voor gelijkwaardigheid is
het afschaffen van de totale subsidie overigens ook een optie wat
de lokale Venrayse partijen Venray
Lokaal en Samenwerking Venray
betreft.
Deze maand nog vergadert de
Tweede Kamer over de wijzigingen in de Wet financiering politieke partijen. De Venrayse lokale

partijen voegen toe: We zullen dit samen met onder andere
het kennispunt Lokale Politieke
Partijen, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, Unie van
Waterschappen en anderen lokale
politieke partijen op de voet volgen.
Wij vragen bij deze aandacht voor
versterking van de democratie, voor
gelijke kansen.

voorstellen dat het college ook nu
en dan worstelt met bepaalde voorgenomen initiatieven, omdat deze
in bepaalde regelingen/visies wel
passen en in andere weer niet. Dit is
een dilemma. Het negatief reageren
van de gemeentelijke organisatie op
een principeverzoek bij goede initiatieven omdat het afvinklijstje niet
volledig groen kleurt zou jammer
zijn. CDA Venray zou graag zien, dat
dergelijke dilemma’s (een minimaal
aantal) worden voorgelegd aan de

gemeenteraad, waar deze op democratische wijze een uitspraak over
kan doen. Dit wil zeker niet zeggen
over ieder principeverzoek. Gewoon
logisch nadenken. Het zou goed zijn
als argumenten op basis van feiten
wordt gebaseerd. Boerenverstand zal
een stap voorwaarts geven. Op deze
manier kunnen we nog beter en sneller werken aan een beter Venray, voor
onze inwoners en bedrijven.

gemeente heeft een ondersteunende
en faciliterende rol, de clubs kunnen
daarmee aan de slag voor hun eigen
plannen. Wij zien dat veel vrijwilligers, clubs en verenigingen zich hier
al hard voor inspannen.
De eigendommen,
onderhoudskosten, financiële
gezondheid en omvang van de
diverse clubs verschillen wel.
Daarom is het belangrijk om dit in
goed perspectief te blijven zien.
Na de zomer van 2022 moeten we

wat ons betreft dit beleid gaan
evalueren met een beter beeld van
de financiële en maatschappelijke
consequenties. Onze nieuwe
wethouder Chantal Nijkerken pakt
haar verantwoordelijkheid hierin. We
zijn blij met haar toezegging dat de
ambtenaren, met dit nieuwe beleid,
de komende periode op pad gaan
en het gesprek gaan voeren met de
clubs en verenigingen.

beter dan de landelijke partijen.
Dat blijkt telkens weer uit de
verkiezingsuitslagen. Een derde van
de Nederlandse raadszetels wordt
momenteel ingenomen door een
vertegenwoordiger van een lokale
partij. Zoals ook in Venray waar dit
11 van 27 is. In driekwart van de
gemeenten staan de lokalen mede
aan het roer.
Echter hebben zij géén toegang
tot de 25 euro miljoen subsidie

die de Rijksoverheid jaarlijks
beschikbaar stelt voor politieke
partijen. Alleen landelijke partijen
die een zetel hebben in de Eerste of
Tweede kamer, komen daarvoor in
aanmerking. Indirect profiteren hun
lokale afdelingen daarvan. Weg met
het onderscheid tussen lokale en
landelijke politieke partijen.

Martin Leenders, fractievoorzitter

Gezond boerenverstand
Er worden veel raadsvoorstellen, visies, bestemmingsplannen en
andere documenten vastgesteld in de gemeenteraad. De tijd gaat
knetterhard en we moeten ons realiseren dat we vaak worden ingehaald door de tijd, een voorbeeld hiervan is dat het bestemmingsplan
buitengebied al een groot aantal jaren is vastgesteld en dat was nog in
de tijd dat er bijvoorbeeld over grootschalige duurzame, energieopwekking nauwelijks werd gesproken.
Doordat de gemeenteraad zoveel
documenten heeft vastgesteld, kan
het voorkomen dat goede initiatieven
niet passen in bijvoorbeeld verschillende visies/regelingen die in het ver-

VVD Venray

leden zijn vastgesteld. Ambtenaren,
het college en misschien wel wijzelf als gemeenteraad op pad sturen
met een afvinklijst is in veel gevallen niet de oplossing. We kunnen ons

Het veld weer op
Wij vinden het belangrijk dat iedereen, en zeker de jeugd, toegang
heeft tot breedtesport zodat ze actief kunnen sporten. Na ruim tien
jaar ligt er voor clubs en sportverenigingen nu eindelijk een geactualiseerd accommodatiebeleid. Dat heeft lang op zich laten wachten. Het
oude beleid was gedateerd en voor veel verenigingen was het niet
helder. Daarnaast was het zeker niet eenduidig.
Voor wat het beleid naar de clubs
en verenigingen toe betreft, is
het motto van VVD Venray ‘gelijke
monniken, gelijke kappen’. Met dit
nieuwe beleid is de eerste stap hiertoe gezet. Vitale clubs en verenigin-

Venray Lokaal

Martijn Direks

gen krijgen nu duidelijkheid over de
ondersteuning die ze mogen verwachten, zodat ze de schouders er
weer onder kunnen zetten.
Daarbij past ook eigen verantwoordelijkheid bij de clubs zelf. De

Laura Borst, commissielid

Versterk de democratie
Lokale politieke partijen groeien bij elke verkiezingen. En dat is niet
voor niets. Maar toch worden deze partijen niet gelijkwaardig behandeld onder andere als het de (financiële) ondersteuning aangaat. Velen
ondertekenden in 2021 een petitie voor versterking van de democratie, voor gelijke kansen. Deze maand nog buigt de Tweede Kamer zich
over de wet financiering politieke partijen.
Lokale politieke partijen bieden
inwoners laagdrempelig de kans
om mee te doen in de plaatselijke
politiek en nemen ruim de tijd
te luisteren naar haar inwoners.

Ook onderhouden zij vaak nauwe
contacten met allerlei plaatselijke
organisaties en willen zij de politiek
dichterbij haar inwoners krijgen.
Dat doen zij blijkbaar nét wat

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

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

Realisatie van zonneparken in
gemeente Venray kleine kans van slagen
Het beoogde zonnepark in Smakt werd vanwege felle kritiek van de omwonenden niet goedgekeurd. Het zonnepark Wüsterveld in Castenray is
ook in het zicht van de haven gestrand. Is de conclusie nu dat zonneparken in gemeente Venray niet haalbaar zijn?
Inmiddels is wel duidelijk dat omwonenden van
beoogde zonneparken niet blij zijn met de komst
van deze plannen. Zij dragen onder andere
aan dat door de panelen geluidshinder wordt
ondervonden, het uitzicht wordt belemmerd en
de parken op een te korte afstand van het dorp
worden geplaatst. Toch geeft de gemeente aan
de energiedoelen niet te halen zijn met alleen
zon op dak. Het CDA heeft eerder aangegeven

niet tevreden te zijn over de voortgang van de
energietransitie in gemeente Venray. De partij
meent dat Venray op een aantal fronten achterloopt
en vindt dat er gesprekken gevoerd moeten worden
met Tomorrow Energy, die ook een zonnepark wil
realiseren in Smakt.
“Met de strakke regels van KODE komen we er
niet uit”, laat wethouder Jan Jenneskens weten,
die alvast vooruitloopt op de evaluatie van het

beleidskader. “De spelregels zijn heel knellend en
de omgevingsdialoog is een moeilijk punt, omdat
niet duidelijk is vastgesteld wat een akkoord van
omwonenden inhoudt.”

