Kempen creëert

lokale verbinding

25
11

WK47 \ 2021

#kempencreëert

03 Vuurwerkverbod

tijdens aankomende
jaarwisseling

07 Lucie uit Venray wil 07 Instemming over

met eigen kinderboek
handicaps normaliseren

aanpak N270

07 Politiek vraagt

aandacht sluipverkeer in
Landweert

08 Geen dialect

borden in gemeente
Venray

Zie ginds komt de
stoomboot
Sinterklaas en zijn pieten kwamen zondagmiddag 21 november aan in de jachthaven in Wanssum. Zij werden verwelkomd door veel kinderen met hun ouders. Ook burgemeester
Luc Winants was aanwezig. Nadat de Sint en pieten aanmeerden, werden zij verrast door een majorette-optreden. Vervolgens werd er in een muzikale optocht naar gemeenschapshuis
De Zandhoek gelopen, waar de gezinnen één voor één naar binnen konden zodat de kinderen via een pietenparcours Sinterklaas een tekening konden geven of even gedag konden zeggen.
Aan het einde van het parcours kregen de kinderen een cadeautje en wat lekkers. / Beeld: Floor Velthuizen

Kunstwerkplaats moet plaatsmaken voor brandweer en is overvallen door het nieuws

Geen verhuizing maar uitbreiding brandweerkazerne
De zoektocht naar een nieuwe locatie van de brandweerkazerne in Venray is afgerond. De kazerne blijft op
de bestaande locatie aan de Acaciastraat en krijgt een flinke uitbreiding. Daarvoor wil gemeente Venray
het naastliggend perceel, dat in gebruik is door de Kunstwerkplaats, kopen voor 737.500 euro en slopen om
de uitbreiding van de naastgelegen brandweerkazerne mogelijk te maken. Het bestuur en deelnemers van
de Kunstwerkplaats voelen zich echter overvallen door het nieuws dat ze hun pand moeten verlaten.
Dit betekent dat de Kunstwerkplaats
binnen korte tijd opnieuw moet ver
huizen. Het atelier voor creatieve
dagbesteding is pas sinds dit jaar
gehuisvest in het bedrijfspand op de
hoek van Acaciastraat en Leunseweg.
Afgesproken is dat de gemeente
voor een vervangende ruimte zorgt.
“We zijn in shock, want we wisten van
niets. Dit komt volslagen uit de lucht
vallen”, reageert voorzitter Jacques
Oomen van de Kunstwerkplaats.

“Onlangs kregen we plompverloren te
horen dat we uit ons gebouw wegmoe
ten. Terwijl we hier pas begin dit jaar
zijn ingetrokken. We laten het er niet
bij zitten. De gemeente kan ons niet
zomaar eruit zetten.”
Nadat het bedrijf Propers was ver
trokken, stond het pand naast
de brandweerkazerne enige tijd
leeg. De Kunstwerkplaats zat
in een fabriekshal aan de Oude
Oostrumseweg in Venray en was op

zoek naar een andere locatie. Daarvoor
huisde de Kunstwerkplaats op het
St. Annaterrein. “Dat pand aan de Oude
Oostrumseweg was te groot en in de
winter ook niet te verwarmen. Aan de
Acaciastraat vonden we een nieuwe en
geschikte plek”, vertelt Oomen. “Ons is
nooit iets gezegd dat het gebouw bij
de gemeente in beeld was voor de
brandweerkazerne. Dat hoorden we
pas twee weken geleden.”
Eind november vorig jaar tekende

het bestuur van de Kunstwerkplaats
het huurcontract voor vijf jaar.
“Met een mogelijke verlenging voor
nog eens vijf jaar”, licht Oomen toe.
“We hebben in Nederland huurbe
scherming en daar zullen we gebruik
van maken, want we zijn buitenge
woon tevreden over onze nieuwe
plek. We hebben het pand zelf nog
verbouwd en helemaal ingericht.
We werken met kwetsbare mensen
die nu helemaal van slag zijn.”

Centrumpost
Veiligheidsregio Limburg-Noord wil
de brandweerlocatie van Venray pro
moveren tot centrumpost in de regio.
De Venrayse kazerne krijgt dezelfde

status en omvang als de centrumpos
ten van Venlo, Roermond en Weert.
In de kazerne moet naast de stalling
van voertuigen voldoende plek zijn
voor een werkplaats, een oefen- en
opleidingslocatie en kantoorruimte.
Al jarenlang is de gemeente op zoek
naar een nieuwe locatie. Die blijkt
uiteindelijk niet gevonden te zijn.
In de politiek is al vaker aangege
ven dat de bestaande kazerne aan
de zuidkant van Venray gunstig
ligt. Dichtbij de grote ontsluitings
wegen N270 en A73 en vlakbij de
nieuwe locatie van het ziekenhuis en
medisch centrum Wieënhof.
Lees verder op pagina 03
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Gemeente Venray doet mee aan Orange the World 2021
Gemeente Venray zegt nee tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan
bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren
vanaf donderdag 25 november de Schouwburg, de fontein op het
Schouwburgplein en de brug bij het Raayland College oranje.
Wereldwijd krijgt één op de drie
vrouwen te maken met geweld.
In Nederland is dat 45 procent van de
vrouwen en meisjes. Om daar aan
dacht voor te vragen is 25 november
door de Verenigde Naties benoemd als
de Internationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen. Op deze dag start
de jaarlijkse campagne Orange the
World, tegen geweld tegen vrou
wen. In Nederland doet inmiddels het
overgrote merendeel van de gemeen
ten en provincies mee. Gemeente
Venray dit jaar voor de derde keer.
Burgemeester Luc Winants: “Door deze
campagne te steunen, vragen we aan
dacht voor een veilige omgeving voor
vrouwen en meisjes. Want geweld
tegen hen komt ook dichtbij voor.
Ik vind het ontzettend belangrijk dat
dit onderwerp meer aandacht krijgt en

dat het bespreekbaar wordt gemaakt.
Hopelijk durven slachtoffers zich dan
ook eerder te melden.”