De realisatie van zonneparken in gemeente Venray
heeft een kleine kans van slagen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 44

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.
Strenge controles zouden een optie kunnen
zijn om hardrijders aan te pakken. Ook is in
de gemeenteraad gesproken over het verlagen van de snelheden op de singels. Echter
zagen de gemeenteraadsleden daar geen heil
in. “Snelheidscontroles zijn een oplossing, een

30-kilometerzone niet. Dat laatste handhaaf je
alleen met snelheidsremmende maatregelen. Als je
de singels vol gaat leggen met drempels, hoor ik de
hulpdiensten al klagen als ze steeds moeten afremmen. Het is altijd een afweging wat belangrijk is”,
aldus Martin Leenders van Samenwerking Venray.

Venray loopt niet voorop wat betreft verkeersveiligheid. Er is werk aan de winkel, vindt de politiek. In
een reactie op Facebook laat Agnes Hendriks weten
het eens te zijn met de stelling. “Stel een 30 kilo
meterzone in binnen de bebouwde kom in alle
dorpen. Dat is hard genoeg.”

Ingezonden brief

Wederzijds vertrouwen inzake de voormalige melkfabriek
In de HALLO was te lezen dat wethouder Jenneskens heeft verklaard dat de gemeente geen dwangmiddelen zou hebben om het verloederde
pand (de voormalige melkfabriek) op te laten knappen. Dat is volslagen onzin. Een pand moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.
Zelfs voor een leek is te zien dat het hieraan niet voldeed, want in het recent gesloopte deel van het pand zaten gaten in het dak. Bij goed
onderzoek zijn er vast nog veel meer overtredingen te constateren.
Daarnaast kan het College van
B&W handhavend optreden indien
(zo noemt de Woningwet dat) het
pand in ernstige mate strijdig is
met redelijke eisen van welstand
(er lelijk uitziet). In de door de
gemeenteraad vastgestelde welstandsnota staat wanneer dat het
geval is er dan sprake moet zijn van
een buitensporigheid in het uiter-

lijk die ook voor niet-deskundigen
evident is en die afbreuk doet aan
de ruimtelijke kwaliteit van een
gebied. Vaak heeft deze betrekking
op ernstig verval van bouwwerken.
Ik weet niet hoe deskundig de wethouder is, maar ik kan mij als leek
geheel vinden in de kwalificatie
die u aan het pand geeft: verloederd. Het voldoet daarom aan de

door de gemeenteraad genoemde
kenmerken en dus heeft het college wel degelijk machtsmiddelen
die een einde kunnen maken aan
deze onwenselijke situatie, maar zij
wil die kennelijk niet inzetten. Dat
is des te ernstiger omdat de door de
hiervoor geciteerde welstandsnota
de naam heeft: ‘wederzijds vertrouwen’. Als uit deze zaak nu iets blijkt,

is het wel dat deze wethouder en
dit college bij mij niet het vertrouwen wekken dat zij de welstandsnota en de Venrayse burgers serieus
nemen. Van wederzijds vertrouwen
kan dan ook wat mij betreft geen
sprake zijn.

Wilco van der Kint

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

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

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Uw huis weer opgefrist?
Voor schilder- en texwerk bel Huub.
06 14 11 59 49. (Ook voor andere
klussen in en rondom huis.)

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!
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of bescha- digd
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)

Professionele
asbestverwijdering

LONG OLIE – bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.

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

Voor het schuren ,lakken of een andere
kleur van tafels en stoelen j.derikx
06 10 95 42 20. Meijel

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

Line dance, iets voor jou? Gezellig
en uitdagend. Wij dansen elke
dinsdagavond van 8 tot 10 uur, in
het gemeenschapshuis ‘de Wis’ te
Castenray. Loop gewoon eens binnen.

Willy’s Wereld

Column

Verdeeld
Tijdens de geschiedenisles
leerden we over de verzuiling
en polarisatie van het politieke
landschap. Ik ben benieuwd wat
de jeugd over twintig tot dertig
jaar leert over de huidige tijd
van de tweespalt in onze
samenleving.
Zelden was ons land zo verdeeld
in twee groeperingen. Aan de ene
kant staan de mensen die gevaccineerd zijn, aan de andere kant zij
die (nog) niet kiezen voor de prik.
In Trouw schreven twee journalisten een prima artikel waarin zij
betoogden dat je beide kanten
eigenlijk niet als een specifieke
groep weg kunt zetten. Immers,
iedereen heeft andere redenen om
wel of niet te prikken. Niet iedere
ongevaccineerde is een ‘wappie’
met complottheorieën in het hoofd.
Maar de keuze om te weigeren lijkt
er voor te zorgen dat de gevaccineerden weer met hernieuwde
maatregelen te maken krijgen.
Daarom ben ik dan ook geneigd om
de weigeraars wél als één groep te
zien. Ongeacht ieders argumentatie, ze hebben één ding gemeen:
niet willen prikken. Die tweedeling is wel lastig. Voor beide kanten overigens. Vrijheid over je lijf
is erg belangrijk daarom ben ik
tegenstander van verplichte vaccinatie. Wel zou ik een dringend
beroep willen doen om alles nog
eens goed te overwegen. Voor de
mensen die geloven dat we een
chip ingespoten krijgen valt er
weinig eer meer te behalen. Maar
zoals ik al schreef, het is een lastige tweedeling. Je krijgt discussies met mensen waarmee je dit
soort discussies helemaal niet wil
voeren. Ik merk dat ik zelf achter
besluiten ga staan waar ik vroeger
nooit akkoord mee zou zijn gegaan.
De vakbond ziet er niets in om een
coronapas bij het werk in te stellen. Maar het is ook ‘mijn vakbond’
en ik hecht veel waarde aan een
veilige werkplek. Werken in een
omgeving waarin iedereen gevaccineerd is, lijkt me nu eenmaal beter.
En ja, ik weet dat ook een gevaccineerde Corona kan krijgen en overdragen, maar de kans is vele malen
minder. Met een jaloerse blik kijk
ik naar Portugal. Daar heeft men
flink doorgepakt en is bijna iedereen gevaccineerd en zijn er nauwelijks besmettingen. Misschien moet
onze overheid maar eens kijken
hoe dat zo gelukt is. Hou vol!
Willy
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Ondanks onduidelijkheid over eigendomsverhouding

Venrayse raad wil vooruit met accommodatiebeleid
De gemeenteraad stemde unaniem in met het nieuwe accommodatiebeleid in de raadsvergadering van dinsdag 2 november, ondanks dat er nog veel vragen openstaan en dat er nog
onduidelijkheid is over de eigendomsverhouding. De politieke partijen willen de verenigingen echter niet langer in onzekerheid laten. Door de coronacrisis liet het accommodatiebeleid
2021-2025 namelijk al langer op zich wachten.
De gelijke behandeling van de tennissport was een speerpunt. Tot nu toe
konden de tennisclubs niet rekenen op
steun van de gemeente bij de renovatie van hun accommodatie. In het
nieuwe plan wordt tennis op dit punt
gelijkgetrokken met de andere sporten. De gemeente betaalt voortaan
tweederde deel van de investering
in de tennisparken. Voor de instandhouding, zoals onderhoudskosten aan
gebouwen, kantine en speelvelden,
moeten de tennisverenigingen nog
zelf opdraaien. Het CDA wilde ook
deze ongelijkheid opheffen. Jac Derikx
(CDA) diende een amendement in om
tennis volledig gelijk te trekken met
de andere buitensporten. Dit voorstel

kreeg geen steun van de andere fracties. Een gemiste kans, vond Derikx.
Henk Bisschops (PvdA) reageerde dat
de tennissport in het nieuwe beleid
er al flink op vooruit gaat. “Er is geen
noodzaak om tennis nog verder gelijk
te trekken”, meende hij.
Ook wilde het CDA de nieuwe sport
padel in het accommodatiebeleid
opnemen. Padel is een combinatie
van tennis en squash op een kleiner
en omheind veld. Volgens Derikx is
padel een oplossing voor tennisclubs
die kampen met een overschot aan
banen. “Ze kunnen tennisvelden dan
omzetten in padelbanen.” Dit voorstel
trok het CDA in omdat andere partijen
het niet zagen zitten. “Het initiatief

ligt bij de verenigingen zelf”, verwoordde Bisschops (PvdA). “Zij kunnen bij de gemeente een aanvraag
doen voor padel. Dan bekijken we of
er budget voor is. En niet andersom.
Dat is de omgekeerde wereld.”

Hoge bijdrage
Op de onvrede bij hockeyclub MHCV
over onder meer de hoge bijdrage
voor een nieuw kunstgrasveld, ging
alleen D66 in. “Onbegrijpelijk dat de
hockeyclub klaagt”, zei Theo Zegers
(D66). Hij wees erop dat MHCV jaarlijkse subsidie krijgt van de gemeente
voor onderhoud van de velden. “Hoe
kan het dan dat er nu geen geld voor
is”, vroeg Zegers zich af. Hij drong aan

op een onderzoek naar sportpark De
Wieën in Venray waar MHCV huist.
“Want de situatie is daar niet helder.”
“Nog niet alles is duidelijk”, vond
Theo Francken (Venray Lokaal). “Maar
we willen vanavond wel een besluit
nemen zodat de verenigingen verder kunnen.” Enkele partijen hadden
steeds voor ogen het principe ‘gelijke
monniken, gelijke kappen’ te hanteren. Bas Künen (VVD) concludeerde
dat dit niet helemaal uit de verf is
gekomen. “Het nieuwe beleid is een
stap in de goede richting. We willen
het proces niet verder vertragen, maar
er is nog veel onduidelijk zoals over
het eigendom. We willen daarom de
toezegging dat er ruimte is voor bij-

sturing en reparatie.”

Instemming
Wethouder Chantal Nijkerken (VVD)
was blij met de instemming van alle
partijen. De gemeente gaat nu in
gesprek met de verenigingen over de
nieuwe contracten. “Dit beleidskader
hebben we nodig om de gesprekken
aan te gaan. Na de zomer van 2022
maken we de balans op. Dan bekijken we wat we hebben opgehaald en
of er bijgestuurd moet worden. Dan
krijgen we ook de financiën beter in
beeld want dit is nu nog niet goed te
overzien.”
Tekst: Henk Willemssen

Venray bij rust gestaakt door blessure arbiter
De wedstrijd Venray-De Ster duurde slechts 45 minuten op zondag 7 november in de eerste klasse D. Vlak
voor de pauze liep scheidsrechter Mike Theelen een liesblessure op waardoor hij niet meer verder kon.
Omdat geen vervangende arbiter kon worden gevonden, kwam bij een 1-1 stand een voortijdig einde aan
het duel.
De Ster uit het Zuid-Limburgse
Stein zal daarom nog een keer
terug moeten komen naar Venray
om de tweede helft te spelen.
Bestuursleden van De Ster lieten al
direct weten niet akkoord te gaan
met een clubarbiter van Venray. Op
de oproep van de omroeper voor
een bevoegde leidsman kwam geen
enkele reactie. Ook via de KNVB
bleek niemand te regelen.
Een klein halfuur nadat hij de eerste helft affloot, kwam Mike Theelen

uit het kleedlokaal. “We hebben de
wachtdienst gebeld maar er is geen
andere scheidsrechter beschikbaar.
Daarom is de wedstrijd gestaakt”,
verklaarde hij. Beide elftallen reageerden gelaten op het nieuws.
Venray kwam een zondag eerder al
niet in actie vanwege een coronageval bij tegenstander Geldrop. Die
afgelasting kwam niet eens zo slecht
uit omdat het Venrayse team kampte
met veel geblesseerden. Tegen De
Ster verschenen Bram Vievermans

en Niek Versteegen weer in de basis.
Ook Rick Egelmeers en Bram Kersten
waren hersteld van hun opgelopen blessures tegen Wilhelmina’08.
Alleen Stan Kersten was nog niet
inzetbaar.

Trainer ontbrak
Ook Venray-trainer Frans Koenen
ontbrak zondag op sportpark De
Wieën. Hij was met coronaverschijnselen thuisgebleven. Zijn assistent
Mandy Passon nam samen met John

Beerkens de honneurs waar. Een
verrassing was dat aanvaller Jeroen
Vullings als linksback in de basis verscheen.
De thuisclub opende al vroeg de
score na een mooie aanval. Bram
Vievermans bereikte op rechts de
achterlijn en hij legde terug op Niek
Versteegen die met een zuiver schot
in de hoek doel trof: 1-0. De Ster
raakte niet van slag en kwam vijf
minuten later op gelijke hoogte. De
handige Giel Piereij brak door over
links en Jeroen van Meijel schoot de
1-1 binnen.

had meer balbezit maar Venray was
gevaarlijker met uitvallen. Jeroen
Vullings verraste met een afstandschot bijna keeper Noël Jamin die de
bal nog net over de lat tikte. Jesse
Rommen probeerde de doelman
met een lobje te verschalken maar
ook die poging lukte niet. Vlak voor
rust leek Niek Versteegen de thuisclub toch op voorsprong te zetten.
De arbiter keurde de treffer in eerste
instantie goed, maar na overleg met
zijn assistent van De Ster kwam hij
op zijn beslissing terug.