Wortels aanpakken
In 2021 is het thema van de campagne
in Nederland preventie. De nadruk bij
de aanpak van geweld ligt vaak op
signalering, melding en hulpverlening.
Deze zaken zijn van cruciaal belang,
maar we moeten ook meer gaan inves
teren in het voorkomen van geweld
door het bij de wortels aan te pak
ken. Daar kan iedereen aan bijdragen:
individuen, professionals, organisaties,
bedrijven en overheden. Tijdens de
campagne wordt iedereen uitgenodigd
om zich medestander in de strijd tegen
geweld te verklaren. Dit kan door het
ondertekenen van de #medestander
pledge op www.orangetheworld.nl

Het oranje uitlichten van een belang
rijk gebouw of ander object door
overheden op 25 november is een
vast onderdeel van Orange the

World. De kleur oranje staat symbool
voor een zonnige toekomst, vrij van
geweld tegen vrouwen en meisjes. In
Nederland wordt de campagne geco

ördineerd door UN Women Nederland,
Zonta Nederland en de Unie van
Soroptimistclubs in Nederland,
Suriname en Curaçao.

en drinkpakken aan huis op te halen.
Deze ophaaldienst is gratis evenals het
ledigen van de groencontainer waar
voor tot 1 maart nog betaald moet
worden. De prijsstijging voor de inwo
ners komt door de sterke verhoging
van het vaste afvaltarief. Dit bedrag
betaalt ieder huishouden ongeacht de
hoeveelheid afval die wordt aange
boden. Het vaste tarief gaat omhoog
van 141 naar 174 euro, een stijging van
23 procent. Het aan de straat zetten
van de zwarte container voor restaf
val wordt in 2022 iets duurder: van
9,19 euro naar 9,37 euro per container.
De sterk gestegen huizenprijs heeft

geen invloed op de hoogte van de
ozb. In gemeente Venray is de waarde
van de woningen afgelopen jaar met
9,2 procent gestegen. De eigenaar
van een huis met een woz-waarde
van 243.100 euro betaalt dit jaar
336,45 euro aan ozb. De woning is
volgend jaar volgens de gemiddelde
woz-berekening 265.300 euro waard.
De bezitter betaalt dan 341,18 euro aan
ozb, dat is 1,4 procent meer dan dit jaar.
De ozb brengt in 2022 bijna 15 miljoen
euro op en is de grootste eigen inkom
stenpost van de gemeente.

Lokale heffingen stijgen ruim 4 procent
De lokale belastingen gaan volgend jaar gemiddeld met 4,3 procent omhoog in gemeente Venray.
De afvalstoffenheffing zorgt met 9,5 procent voor de grootste toename. De onroerendezaakbelasting (ozb)
volgt met 1,4 procent het inflatiecijfer en de rioolheffing neemt toe met 3,7 procent.
Een gemiddeld huishouden met een
eigen woning betaalt volgend jaar
817 euro aan lokale heffingen (afval,
ozb en riool). Dat bedrag is dit jaar
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nog 783 euro. De gemeenteraad stelt
de nieuwe tarieven vast in de raads
vergadering van dinsdag 14 decem
ber. Het College van B&W wil met
een beperkte stijging van 4,3 procent
de lokale lasten laag houden. Van de
regiogemeenten zijn dit jaar alleen
Bergen (779 euro) en Peel en Maas
(765 euro) goedkoper dan Venray.
Buurgemeente Horst aan de Maas
zit met 850 euro aan de hoge kant,
gevolgd door Gennep (803 euro) en

Venlo (798 euro).
In Venray pakt de afvalstoffenhef
fing het duurste uit. Dat komt door
de nieuwe inzamelmethode die op
1 maart 2022 ingaat. De gemeente
hanteert als uitgangspunt kostendek
kende tarieven. Dit betekent dat alle
inwoners de kosten van de afvalinza
meling (circa 3,5 miljoen euro) geza
menlijk opbrengen.
De gemeente gaat meer service bie
den aan de inwoners door plastic, blik

Tekst: Henk Willemssen

Oh, zit dat zo!

Verplichte vergoeding voor schade fietser of voetganger

Letselschade oplopen bij een verkeersongeval
In de donkere wintermaanden gebeuren er in Nederland meer ongelukken dan in de zomer. Vooral voetgangers en fietsers zĳn vaker de pineut. Uit onderzoek van de ANWB blĳkt dat deze zwakkere verkeersdeelnemers dan respectievelĳk drie en twee keer zoveel kans hebben om aangereden te worden.
Auto’s hebben tegenwoordig veel
veiligheidsvoorzieningen om de
bestuurder te beschermen tegen de
impact van een eventuele aanrijding.
Je kan daarbij denken aan airbags,
kreukelzones en zelfs aan antiwhiplash hoofdsteunen. Zwakkere
verkeersdeelnemers hebben echter
geen airbag of kreukelzone en maar
weinig fietsers dragen een helm.
Hierdoor is hun (letsel)schade na een
aanrijding vaak veel groter dan de
schade van de automobilist.
Fietsers en voetgangers worden
daarom in de Nederland extra
beschermd door artikel 185 van de
Wegenverkeerswet. Als een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken is
geraakt bij een verkeersongeval met
een motorrijtuig dan is de eigenaar
van de auto in beginsel verplicht de

schade van de fietser of voetganger
te vergoeden.
In de praktijk komt het erop neer dat
de schade van de fietser of voetganger minimaal voor 50 procent moet
worden vergoed. Zelfs als de zwakkere verkeersdeelnemer het ongeluk
heeft veroorzaakt, door bijvoorbeeld geen voorrang te verlenen of
door rood te fietsen. Alleen als de
automobilist aan kan tonen dat de
verkeersfouten van de zwakkere verkeersdeelnemer zo onwaarschijnlijk
waren dat hij daarmee in alle redelijkheid geen rekening kon houden,
vervalt deze schadevergoedingsverplichting.
Als de zwakkere verkeersdeelnemer een kind van onder de 14 jaar
is moet de schade voor 100 procent