Balbezit
Het spel golfde op en neer. De Ster

Tekst: Henk Willemssen

Een afwisselende technische job? Reken maar!
Wereldwijd gave projecten | Top techniek in werktuigbouwkunde en mechatronica

» Fijnmechanisch Monteur
» Servicemonteur / Field Service Engineer
» CAM Programmeur
Kijk op www.unisign.com/career
Innovatieve CNC machines | Panningen
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Geplukt

Gerda Maris-Wolters Venray
Gerda staat al jaren klaar voor andere mensen. Eerst veertig jaar als vrijwilliger van het Rode Kruis en nu al negen jaar als oprichter van
Stichting Samen is Kracht. Voor deze stichting helpt ze mensen met een kleine beurs door ze in de eerste levensbehoefte te voorzien. Deze week
wordt Gerda Maris-Wolters (69) uit Venray geplukt.

De oprichting van de stichting
begon met het sparen van zegels
van de C1000, waarmee boodschappenpakketten verkregen
konden worden. “Ik spaar altijd
alles en dat geef ik dan af. Nadat
ik op Facebook had gevraagd wie
ik blij kon maken met een pakket, stroomden de reacties binnen. Ook van mensen die zegels
hadden gespaard. Al snel hadden
we 24 kaarten bij elkaar en stond
mijn hele huis vol met pakketten
die rondgebracht moesten worden.
Er kwamen zelfs mensen aan de
deur die boodschappen kwamen
brengen. Je begint ergens aan en
je kunt niet meer terug. We konden
het spul nergens meer kwijt.”

Uiteindelijk zorgde Wonen Limburg
ervoor dat een garagebox gebruikt
kon worden om alle verkregen spullen
in op te slaan. “Je schrikt ervan hoeveel mensen in Venray, en niet alleen
vluchtelingen, niet genoeg geld hebben voor eten of kleren. We hebben
ook eens in onze beginjaren alle kleren die we hadden gekregen op een
zeil verspreid, zodat de mensen wat
konden uitzoeken. Het was schitterend
om te zien hoe dankbaar de mensen
waren.”
Volgens Gerda komen er soms schrijdende gevallen bij de stichting. “Ik
heb wel eens gehoord dat kinderen
niks te eten hebben. Dat raakte me.
Toen heb ik een oproep op Facebook
geplaatst en al snel werden er tassen

vol met eten gebracht. Mensen wilden
zelfs geld doneren, maar daar beginnen we niet aan. We hoeven geen
winst te maken.”
Al snel was de eerste garagebox te
klein en moest er een nieuwe locatie gevonden worden. Dit tot twee

Die warmhartigheid had Gerda als
jongvolwassene al. Veertig jaar lang
was ze vrijwilligster bij het Rode Kruis.
“Dat was in mijn vorige leven, het
keer toe. “We waren inmiddels ook
lijkt wel een eeuw geleden. Ja, ik ben
al met vijf man. Die groei overkwam
altijd haantje de voorste geweest. Ik
ons gewoon. Het was nooit onze
gaf op scholen EHBO-lessen en was
opzet geweest om zo groot te worden. vrijwilliger bij de rampenbestrijding.
Zonder mijn man had ik dit ook nooit
Na al die jaren had ik het gevoel dat
voor elkaar gekregen. Je valt steil ach- ik in de vereniging bleef hangen.
terover als je de winkel ziet die we
Het was niet meer mijn club, omdat
onlangs hebben geopend. Dat kan ik
nieuwe generaties in de organisatie
soms zelf niet bevatten.”
kwamen. Dan komt het moment dat je
het werk moet overdragen aan jongere mensen.”
Dankbaar werk
Toch zijn er volgens Gerda ook mensen Gerda heeft wel eens met het idee
rondgelopen om te stoppen met de
die haar werk niet waarderen. “We
Stichting Samen is Kracht vanwege
zijn wel eens bedreigd in de winkel
en mijn boodschappenauto is bekrast. haar lichamelijke klachten. Zo werd
er onlangs chronische leukemie bij
Er zijn mensen die afgunst tegen de
haar geconstateerd, maar bij de pakstichting hebben, maar daar moet je
ken neerzitten is bij Gerda niet aan de
boven staan. Ook wordt er wel eens
misbruik gemaakt van de situatie. We orde. “Ik zie het nu niet zitten om te
stoppen. De winkel loopt zo goed, dat
moeten afgaan op iemands mooie
blauwe ogen. Het is wel eens voorge- is fijn.”
Ondanks dat Gerda enorm veel tijd
komen dat onze spullen op Facebook
steekt in de stichting, neemt ze thuis
weer te koop aangeboden werden.
ook haar moment om te ontspanToch zijn er genoeg mensen die wel
nen en te rusten. “Zodra ik thuiskom
heel blij zijn met de tweedehands
schakel ik af. Eventuele problemen
spullen. Het is heel dankbaar werk.”
Voordat Gerda met de stichting begon, in de winkel worden dan opgelost
werkte ze als poetshulp op een vakan- door anderen. Daar maak ik me niet
druk om.” Ontspanning zoekt Gerda
tiepark. Ook kookte ze als vrijwilliin het schilderen van kleine steentjes.
ger. “Mijn werk op het vakantiepark
combineerde ik met het koken tijdens Samen met haar man zoekt ze ook
kinderfeestjes. Dat was een leuke tijd. regelmatig de buitenlucht op. “Voordat
er leukemie bij me werd vastgesteld
Ik ben altijd bezig. Stilstand is achterfietsten we 30 tot 40 kilometer per
uitgang. Met intensief koken ben ik
keer. Omdat ik nu sneller moe ben,
wel moeten stoppen vanwege mijn
lichamelijke klachten. Maar nog steeds haal ik die lange afstanden niet meer.
Maar ik zeg altijd dat ik ondanks mijn
maak ik elke week 10 liter soep die ik
ziekte nog heel lang blijf leven.”
aan anderen geef. Als ik eten te veel
heb, dan deel ik dat altijd aan anderen
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
uit. Dat zit gewoon in mij.”
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Sudoku
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15-vragen aan