worden vergoed. Er wordt vanuit gegaan dat kinderen door hun
impulsiviteit en onberekenbaarheid meer gevaar te duchten hebben van gemotoriseerd verkeer.
Daarnaast zijn de gevolgen van een
aanrijding voor een kind uitzonderlijk ingrijpend. In de meeste gevallen zal de WAM verzekering van de
automobilist uiteindelijk de schadevergoeding aan de zwakkere verkeersdeelnemer moeten betalen.
Als je letselschade hebt opgelopen
bij een verkeersongeval, dan loont
het de moeite om eens vrijblijvend
contact op te nemen met een
van onze letselschadeadvocaten.
Het eerste gesprek is altijd gratis.
Door: Stijn (C.P.) Vos,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 71 | www.putt.nl
vos@putt.nl
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Reizigers gaan meer betalen voor Omnibuzz
Het reizen met Omnibuzz wordt volgend jaar bijna 20 procent duurder. De gemeenten gaan het tarief verhogen van 0,71 euro naar 0,85 euro per zone. Het prijskaartje van dit taxivervoer wordt daarmee gelijkgetrokken met het gewone openbaar vervoer.
Omnibuzz regelt voor bijna alle
Limburgse gemeenten het vervoer
voor mensen met een Wmo-indicatie.
Het reizen in Noord-Limburg is met
0,71 euro per zone goedkoper dan
in Zuid-Limburg, waar een tarief van
0,83 euro geldt. Dat is ook een reden
voor gemeente Venray en andere
Noord-Limburgse gemeenten om een
prijsverhoging door te voeren.
De gemeente draait voor het grootste
deel op voor de kosten van het Wmo-

vervoer. De reizigers van Omnibuzz
betalen maar één zesde deel van de
werkelijke vervoerskosten. Daarbij
willen de gemeenten dat iedereen zo
veel mogelijk gebruik maakt van het
reguliere openbaar vervoer. De drem
pel was hiervoor vaak te hoog,
omdat Omnibuzz een stuk goedko
per is. Het prijsverschil wordt door
de gemeenten als onlogisch en niet
rechtvaardig gezien, want de klanten
van Omnibuzz krijgen meer service

dan in het gewone openbaar vervoer.
De reizigers worden door busjes van
Omnibuzz op afroep aan huis opge
haald, de chauffeur biedt hulp bij het
in- en uitstappen en er is aangepast
vervoer voor speciale doelgroepen.
Een gebruiker van Omnibuzz reist
gemiddeld 100 zones per jaar in
gemeente Venray. Dit betekent een
prijsverhoging van 14 euro per jaar.
Voor reizigers die vaker van het Wmovervoer gebruikmaken, kan het prijs

verschil oplopen tot maximaal 82 euro
per jaar. De jaarlijkse opbrengst van
het Omnibuzz-vervoer bedraagt voor
gemeente Venray circa 60.000 euro.

Dit bedrag zal na de tariefsverhoging
oplopen naar 70.000 euro.
Tekst: Henk Willemssen
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Geen verhuizing maar
uitbreiding brandweerkazerne

Geld voor extra inzet gezinscoaches
Gezinscoaches krijgen extra budget zodat ze naast hun reguliere werk jongeren en ouders kunnen blijven
ondersteunen. Als de begeleiding van de gezinscoach is gestopt ontstaat vaak een lacune vanwege de wachtlijsten bij de jeugdzorg.
Gemeente Venray trekt 26.268 euro
extra uit tot dinsdag 1 maart 2022.
Zodat de coaches tijdens de overbrug
gingsperiode toch hulp kunnen blijven
bieden, want het kan langere tijd duren
voordat een jongere terecht kan bij de
professionele jeugdzorg. Om te voorko
men dat er in de tussentijd geen zicht
meer is op de situatie in het gezin,
houden de gezinscoaches contact.
Deze overbruggingszorg valt for
meel niet onder het werk van de
gezinscoach. Ze doen dit toch omdat
anders de jongeren, die wachten op
jeugdzorg, het een tijdlang zonder
ondersteuning moeten doen en de

problemen daardoor kunnen verer
geren. De gemeente ziet het werk
van de gezinscoaches toenemen.
Begin 2020 werden 80 gezinnen bege
leid. Dit aantal is in het derde kwartaal
van 2021 gestegen tot 117.

Extra bijdrage Rijk
De gemeente heeft van het Rijk
50.000 euro extra gekregen voor de
aanpak van de wachttijden bij de
jeugdzorg. Iets meer dan de helft van
dit bedrag wordt nu ingezet voor de
gezinscoaches. Het is een tijdelijke
oplossing, want uiterlijk op dinsdag
1 maart stopt het bieden van over

bruggingszorg. Landelijk is afgespro
ken dat vanaf zaterdag 1 januari 2022
de zorgaanbieders verantwoorde
lijk zijn voor de overbruggingszorg.
Om voor een goede overgang te zor
gen en om te voorkomen dat iemand
tussen wal en schip valt, blijven de
gezinscoaches na de jaarwisseling nog
twee maanden inzetbaar. Daarna ver
valt voor hen de overbruggingszorg.
Gezinscoaches zijn een laagdrempe
lige en toegankelijke voorziening voor
kind en ouders. Gemeente Venray
werkt hierin samen met Bureau
Jeugdzorg en de welzijninstellingen
Synthese en MEE.

Vuurwerkverbod tijdens aankomende
jaarwisseling
De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Dit
om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners te voorkomen. De ministerraad heeft op het
voorstel van demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Grapperhaus
van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd
met dit tijdelijke verbod. Net als vorig jaar zullen vuurwerkondernemers passende compensatie ontvangen.
Jaarlijks wordt er bij de nieuwjaarsvie
ring een extra beroep gedaan op de
zorg. Dat wil het kabinet dit jaar voor
komen vanwege de enorme druk op

de zorgprofessionals als gevolg van
corona. Luc Winants, burgemeester van
gemeente Venray, steunt dit besluit.
“We moeten de zorg ontlasten. Deze

maatregel draagt daar zeker aan bij.
Ik steun dit besluit dan ook van harte.
En ik ga ervan uit dat iedereen, net als
vorig jaar, begrijpt waarom dit nodig is.”

Sinds enkele jaren heeft ook de
ambulancepost onderdak in de
brandweerkazerne. Het pro
bleem is dat de huidige kazerne
niet efficiënt en te klein is om
als centrumpost te kunnen die
nen. Bovendien is het gebouw
niet energiezuinig en is verduur
zaming dringend nodig. Op het
terrein is ook niet genoeg
ruimte voor de uitbreiding.
Vandaar dat de gemeente het
oog heeft laten vallen op het
naastgelegen perceel.
Een centrumpost heeft volgens
de normen van Veiligheidsregio
Limburg-Noord een omvang
van 1.800 tot 2.500 vierkante
meter. De Venrayse kazerne
is 1.300 vierkante meter groot
waarvan 150 vierkante meter
in gebruik is door de ambulan
cepost. De beoogde uitbrei
ding is 600 vierkante meter.
De gemeenteraad moet in de
raadsvergadering van dinsdag
14 december nog instemmen
met de aankoop van het per

BLACK FRIDAY
Sale

ceel dat gehuurd wordt door de
Kunstwerkplaats. Het College
van B&W heeft met de pand
eigenaar overeenstemming
bereikt over de aankoop in ver
huurde staat van 737.500 euro.

Erfpacht
Gemeente Venray blijft eige
naar van het bestaande en het
nieuwe perceel van de brand
weerkazerne. De ondergrond
wordt via erfpacht overgedragen
aan de Veiligheidsregio die eige
naar is van de gebouwen en ook
de uitbreiding betaalt. Het pand
van de Kunstwerkplaats wordt op
kosten van de Veiligheidsregio
gesloopt waarna de nieuwbouw
kan plaatsvinden. Voor die tijd
belooft de gemeente samen met
de Kunstwerkplaats op zoek te
gaan naar een nieuwe geschikte
plek in Venray. De ambulan
cepost blijft gehuisvest bij de
brandweer.
Tekst: Henk Willemssen
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Koninklijke onderscheiding voor Frank Claessens
en Lilian Segers-Vollenberg
Burgemeester Luc Winants heeft donderdag 11 november een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan
Frank Claessens en Lilian Segers-Vollenberg uit Venray voor hun verdiensten voor de samenleving.
Deze uitreiking vond plaats bij Interal BV.

regelmaat betrokken bij voorstellin
gen van Klatergold als organisator en
regisseur. Ook de organisatie van de
Venrayse Ondernemersprijzen heeft
vele jaren op zijn inzet kunnen reke
nen als bestuurslid, begeleider en
presentator. Dat hij daarnaast ook een
groot hart heeft voor het Limburgse
dialect komt tot uiting in zijn betrok
kenheid als organisator en presentator
bij Veldeke Venray. Eén van de kringen
van Veldeke Limburg, waar de streek
taal en cultuurgeschiedenis levend
wordt gehouden. Ook is Claessens pre
sentator bij het Smartlappenfestival
van het koor Sjanellekes uit Venray
en heeft hij afgelopen jaar tijdens de
viering van 100 jaar Ysselsteyn, de
presentatie op zich genomen van het
Ondernemersweekend. Al deze ver
diensten verrichte hij naast zijn werk
zaamheden binnen zijn bedrijf Interal
BV uit Venray.

Lilian Segers-Vollenberg
De liefde voor cultuur zit diep in het
hart van Lilian Segers-Vollenberg (60).
Dat komt tot uiting in de vele voor
stellingen waaraan ze sinds 1996 een
bijdrage heeft geleverd als vrijwilliger,
Frank Claessens (58) uit Venray is
vanaf 1996 tot heden actief binnen
de Venrayse gemeenschap als vrij
williger, bestuurder, commissielid en
regisseur. Het overgrote deel van zijn
inzet komt tot uiting in diverse acti

viteiten voor Vastelaovesvereniging de
Piëlhaas uit Venray. Binnen deze ver
eniging is hij actief of actief geweest
als voorzitter, commissielid van Circus
Mök, Tiener Mök en Kiender Mök, lid
van de Raad van XI, ceremoniemees

ter, bruidegom bij de Boerenbruiloft,
bestuurder in het algemeen bestuur,
adjudant van de prins, lid en voorzitter
van Ald Adjudanten Rooy en medeor
ganisator van het Vorstenraadsbal.
Daarnaast is Frank Claessens met

Groot aandeel Venray Lokaal bij GroenLinks
Leden van Venray Lokaal hebben een grote inbreng bij GroenLinks. Deze partij neemt voor de eerste keer deel
aan de raadsverkiezingen in gemeente Venray.
De nieuwkomer blijkt een grote
aantrekkingskracht te hebben op
Venray Lokaal. De top zes van de
kieslijst van GroenLinks telt vier
namen die bij de verkiezingen van
2018 nog op de lijst stonden van
Venray Lokaal. Lijsttrekker André van
Maarschalkerwaard wordt gevolgd
door Leonie O’Garro (tweede) en
Toon Kerkhoff (derde). Cees de Vocht
bezet de zesde plek. Voorzitter Marco

Frenken van de programmacommissie
van GroenLinks is ook afkomstig van
Venray Lokaal.
Fractieleider Tino Zandbergen van
Venray Lokaal vreest niet dat de
opkomst van GroenLinks zijn partij
zetels gaat kosten. “Het kiezersvolk
is onvoorspelbaar. Kijk maar eens
wat er landelijk en ook provinciaal
aan de hand is. Venray Lokaal zet
in op een onafhankelijke en lokale

koers. Als onze leden kiezen voor
een actiepartij met landelijke lij
nen, dan moeten ze dat zelf weten.
Wij gaan zonder ruzie en met respect
uit elkaar. Ik wens ze allen veel succes
bij GroenLinks.” Venray Lokaal raakte
het laatste jaar nog meer leden kwijt.
Afgelopen voorjaar stapte het drie
tal Anita Kupers, Annette Pijls en Elly
Sanders per direct over naar D66.

commissielid, begeleider, grimeur en
regieassistente. Ook was zij jarenlang
betrokken bij verschillende activi
teiten voor Vastelaovesvereniging
de Piëlhaas uit Venray, onder
andere bij Circus Mök, Tienermök en
Kiendermök. Haar muzikale passie
kwam ook tot uiting bij diverse voor
stellingen van bijvoorbeeld Flavour,
Klatergold en het Muziek-, Mars- en
Showkorps St. Petrus Banden. Als
regieassistente heeft zij veel uitvoe
ringen en shows begeleid. Ook heeft
Lilian Segers-Vollenberg vijf jaar lang
onderdeel uitgemaakt van het bestuur
van de Venrayse Ondernemersprijzen.
Tenslotte is ze sinds 2016 tot op de
dag van vandaag actief als begeleid
ster van artiesten en koren tijdens
het Smartlappenfestival van het koor
Sjanellekes uit Venray. Momenteel
bereid Koninklijke Harmonie Euterpe
het Vasteloavesconcert voor, waarbij
mevrouw Segers-Vollenberg regieas
sistente is.
Frank Claessens en Lilian SegersVollenberg worden beiden benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Beeld: Saskia Hoedemaekers

Steun voor borstkankerpatiënten

Collega’s Natasja en Alia lopen
van Venray naar Nijmegen
De twee collega’s Natasja Vaasen uit Maasbree en Alia Achour uit
Venray, liepen zaterdag 20 november van het ziekenhuis in Venray
naar het ziekenhuis in Nijmegen om te laten zien dat mensen die
door kanker zijn getroffen er niet alleen voor staan. Met de
wandeling probeerden ze een bedrag op te halen voor het onderzoek naar borstkanker.