Cindy Egelmeers Venray
het heel erg leuk om er te werken,
omdat er heel vaak vaste klanten
komen, dus ik ken bijna alle klanten
al waardoor je een band creëert.
Ook heb je maar een klein aantal
collega’s, waardoor je elke collega
goed kent.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
De meeste vrijdag- of
zaterdagavonden ben ik eigenlijk
niet vaak thuis. Ik ga werken, naar
een feestje of ga sporten in de
sportschool. Ik probeer wel om af
en toe een weekendavondje vrij te
nemen om lekker te relaxen. Mijn
ideale weekendavond is met een
paar hechte vriendinnen afspreken,
gezellig kletsen en een film kijken.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn voorbeelden zijn mijn
ouders. Ik vind mijn ouders allebei
supersterke mensen. Ze hebben
moeilijke dingen meegemaakt,
maar ze zijn er allebei door heen
gekomen. Ze denken allebei positief
na over dingen in het leven, ze zijn
aardig voor de mensen om hen heen.
Door al deze dingen zijn mijn ouders
een heel groot voorbeeld voor mij.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Cindy Egelmeers
15 jaar
Raayland College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik wil later een wereldreis maken.
Ik hou zelf heel erg van reizen en
verschillende landen bezoeken.
Het hoeft voor mij niet allemaal
heel luxe te zijn, als ik maar leuke
herinneringen maak. Ik heb geen
voorkeur met welk persoon ik een
wereldreis zou willen maken. Ik
denk dat ik tegen die tijd wel kan
beslissen met welke persoon ik
die reis zou willen maken.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou graag nog een instrument
willen leren spelen en dan heeft
mijn voorkeur gitaar leren spelen.
Het lijkt me zo vet om (zelf) muziek
te maken met behulp van een
gitaar. Maar als ik echt uit alles zou
mogen kiezen, wat ik zou kunnen
leren, dan zou ik kiezen om een
extreem moeilijke taal te leren en
die taal dan ook vloeiend te kunnen spreken, zoals Koreaans of
Japans. Alleen denk ik zelf niet dat
zo’n moeilijke taal leren mij zal lukken, omdat het me te moeilijk lijkt
en ik er geen geduld voor heb.

Wat deed je als kind het liefst?
Toen ik vroeger klein was, speelde
ik elke, maar dan ook elke, dag
buiten. Zelfs al was het slecht
weer, dan speelde ik buiten onder
het afdak. Ik speelde altijd buiten
met de kinderen uit mijn buurt. Bij
mij in de buurt zijn ook een paar
speeltuinen, dus daar waren de
kinderen uit mijn buurt en ik heel
vaak te vinden.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

wel blij dat ik deze keuze gemaakt
heb. Nu heb ik veel meer vrije tijd
Als ik terugdenk aan de laatste weken in vergelijking tot mijn tijd op het
gymnasium.
voordat de heftige coronaregels in
maart 2020 ingevoerd werden, geeft
het me eigenlijk wel een beetje
Wat is de laatste foto die je hebt
kippenvel. Want destijds had eigenlijk gemaakt?
niemand zien aankomen dat ons
De laatst gemaakt foto op mijn teleleven zo erg zou veranderen. Zo heb
foon is een foto van mij met mijn
ik door de pandemie geleerd dat je
vriendinnen Silke en Marwa op
niet alles voor lief moet nemen. In
school. We waren net klaar met een
de weken voordat we in lockdown
Cambridge Engels luistertoets en we
moesten, had ik zoveel meer dingen
moesten wachten totdat de les voorgedaan/ondernomen als ik wist dat
bij was. We verveelden ons en maakdie weken de laatste weken waren
ten dus deze foto. We waren alle drie
voordat heel veel dingen veranderde. heel erg blij dat we klaar waren met
de luistertoets, omdat de luistertoets
niet ons favoriete onderdeel is.
Wat is het beste advies dat je ooit

hebt gekregen? Van wie was dat
advies?

‘Je kan niet meer doen, dan je best
doen’. Dit is iets wat mijn moeder
heel vaak zegt. Je kan nu eenmaal
niet in alles uitblinken of goed zijn.
Soms haal je een slecht punt voor een
toets. Maar als je je best doet, hoef
je dus nooit teleurgesteld te zijn in
jezelf, want beter doen dan je best is
onmogelijk.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb aan het einde van het vorig
schooljaar de keuze gemaakt om
van het gymnasium naar atheneum
te gaan. Inhoudelijk is de lesstof
van gymnasium hetzelfde als
bij atheneum, alleen heb je bij
gymnasium de vakken Latijn of
Grieks erbij. Ik heb de keuze gemaakt
om naar atheneum te gaan, omdat
Latijn en Grieks mij niet heel erg
aanspraken en en ik liever tijd wilde
steken in andere vakken. Ik twijfelde
heel erg over deze keuze, omdat
ik bang was dat ik spijt zou krijgen
dat ik niet gymnasium zou hebben
gekozen, maar ik ben uiteindelijk

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb eigenlijk geen vaste beste
vriend of vriendin. Ik heb meerdere
vriendengroepen, waarmee ik heel
erg blij ben. Ik heb namelijk altijd
wel iemand om mee te praten of om
mee af te spreken. Wel ben ik met
bepaalde vriendengroepen hechter dan met de andere, dus met die
hechtere vriendengroepen spreek ik
ook vaker af.

Heb je een verborgen talent?
Iets waar ik goed in ben en wat ik
ook vaker hoor van mensen, is dat
ik heel goed advies kan geven. Als
vrienden of vriendinnen advies of
hulp nodig hebben, dan weten ze dat
ze altijd bij mij terecht kunnen. Later
wil ik psycholoog worden. En doordat
ik goed mensen kan helpen met hun
problemen, denk ik dat een baan als
psycholoog ideaal voor mij is.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik vind het heel fijn om tijd alleen
door te brengen. Mensen zien me
altijd als een heel open en sociaal
mens, maar ik vind het geweldig om
alleen te zijn, zonder omringd te zijn
door mensen. Vooral omdat ik het de
laatste maanden heel erg druk heb,
vind ik het heel fijn om soms alleen
te zijn.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek wat ik heb gelezen
en erg leuk vond, is ‘It Ends With Us’
en is geschreven door Colleen Hoover.
Ik ben het boek gaan lezen, omdat
heel veel mensen op het internet dit
boek aanraadden. Ik vind dit boek
leuk, omdat je heel erg snel in het
verhaal verdiept en omdat het boek
Engels is. Ik lees eigenlijk alleen
Engelse boeken, omdat Nederlandse
boeken mij niet erg aanspreken.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou wel eens een dag in de schoenen willen staan van een heel
bekende artiest zoals Adele. Het lijkt
me heel erg interessant om mee te
maken hoe zo’n bekend iemand alles
meemaakt en wat er allemaal op een
dag op zijn/haar pad komt.

Ik heb door de
pandemie geleerd dat
je niet alles voor lief
moet nemen

Heb je een bijbaantje?
Ik werk nu bij de Mosaïque in Venray.
Ik sta in de bediening, ik was af en
doe soms ook kleine klusjes. Ik vind

Hoi

Column

18 jaar zijn
is zo fijn
Twee weken geleden werd ik
eindelijk 18 jaar, en wat een
dag was dat. Ik heb een groot
feest gegeven, want je wordt
niet elke dag opeens
volwassen. Vrienden, goede
muziek en alcohol waren
allemaal van de partij.
Ik was natuurlijk erg blij, want
ja eindelijk 18 jaar zijn betekent
wel wat. Je mag zelf alcohol
kopen, je eigen verzekeringen
afsluiten en je krijgt meteen
meer verantwoordelijkheid van je
ouders. Maar het is allemaal leuk
en aardig op het moment, zodra
de volgende dag aanbreekt, ben je
opeens echt volwassen en moet je
alles zelf doen.
Want wanneer ben je eigenlijk
volwassen? Is dat nou echt op de
dag dat je 18 wordt? Of is dat al
wanneer je zelf van je ouders naar
huis mag fietsen? Sommige zeggen
dat je leeftijd maar een getal is
en andere schuiven meteen een
label op je zodra ze weten hoe
oud je bent. Ikzelf denk daar wel
eens over na. Is leeftijd nou echt
zo belangrijk? Mensen zijn mensen
toch? Iedereen is gelijk, en toch
zodra je 18 wordt, verandert
er veel.

Ik word nu volgens
de wet volwassenen
genoemd

Ik moet me nu nog steeds beseffen
dat ik, Maud, 18 jaar ben. Ik mag
nu zoveel meer dan een week
geleden. Vrienden van mij vertelde
ook, zodra je 18 jaar wordt het
leven pas begint. Je moet nu echt
alles zelf doen, alles ligt nu in jouw
handen. En daar lieve mensen,
daar moet ik erg aan wennen.
Maar laten we niet te hard van
stapel lopen, ik woon nog steeds
thuis, word nog steeds goed
beschermd door mijn ouders en
ga nog steeds naar school. Ik word
alleen nu volgens de wet volwassenen genoemd. Moet goed
komen, toch?
Voor nu duik ik weer ondergronds.

Tekst: Fenne Voesten
Maud Rötjes
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Kinderen triggeren iets te overwinnen

Marita Verstegen uit Venray schrijft helend kinderboek
Marita Verstegen uit Venray heeft onlangs voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar een helend boek geschreven. In
het beeldende prentenboek loopt muisje Mila tegen problemen aan die spelenderwijs worden opgelost. Met
het boek wil Marita kinderen triggeren iets te overwinnen.

Marita Verstegen werkt al jaren met
veel plezier als groepsleerkracht
in groep 1-2 op de Meulebeek in
Oostrum. Omdat ze zich wilde
blijven ontwikkelen is ze zich gaan
specialiseren in het welbevinden
en de groei van een kind. Daarom
deed ze twee opleidingen die
zich toespitsen op kinderyoga en
onderlinge kindermassage. “In
spelvorm masseren de kinderen
elkaar in de klas op een respectvolle
manier. Ik merkte in mijn lessen hoe
belangrijk het is voor kinderen om
zich verbonden te voelen met zichzelf
en de ander. Omdat ik zag dat de
kinderen zich daardoor nog beter
konden concentreren, ontwikkelen
en lekker in hun vel zaten groeide
de interesse om mij nog meer te
verdiepen in het individuele kind. Ook
was ik nieuwsgierig naar kinderen
die uit balans raakten omdat er in de
huidige tijd veel op hen af komt. Ik
wilde ze graag ‘tools’ voor het leven
meegeven.”

Droom
Dit leidde ertoe dat Marita twee
jaar geleden een opleiding volgde
tot Helend Kindercoach. Als helend
Kindercoach benader je het kind in zijn
totaliteit. Tijdens de opleiding kreeg
ze de opdracht om een helend verhaal
te schrijven. Dat is een fictief verhaal
vol herkenbare situaties, voorbeeldfiguren en metaforen waarin bepaalde

(probleem)thema’s centraal staan
en naar positieve wendingen toegewerkt wordt. “Als kind heb ik ervan
gedroomd om een boek te schrijven.
Ik heb het altijd leuk gevonden om
verhaaltjes te verzinnen en deze aan
de kinderen te vertellen. Toch vond
ik het in het begin moeilijk om de
opdracht te maken.”
Uiteindelijk rolde daar het verhaal
van Muisje Mila uit, een beeldend en
zintuiglijk verhaal waarbij de kinderen hun fantasie gaan gebruiken.
“Het boek is bedoeld voor alle kinderen die iets moeten overwinnen.
In het verhaal gaat het muisje onder
andere over een beekje en het hoge
gras springen. Dat is een metafoor
voor kinderen die bijvoorbeeld angstig zijn en daardoor uitdagingen uit
de weg gaan. In het verhaal wordt
dat omgezet naar iets positiefs. Door
middel van verhalen kun je spelenderwijs problemen oplossen. Dit
omdat het kind zich identificeert met
de hoofdpersoon. In dit geval een
muis.” Ondanks dat Marita niet van
muizen houdt, koos ze toch voor dat
personage. “Muizen zijn intelligente
dieren. Ik denk dat ik daarom voor
een muis heb gekozen.” Ook worden
er op de laatste pagina denkvragen
gesteld die ervoor zorgen dat kinderen met elkaar in gesprek gaan.
“Deze vragen gaan over vriendschap,
doorzetten en vertrouwen winnen.
Ik hoop kinderen met deze vragen te

Intocht Sinterklaas
in Wanssum
Sinterklaas en zijn pieten komen op zondag 21 november aan in
Wanssum. Om 14.45 uur arriveren ze hier in de jachthaven.
Er vindt om 14.30 uur een gezamenlijke optocht van de Zandhoek naar
de parkeerplaats van de jachthaven
plaats. Hier komen om 14.45 uur
Sinterklaas en zijn pieten aan. De
kinderen, burgemeester, fanfare,
majorettes en belangstellenden

wachten de Sint en zijn pieten op bij
de parkeerplaats van de jachthaven.
Om 15.00 uur is er een muzikale
optocht van de haven naar gemeenschapshuis De Zandhoek. Hier vindt
vanaf 15.15 uur het sinterklaasfeest
plaats.

triggeren om over bepaalde thema’s
na te denken.”

Positieve reacties
In eerste instantie had Marita niet de
intentie om het verhaal te publice-

ren. “Maar ik kreeg tijdens de opleiding veel positieve reacties toen ik het
verhaal voorlas. Het is nog een tijdje
blijven liggen omdat we thuis corona
hebben gehad en er een heftige periode aanbrak. Uiteindelijk vond ik toch
dat ik mijn droom moest waarmaken. Na een aantal gesprekken met
mijn man, ben ik ervoor gegaan. Ik
geloofde er heel erg in.”
Ze benaderde Bianca Ambrosius, die
de prenten in het boek heeft gemaakt,
en Bullseye Publishing om het boek
uit te geven. Ook maakte schoonzoon Roel Gommans een luisterboek.
“Hierdoor kunnen kinderen nog beter
in het verhaal opgaan, de fantasie
wordt gestimuleerd en een luisterboek
brengt rust. Ook is het geschikt voor
ouders die moeite hebben met voorlezen of kinderen die slechtziend zijn.”
Marita koos ervoor om haar schoondochter Fenna van der Burgt te vragen het boek in te spreken. “Ik had dit
graag zelf willen doen, maar mijn doel
is om het boek te verspreiden door
heel Nederland. Zij heeft een prettige
stem om naar te luisteren.”
Volgens Marita is het boek echt
omarmd door haar familie. Zo was
haar zus ook betrokken bij de laatste check van de teksten. “Ik vind het
heel fijn dat mijn familie me in het
proces heeft ondersteund. Daar ben

Last van
ernstig
overgewicht?

ik echt trots op. Ik heb het boek ook
voorgelezen aan mijn kleinkind van 6.
Volgens hem gebruikte ik mooie zinnen in het boek en dat is het mooiste
compliment dat ik had kunnen krijgen.” Marita’s droom is om het boek
bekend te maken bij andere leerkrachten of instanties die kinderen helpen
in hun ontwikkeling. Onlangs is het
eerste gesprek gevoerd met directeur
van haar basisschool. “Mijn drijfveer
is om zoveel mogelijk kinderen en
ouders te bereiken.” Het boek kan
besteld worden via www.bullseyepublishing.nl/product/muisje-mila en in
de boekhandels van Venray. Op zaterdag 27 november vindt onder voorbehoud de officiële boekpresentatie
plaats in de basisschool de Meulebeek
in Oostrum. Het boek wordt tijdens de
voorleesdagen in januari aan de kinderen in de school voorgelezen.