Wij zijn op zoek naar jou!

Kom langs op onze

Open
Banendag!

Sales Support
Coördinator

Accountmanager
Tractorchauffeur
Medewerker
Beregening

Zaterdag
4 December
9:00 – 12:00
Kempweg 15
Meterik

Medewerker
Vollegrond
Teeltmedewerker
Kas

www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Holland |  +31 77 3982430 |  +31 77 3985831 |  info@dekemp.nl

Drie vriendinnen van Alia Achour
kregen onlangs tegelijkertijd de
diagnose borstkanker. “Dan besef
je heel goed dat het iedereen
kan overkomen en dat het heel
belangrijk is om borstkanker zo
vroeg mogelijk op te sporen.
Daarnaast wilden we ze met onze
actie een hart onder de riem ste
ken en ze laten zien dat ze er niet
alleen voor staan. Dat we er voor
hen zijn en dat wij met hen mee
willen ‘vechten’”, vertelt Alia.
Ook Natasja kent veel vrouwen die
met deze ziekte te maken hebben
en wandelde samen met Alia voor

de vrouwen die nog aan het vech
ten zijn. “Hopelijk komt er ook een
oplossing om deze verschrikkelijke
ziekte de wereld uit te krijgen.
We weten niet hoe de toekomst
voor onze vriendinnen en kennis
sen zal zijn, maar al wandelend
haalden we geld op voor de ziekte
die hen treft. Ondertussen geno
ten we van deze speciale tocht die
we zo vaak hebben gereden met
de auto. Met deze actie willen we
de toekomst voor borstkankerpati
ënten verbeteren’’, aldus Natasja.
De dames hebben tot nu toe
536 euro opgehaald.
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Gemeenten starten gezamenlijk onderzoek naar economische
omvang paardensector
Gemeente Venray laat samen met gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas en stichting Limburg Paardensport uitzoeken wat de economische waarde is van de paardensector voor
hun gemeenten. Dit onderzoek wordt sinds oktober uitgevoerd door het Mulier Instituut en de resultaten worden in februari 2022 verwacht.
De woordvoerder van gemeente
Venray geeft aan dat het onderzoek
samen gedaan wordt met gemeente
Horst aan de Maas en gemeente
Peel en Maas, omdat de drie
gemeenten dezelfde ontwikkelingen
zien. “Wij zien ons buitengebied ver
anderen. De laatste jaren zien alle
drie de gemeenten steeds meer ini
tiatieven en activiteiten in de paar
densector. Wij willen dan ook weten
wat de economische omvang van de
paardensector in de drie gemeenten
is en wat de toegevoegde waarde
van deze sector is.”
Het doel van het onderzoek is om

in beeld te brengen welke econo
mische spin-off de paardensector
heeft. “Niet alleen in de paardensec
tor zelf, maar ook in andere secto
ren”, geeft de woordvoerder aan.
“Zo wordt er ook bekeken op welke
manier de paardensector optimaal
kan bijdragen aan de (economische)
vitaliteit van met name het buiten
gebied van de gemeenten.”
De kosten van het onderzoek zijn
ongeveer 30.000 euro. Het onder
zoek wordt voor 50 procent gesub
sidieerd uit het Innovatiefonds
Noord-Limburg, maar daarnaast
financieren de drie gemeenten,

Grandorse en stichting Paardensport
Limburg het onderzoek mee.
Bij een positief resultaat is er vol
gens de gemeente niet direct sprake
van uitbreiding van de paardensec
tor. “Uitbreiding van de sector is
niet aan ons als gemeente”, legt de
woordvoerder uit. “Een paardenhou
derij kan een goed alternatief zijn
voor locaties waar een agrariër met
andere activiteiten stopt. We zien
nagenoeg geen bezwaar/beroeps
procedures en ontvangen daarbij
geen negatieve signalen over de
paardensector.”

Beleef samen de mooiste momenten

Schouwburg
Venray.
Sfeervoller
dan ooit.
TICKETS:
SCHOUWBURGVENRAY.NL

Lijsttrekkers bekend: zeven mannen,
één vrouw
Van de acht partijen die tot nu toe meedoen aan de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Venray zijn de
lijsttrekkers bekend. Vijf lijstaanvoerders maken hun debuut en drie fractieleiders zijn voor de derde keer op
rij de kartrekker voor hun partij.
De enige vrouw is Anne Thielen van
het CDA die het stokje overneemt
van Jan Loonen. Anne Thielen (30) is
van de acht ook de jongste lijsttrek
ker. Naast het CDA kozen ook D66,
Venray Lokaal en VVD voor een nieuw
gezicht aan de top van de lijst. Bij D66
treedt Theo Zegers (66) in de voetspo
ren van Daan Janssen. Harold Stevens
(54) volgt Carla Brugman op bij Venray
Lokaal en de VVD koos voor Wim de
Schryver (52) als opvolger van Harrie
van Oosterhout.

PvdA met Henk Bisschops (66),
Samenwerking Venray met Martin
Leenders (50) en de SP met Jan
Hendriks (66) kozen voor een bekend
gezicht. Dit trio voerde ook bij de ver
kiezingen van 2014 en 2018 de kies
lijst aan.
GroenLinks is tot nu toe de
enige nieuwe deelnemende par
tij. Lijsttrekker is André van
Maarschalkerwaard (53) die als com
missielid actief was voor eerst D66 en
later Venray Lokaal. Hij heeft evenals

Harold Stevens en Wim de Schryver
nog geen ervaring als raadslid.
Van de acht partijen in de gemeen
teraad neemt ProVenray als enige
niet meer deel aan de verkiezin
gen. Nieuw partijen kunnen zich nog
tot 20 december aanmelden bij de
gemeente. De kandidatenlijsten moe
ten uiterlijk op 31 januari 2022 zijn
ingeleverd. Het centraal stembureau
maakt op 4 februari in een openbare
zitting de lijstvolgorde van de partijen
en de namenlijsten bekend.

Te veel grote bouwpercelen

Meer kleinere bouwkavels in Castenray
Het bouwplan voor de nieuwbouwwijk aan de zuidkant van Castenray moet opnieuw worden aangepast. De
oorspronkelijke kavelverdeling uit 2012 telt te veel grote bouwpercelen waarnaar weinig vraag is.
De gemeente besloot al eerder de
langgerekte kavels aan de Rietweg te
herverdelen zodat er kleinere en com
pacte percelen ontstonden. Aan de
Roerdomp doet zich hetzelfde pro
bleem voor. Daarom wil de gemeente
het bouwplan wijzigen door hier zes
in plaats vijf woningen toe te staan.

De laatste nog onverkochte grote
bouwkavel aan de Roerdomp wordt
gesplitst zodat er twee levensloopbe
stendige woningen gebouwd kunnen
worden. De andere vier kavels zijn al
verkleind en de woningbouw gaat hier
binnenkort van start.
De herverdeling van de kavels is

niet zomaar mogelijk. De gemeente
moet het gewijzigde bestemmings
plan opnieuw in procedure brengen.
Het College van B&W van gemeente
Venray geeft aan dat de marktvraag
in vergelijking met 2012 is veranderd
en dat grotere kavels niet meer zo in
trek zijn.

Onderzoek naar bomen in stedelijk gebied
Gemeente Venray neemt deel aan het Europese bomenproject Treemania. De gemeente wil meer te weten
komen over het kweken, aanplanten en verzorgen van bomen en struiken in het stedelijk gebied. Door mee te
doen aan het grensoverschrijdende programma Interreg kan de gemeente 50.000 euro subsidie krijgen.
Ook in Venray blijkt het lastig om
bomen goed te laten groeien in een
versteende omgeving. De bomen
op de Grote Markt en in De Bleek
in Venray moeten al na twaalf jaar
worden vervangen, omdat ze het
niet meer redden. In de begroting is
179.000 euro opgenomen om in 2022
op beide pleinen nieuwe bomen te
planten die wel de verwachte levens
duur van dertig jaar halen.
Door weinig groeiruimte en een inten
sief gebruik van de pleinen hebben

de bomen extra aandacht nodig om
gezond te blijven. Met de Europese
subsidie wordt onderzoek gedaan
naar de beste inrichting van de groei
plaats. Na de aanplant kan met behulp
van sensoren het vocht in de bodem
worden gemeten. Daardoor kan er
gerichter water worden gegeven aan
de bomen. Ook kunnen sensoren de
kwaliteit van het bodemleven meten.
Deze digitale methoden dragen bij aan
het creëren van optimale groeiom
standigheden zodat voortijdig afster

ven wordt voorkomen.
Treemania loopt door tot 30 juni 2022
en heeft als doel duurzame methoden
te ontwikkelen voor groen in drukke
winkelcentra en wijken. Veel bomen
en struiken dragen bij aan de kli
maatadaptatie en de bestrijding van
hittestress. De gemeenten Weert en
Maastricht nemen ook deel aan het
project waarbij bedrijven uit de regio
worden betrokken.
Tekst: Henk Willemssen

Programmering
SEIZOEN 2021-2022
Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Sixties Pop Gold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Rock&Roll All Flavours
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Roojlaat
Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
(Laatste dinsdag van de
maand: 18.00-19.00
Rond de tafel)

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

Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

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

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

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

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

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

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

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

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Werken in de logistiek?
Bij Sligro kun je alle kanten op
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Wat kun je verwachten?
Tussen 18.00 en 20.00 uur ben je van harte welkom bij onze Bezorgservice in Venray.
Je maakt daar kennis met een van je (mogelijk) toekomstige collega’s die je een
rondleiding geeft. Je kunt dan alle vragen stellen die in je opkomen. Zo krijg je een
goed idee hoe het is om bij ons te werken. Kun je niet op 29 of 30 november? Maak
dan een aparte afspraak om een kijkje te nemen. Bel hiervoor met Marc Welten,
0478-517170. Of mail naar mwelten@sligro.nl

Vanuit onze Bezorgservice in Venray zorgen we ervoor dat onze klanten altijd op tijd over onze producten kunnen beschikken.
Een flinke logistieke operatie. En daar hebben we jou bij nodig! We hebben bij de Bezorgservice in Venray altijd vacatures voor:
✔ Orderverzamelaars
✔ Medewerkers Expeditie

✔ Medewerkers Goederenontvangst
✔ Reachtruckchauffeurs

✔ Medewerkers Retouren
✔ Teamleiders

Wat bieden we?

Interesse?

• prima salaris afhankelijk van je ervaring en de functie die je gaat
vervullen. Voor werken in geconditioneerde ruimtes en/of voor
werken in de avonduren ontvang je bovendien een toeslag;
• je kunt zelf het aantal uren bepalen dat je wilt werken. Vanaf
20 uur, maar voor hulpkrachten is het in overleg mogelijk om
minder uren te werken;
• eerst een tijdelijk contract, dat we omzetten in een vast
contract als we allebei tevreden zijn;
• een reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling;
• elke dag verse koffie, thee en fruit op je werkplek;
• en…10% korting op je eigen aankopen bij Sligro!

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Esther van Rij,
zij kan je alles vertellen over je mogelijkheden.
Je bereikt Esther via evanrij@sligro.nl.
Kijk voor meer informatie ook op logistiekbijsligro.nl
Via deze QR-code vind je onze concrete vacatures in Venray.