Mijn drijfveer is
om zoveel mogelijk
kinderen en ouders te
bereiken

Tekst: Jeanine Hendriks

Gratis voorlichting

18 november
15.00 - 16.30 uur

16 december
18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Nieuwe tentoonstelling
in Odapark Venray
Het Odapark in Venray opent op vrijdagavond 19 november om
19.00 uur de nieuwe tentoonstelling Between a rock and a hard
place. De tentoonstelling bevat werken van Charlotte Koenen,
Mariko Kuwahara, Nobuo Shimose en Thomas Hütten.

De tentoonstelling gaat over beweging en stilstand. Hij wordt vrijdagavond 19 november geopend
met een lezing van Ignace Schops,
natuurbeschermer van Europa.
Voor zijn aanpak als directeur van
Nationaal Park de Hoge Kempen

Voor de liefde verhuizen naar Myanmar

Lezing door de Venrayse Sanne Spee
in bibliotheek
De campagne Nederland Leest is op 1 november gestart. In de campagnemaand organiseert de bibliotheek
in Venray op vrijdag 26 november een lezing door de Venrayse Sanne Spee, die voor de liefde naar Myanmar
emigreerde en weer terug naar Venray kwam.

won hij de Goldman Prize, de groene
Nobelprijs. Hij zal in zijn openingswoord ingaan op de uitdagingen om
mens en natuur weer met elkaar te
verbinden. De tentoonstelling is te
zien van zaterdag 20 november tot
en met zondag 20 februari 2022.

Eten voor ouderen
in centrum Venray
Wijkraad Centrum Venray organiseert op woensdag 24 november
voor de ouderen in het centrum van Venray een diner. Dit etentje
wordt gehouden in de vide van de Artiest.
Het menu wordt samengesteld
door de chefkok van de Artiest en
bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert. Reserveren
kan telefonisch bij de Artiest via
0478 58 77 39. Er zijn maximaal

45 zitplaatsen beschikbaar. Ook op
woensdag 15 december en woensdag 22 december wordt er een
diner georganiseerd. Deze activiteit
vindt plaats met inachtneming van
de huidige coronamaatregelen.

Sanne Spee, geboren en getogen
in Venray, werd in 2017 verliefd op
iemand in Myanmar en besloot er te
blijven wonen. Ze kon direct aan de
slag als docent Engels en met vallen en opstaan vond ze haar weg in
dit onbekende land. Ze trouwde en
samen kregen ze in 2019 een zoontje.
De militaire staatsgreep op 1 februari
zette echter hun leven op zijn kop. De
sfeer werd grimmig en onveilig dus

besloot ze met man en kind terug te
verhuizen naar Nederland.
Tijdens de lezing blikt ze terug op
de afgelopen vier jaar. Hoe ze in
Myanmar terechtkwam en hoe zij het
ervaarde om als expat in dit conservatieve, boeddhistische land te wonen,
dat nog maar pas een democratie was
geworden. Ze vertelt anekdotes over
haar traditionele bruiloft, de culturele verschillen op het werk en in de

privésfeer met haar man en schoonfamilie, de uitdagingen van het leven in
een tropisch ontwikkelingsland en ze
gaat in op de huidige situatie aldaar
en waarom ze nu weer terug zijn in
Venray. De gratis lezing is op vrijdag
26 november van 19.30 tot 21.00 uur in
de bibliotheek Venray. Aanmelden via
de activiteitenbutton op biblionu.nl

reiscafe's
Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders?
Bezoek dan één van onze lokale Reiscafé’s waar u geheel vrijblijvend
kennismaakt met onze persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding
uit & thuis.

*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *IJSLAND *ITALIË
* KROATIË/ISTRIË *ROEMENIË *SLOVENIË
*TENERIFE
* TSJECHIE CARNAVAL *VIETNAM *ZUID-AFRIKA
* DUBAI EXPO *WANDELVAKANTIES

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS REISCAFE!
Onze persoonlijk reisbijeenkomsten:

Di. 7 december - 19:30 uur
Wo. 8 december - 19:30 uur
Do. 9 december - 19:30 uur
Vr. 10 december - 20:00 uur
Zo. 12 december - 10:30 uur

Den Hoender • St. Ursulastraat 2 Venray
De Leste Gulde • Noordsingel 75 Horst
Kerkeböske • Koeberg 3 Helden
Den Hoender • St. Ursulastraat 2 Venray
De Schakel • Broeklaan 2 Reuver

Meld u zich vooraf wel even aan via onderstaande telefoonnrs. of e-mail:
+31 (0)6 1533 3303 • +31 (0)6 4842 5942 • info@reishuis.nl
Paul Janssen

Chi-Long Ho

w w wONZE
. r e i sREIZEN
h u i s . OP
n l WWW.REISHUIS.NL
BEKIJK

Sint Maarten in Wanssum
In Wanssum vond vrijdagavond 5 november de Sint Maartenviering plaats. De lampionnenoptocht,
georganiseerd door jeugdbeweging ‘T Zandkasteel Wanssum, begon vanaf de kerk. Vanuit daar liep de
stoet naar het sportpark de Meulebèèk waar de troshoop werd aangestoken en het Sint Maartenverhaal
werd verteld.