Bezorgservice Venray
Newtonstraat 8
5807 GA Oostrum

2511 \ nieuws

Lucie wil verandering creëren

Lucie uit Venray wil met
eigen kinderboek handicaps
normaliseren
Lucie Hendrix uit Venray (18) wil, door haar eigen geschreven
kinderboek, de weergave van kinderen op een beperkt persoon
veranderen. Ze zit zelf in een rolstoel en vindt het belangrijk dat ze
gezien wordt om wie ze is en dat niet alleen de rolstoel wordt
gezien. Daarom schreef ze het boek Flips Ruimteschip.
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Hamerstuk tijdens raadsvergadering

Instemming over aanpak N270
De herinrichting van de Deurneseweg (N270) is een hamerstuk in de raadsvergadering van dinsdag 14 december. Alle politieke partijen konden in commissie Wonen van dinsdag 23 november instemmen met het plan
waarover al jarenlang wordt gesproken.
De commissieleden keken terug op de
vele discussiepunten. Daan Janssen
(D66) noemde het omstreden via
duct over de Leunseweg, de roton
des en de aansluiting met De Brier.
“Hier is jaren over gesteggeld. We zijn
blij dat er nu een bestemmingsplan
ligt.” Enkele partijen haalden aan dat
het steeds drukker wordt op de N270.
Vooral tijdens de spits staat het ver
keer geregeld stil. ”We zien steeds
meer filevorming bij de aansluiting
met de A73. We hopen op een oplos
sing”, zei Agnieszka Buzala (CDA).

Doorstroming
Daan Janssen vroeg zich af of een
kruispunt met stoplichten in plaats van
de rotonde bij de Evenementenhal wel
de juiste oplossing is. Projectleider
Roger Hoeijmakers zei dat een kruis
punt met stoplichten, die zijn afge
stemd met de stoplichten bij de A73,
voor een betere doorstroming zal
zorgen. “Met de groei van het verkeer

loopt de rotonde juist vast.”
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
vond het een minpunt dat alleen het
verkeer uit de richting van Ysselsteyn/
Heide gebruik kan maken van de
nieuwe aansluiting naar De Brier.
“Verkeer uit Leunen of Venray moet
nog steeds via de brandweerkazerne
rijden.” Volgens Roger Hoeijmakers
was deze aansluiting niet goed moge
lijk. “Ook door het hoogteverschil
bleek dit niet inpasbaar.”

Met de groei van
het verkeer loopt de
rotonde juist vast

Sander Hellegers (Venray Lokaal)
haalde de zorgen van de inwoners van
Leunen aan over de landbouwroute
die onderdeel uitmaakt van het plan.

Het landbouwverkeer maakt gebruik
van de Molenhofweg die daardoor
verbreed moet worden. Dit bete
kent dat de karakteristieke bomenrij
moet verdwijnen. “Dit gaat de bewo
ners van Leunen aan het hart“, zei
Sander Hellegers. Ook het meeste
groen op het talud langs de N270 aan
beide kanten van het viaduct over
de Leunseweg wordt gerooid. Roger
Hoeijmakers zei dat hier geen bomen
worden teruggeplant. Om geluidshin
der tegen te gaan komt er een scherm
van 30 meter lengte achter een
woning aan de Zuivelweg in Leunen.
De planning is dat medio 2022 het
werk kan worden aanbesteed voor
het wegdeel tussen de rotonde bij
Intratuin in Venray en de rotonde in
Oostrum. De verwachting is dat de
aannemer in het tweede kwartaal van
2023 start met de uitvoering die een
tot anderhalf jaar in beslag zal nemen.
Tekst: Henk Willemssen

Zorgen over toename

Politiek vraagt aandacht sluipverkeer in
Landweert
De aanleg van de Oostverbinding, de nieuwe weg tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg in Venray, kan
rekenen op politieke steun. In de commissie Wonen van dinsdag 23 november uitten de partijen wel hun
zorgen over de verwachte toename van sluip- en vrachtverkeer in de wijk Landweert.

Het kinderboek van Lucie ver
telt het verhaal van een kater,
genaamd Flip, die dolgraag de
ruimte in wil. Daarom gaat hij een
ruimteschip bouwen. Alleen dan
komt hij erachter dat hij hoog
tevrees heeft en zijn baasje erg
zal missen als hij weggaat. In het
boek komt een karakter voor
met een beperking, zij speelt het
vriendinnetje van Flips baasje.
Het karakter zit in een rolstoel,
net als Lucie zelf, omdat ze een
zeldzame spierziekte heeft en
daardoor niet kan lopen. Volgens
Lucie weten mensen soms niet
hoe ze daarmee om moeten gaan.
“Ik word vaak vreemd aangeke
ken door mensen op straat. Er zijn
ook veel mensen die extra lief
doen wanneer ze zien dat iemand
in een rolstoel zit”, vertelt Lucie.

In het echt zit er
natuurlijk veel meer
achter deze persoon,
het draait niet alleen
om de beperking
“Het viel me op dat in de meeste
verhalen waar personen met
een beperking in voorkomen,

de handicap relevant is voor het
plot.” Lucie wil hier verandering
in brengen. “In het echt zit er
natuurlijk veel meer achter deze
persoon, het draait niet alleen
om de beperking.” Ze vindt dat
er niks mis is met boeken waar
bij de beperking een hoofdrol
speelt, maar volgens Lucie zijn er
bijna geen boeken waar de beper
king een minder grote rol speelt.
Ze vindt dat de balans niet hele
maal klopt. “Ik wil laten zien dat
kinderen met een beperking, ook
gewoon mee kunnen spelen.”

Onder de indruk
Lucie heeft het verhaal geschre
ven voor haar neefjes verjaardag.
Alle illustraties die erbij horen,
heeft ze ook zelf gemaakt op een
iPad. Na de verjaardag waren de
ouders van Lucie erg onder de
indruk. Zo kwam Lucie met het
idee om het manuscript naar een
uitgeverij te sturen. Het boek
werd goed ontvangen door de
uitgeverij en is vrijdag 19 novem
ber uitgegeven door Uitgeverij
Boekscout. Lucie is erover aan
het denken om later meer kin
derboeken te schrijven, maar dit
heeft geen haast, omdat ze nog
op de middelbare school zit.
Tekst: Noëlle Ewals

De meeste van de veertien inge
diende zienswijzen waren afkom
stig van verontruste inwoners van
Landweert. Zij vrezen voor verkeers
overlast. Aan de wijkbewoners is toe
gezegd dat extra maatregelen worden
genomen als inderdaad blijkt dat de
overlast straks groot is. Theo Mulders
(Samenwerking Venray) was blij met
het monitoren van het sluipverkeer
door de wijk, maar hij wilde graag de
aantallen weten. “Als duidelijkheid
voor de inwoners, want wanneer is
er te veel verkeer zodat aanvullende
maatregelen nodig zijn”, vroeg hij
zich af. Lizzy Bruno (ProVenray) stelde
een verbod van vrachtverkeer voor
in de wijk Landweert. “Want veer
tien tot achttien vrachtwagens per

etmaal is best veel.” Projectleider
Roger Hoeijmakers zei dat een verbod
voor vrachtverkeer niet is uitgesloten.
“Maar daar komt ook handhaving bij
kijken. Dat is een nadeel. Het is beter
andere maatregelen te treffen die de
vrachtauto’s weren”, meende hij.
John Willems (VVD) zei begrip te heb
ben voor de zorgen van de wijkbe
woners. “Monitoren is leuk, maar
wat zijn de maatregelen”, vroeg hij
zich af. Roger Hoeijmakers kon nog
geen concrete maatregelen noemen.
“Daar gaan we de bewoners nog bij
betrekken.”