1111 \ cultuur
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Risico’s ziekte

Lezing over pneumokokken
vaccinatie bij BiblioNu Venray
BiblioNu organiseert vrijdag 19 november in samenwerking met
Remedica Communicatie & Educatie een lezing over de pneumokokkenvaccinatie. De lezing vindt van 10.00 tot 12.00 uur plaats in
de bibliotheek in Venray.
De pneumokok is een bacterie die
normaal gesproken bij gezonde
mensen geen ziekte veroorzaakt.
Pneumokokkenziekte komt vooral
voor bij jonge kinderen en volwassenen ouder dan 60 jaar. Het risico
neemt toe met de leeftijd en de
aanwezigheid van andere ziektes
zoals COPD, diabetes en hart- en
vaatziekten. De bacterie kan long-

ontsteking, bloedvergiftiging en
hersenvliesontsteking veroorzaken.
De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen pneumokokken voor
60-plussers. Deze vaccinatie kan
ernstige infecties zoals longontsteking en hersenvliesontsteking
voorkomen.
De lezing is gratis, aanmelden kan
via www.biblionu.nl

Hobbymarkt in wijkgebouw
Brukske in Venray
In het wijkgebouw in Brukske in Venray vindt op zondag 14 november een grote hobbymarkt plaats. Deze markt wordt georganiseerd door Sterk in Handwerk uit Venray. De markt is te bezoeken
vanaf 10.00 uur.
Door op Facebook hun creativiteit te
tonen, zijn Monique en Chantal van
Sterk in Handwerk in contact gekomen met verschillende mensen met
andere hobby’s. Hierdoor kwamen
zij op het idee een markt te organiseren om mensen te laten knutselen
en ze nieuwe hobby’s en talenten te
laten ontdekken.
Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen voor de hobbymarkt,

waardoor er een grote diversiteit in
deelnemers is. Er zijn verschillende
dingen te doen en te zien zoals sieraden maken, droogbloemstukken
creëren, haarspeldjes knutselen en
kaarten maken. Er zijn ongeveer dertig kramen en gedurende de middag
is er ook nog een tombola.
De entree van de hobbymarkt is
gratis.

Ontbijten op de Keg
Op Jenaplanschool de Keg in Venray hebben op vrijdag 5 november alle kinderen samen ontbeten. “Niet
alleen omdat het gezellig is om samen te eten, maar vooral ook om nogmaals te benadrukken dat ‘s morgens ontbijten belangrijk is. In de groepen hebben de kinderen hierover met elkaar gepraat en op vrijdag
hebben we allemaal ervaren hoe gezellig en lekker dat kan zijn”, aldus de school. Op tafel stonden bruine
broodjes en boterhammen en konden de kinderen kiezen uit divers beleg. Deze activiteit was onderdeel van
het Nationaal Schoolontbijt.

Peter Schaap zondag 14 november,
radiogast bij Wette Nog!

Jubileumweekend
de Ruuk afgelast

Adem mijn adem, en Vliegen als een vogel. Menigeen kan ze nog meezingen.
Het waren 2 hits uit 1975 voor Schaap. De 75 jarige Groningse artiest is ook een
bekend schrijver van kinder- en jeugdboeken en Fantasy-romans voor volwassenen.
Het uitbrengen van een aantal nieuwe liedjes is voor ons de reden even met hem te
gaan bellen. Luister zondag tussen 11 en 12 uur.

CV de Ruuk Blitterswijck heeft besloten om haar 6x11 jubileumweekend op zaterdag 12 en zondag 13 november af te gelasten.
Dit omdat de vergunning is afgekeurd vanwege de corona
maatregelen.

Zondag 21 november
special René Innemee, bij Wette Nog!

Het jubileumfeest stond
gepland op 12 november en het
Vorstenraodsbal op zaterdag 13
november. Gemeente Venray heeft
vrijdag 5 november vanwege de
coronasituatie in Noord-Limburg
besloten om geen vergunning
voor deze activiteiten te verstrekken. “Hierdoor is het onmogelijk

geworden om de activiteiten op
dit moment door te laten gaan.
Wij betreuren maar respecteren
dit besluit. Ons jubileumfeest op
zaterdag 5 februari 2022 in de Zaal
in Blitterswijck zal vooralsnog wel
op deze datum doorgaan”, aldus de
vereniging.

Eindejaarconcert Venrays
Mannenkoor afgelast
Door de huidige ontwikkeling van de coronapandemie en de daaraan verbonden beperkingen heeft het bestuur van het Venrays
Mannenkoor besloten alle geplande activiteiten voor de rest van
dit jaar te schrappen. Dit betekent ook dat het eindejaarsconcert
2021 ‘Thank You For The Music’, waarin afscheid genomen zou
worden van dirigent Anton Kropivšek, niet doorgaat.
‘Thank You For The Music’, wordt
nu gepland voor het voorjaar van
2022. De juiste datum wordt later
bepaald, ook weer met het oog op
de ontwikkelingen rondom corona
rond die tijd. Het bestuur van het
Venrays Mannenkoor betreurt het

dat het traditionele eindejaarsconcert en het optreden met Harmonie
St. Catharina niet door kunnen
gaan, maar hoopt op begrip van
het publiek. Ook voor het concert met St. Catharina zal naar een
alternatief worden gezocht.

Precies een jaar geleden was René te gast in Wette Nog! Op 11 december ontvingen
we het trieste bericht van het overlijden van René. Hij werd slechts 69 jaar.
Op 21 November nemen we u mee terug naar de mooie muziek die hij achterliet,
met o.a. the Walkers en de Revivalband, bekend van de vele Creedence Clearwater
Revival hits.

Wintertijd, een programma uit het radioarchief
van Omroep Venray is terug op de radio.
Op de dinsdagen 16 en 23 november 2021 kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur
luisteren naar een compilatie van “Klatergold 2000”.
Op 15, 16 en 17 september 2000 werd in Schouwburg Venray Klatergold op de
bühne gebracht. Leidende draad in deze veelzijdige muzikale voorstelling was het
wel en wee van artiestenbureau Ties & Gerrit, een creatie van Henk Stevens en
Henk Deters. De artiesten die bij dit bureau hun opwachting maakten waren
o.a. Dolf Drabbels, De Bups en Co, Dizzy Jazzdance, Arno Adams, Miel&Ik,
Zus & Zo en de Wibra’s. Gerda van Stelten maakte een twee uur durende
samenvatting van dit programma. Dinsdag 16 november hoort u het eerste
deel van deze compilatie, dinsdag 23 november kunt u tussen 19.00 en
20.00 uur luisteren naar het tweede deel van deze samenvatting.

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

Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

8.499,-

Franchetti

390 cm

Compleet met combi oven, vaatwasser,
inductiekookplaat, inbouw afzuigkap,
koelkast, Fenix werkblad, spoelbak
en 5 jaar apparatuurgarantie.
Uitgerust met apparatuur
van AEG

Plaats wijn in een
wijnkast of wijnrek
Een wijnkast, ook wel wijnklimaatkast of wijnkoelkast
genoemd, is een afgesloten kast met verschillende
planken. Op deze planken kan je jouw wijnen bewaren
en laten rijpen onder ideale omstandigheden.
De flessen liggen stil in een trillingsvrije ruimte en deze
ruimte kan op de juiste temperatuur worden afgesteld.
Bij sommige wijnkasten kan je iedere plank van een
andere temperatuur voorzien, zodat je rode wijn, witte
wijn, roséwijn en prosecco in één kast kunt bewaren.

Advies van Superkeukens
Wil je jouw keuken voorzien van een wijnklimaatkast?
Breng een bezoek aan Superkeukens! Wij adviseren je
over de mogelijke wijnkasten en nemen deze op in het
ontwerp van jouw keuken. Maak een afspraak bij
Superkeukens in Horst of Roermond: tijdens een
persoonlijk adviesgesprek ontvang je advies op maat.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