Opknapbeurt

een opknapbeurt. “De plannen heb
ben lang geduurd”, vond Agnieszka
Buzala (CDA). “Venray wordt straks
beter bereikbaar met minder ver
keer door Oostrum en Antoniusveld
en bij het station.” Daan Janssen
(D66) haalde aan dat de verkeers
veiligheid op de Stationsweg verbe
tert. Theo Mulders zag een knelpunt
bij de kruising bij medisch cen
trum Antoniusveld. “Daar komt een
extra toerit waardoor we vrezen
voor de veiligheid van de fietsers.”
Roger Hoeijmakers antwoordde dat
het fietspad hier een stuk van de
Stationsweg afligt waardoor er genoeg
opstelruimte voor auto’s zal zijn.

Naast de aanleg van de
Oostverbinding krijgt de Stationsweg

Tekst: Henk Willemssen

Overleg heropening vliegveld Vredepeel

Vergadering COVM De Peel afgelast
De vergadering van Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) over de heropening van het vliegveld in Vredepeel gaat niet door op donderdag 2 december. Dit omdat de reactienota op de ingediende
zienswijzen nog niet is goedgekeurd en er vanwege het coronavirus geen fysieke bijeenkomst kan plaatsvinden.
Belangrijkste agendapunt voor deze
vergadering was de reactienota
op de zienswijzen die zijn inge
diend tegen de notitie ‘reikwijdte
en detailniveau’, onderdeel van de
MER-procedure. De goedkeuring van
de reactienota door de demissionair
minister van Defensie is vertraagd.
Daardoor is er te weinig voorberei
dingstijd voor de COVM-vergadering
van 2 december. Daarnaast hebben

de betrokken partijen de voorkeur
om de behandeling van de reactie
nota tijdens een fysieke bijeenkomst
plaats te laten vinden. De recent
verscherpte maatregelen rondom het
coronavirus maken dat vooralsnog
onmogelijk. Om deze redenen wordt
de COVM-vergadering van 2 decem
ber geannuleerd. Er zal een nieuwe
bijeenkomst ingepland worden
medio januari/februari 2022.

Het ministerie van Defensie wil van
de gelegenheid gebruikmaken om
het geplande vergadermoment op
donderdag 2 december te gebruiken
voor een inhoudelijke toelichting van
de reactienota aan de leden van de
COVM en ambtelijke ondersteuners.
Dat zal digitaal en aan de hand van
de hoofdthema’s plaatsvinden.
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Ik verlaat degenen die ik liefheb om
degene die ik liefheb terug te vinden.

We zijn verdrietig maar we weten ook dat het goed is zo, nu
we afscheid moeten nemen van ôzze pap en opa

Frans 'Frenske' van de Ven
54 jaar b

Truus van de Ven-Keijsers a
5 Holthees, 10 augustus 1940

c Venray, 22 november 2021
Wilma en Twan
Joep
Rob en Maartje
Cas
Hans en Nemi
Kov
Oscar
Eric en Maike
Kevin
Joyce
Merel

Correspondentieadres:
Herenbosweg 35 B, 5962 NW Melderslo

U kunt afscheid nemen van Frans in uitvaartcentrum
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray, op donderdag
en vrijdag tussen 18.00 tot 18.45 uur. Wilt u voordat u op
bezoek gaat met Wilma bellen op 06 13 66 56 80 om het
bezoek voor iedereen veilig te laten verlopen.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag
27 november om 10.30 uur in de parochiekerk H. Jozef,
St. Jozeflaan te Smakt. Aansluitend zal hij herenigd worden
met ôs mam op de parochiebegraafplaats aan de Pelgrimslaan
9 te Smakt.
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!

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

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)

TD Meijel zoekt oproepchauffeurs! Wij
zoeken chauffeurs van 68 jaar of ouder,
die op oproepbasis, nog iets van Europa
willen zien. Geïnteresseerd? Stuur dan
een mail naar planning.tdmeijel@gmail.
com t.a.v. Debbie Naus en neem alvast
een kijkje op www.tdmeijel.nl.

Voor het schuren ,lakken of een
andere kleur van tafels en stoelen
j.derikx 06 10 95 42 20.meijel
Te huur zeer nette 2 onder 1 kap
woning in Horst 3 slpkm,garage,voor/
achtertuin vanaf 1 dec.2021,huurprijs
1.000 p.m. Reacties naar
janphlox@hetnet.nl, minimaal voor 2 j
Uw huis weer opgefrist en hulp
nodig? Voor schilder-en texwerk bel
Huub 06 14 11 59 49.

Wil je graag gitaar leren spelen of
kun je wat extra hulp gebruiken?
www.gitaarleshorst.nl / 06 52 38 16 45
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.demeubelgeneratie.nl /
06 82 21 30 72

HOSPICE ZENIT VENRAY KAN
VERSTERKING VAN VRIJWILLIGERS
VOOR DE DIRECTE ZORG NOG HEEL
GOED GEBRUIKEN!
Heb je nog wat uren per week vrij, dan zou dat voor
onze gasten en ons team heel fijn zijn.
In januari 2022 willen wij graag met een nieuwe cursus
groep starten op woensdagavond, zodat je goed
voorbereid aan de slag kunt.
Voor nadere informatie kun je altijd contact opnemen,
we vinden het fijn je te woord te staan.
Aanmelden hiervoor graag via het aanmeldformulier
op de website www.hospicezenit.nl
of telefonisch; 0478 55 14 30 of 0478 55 14 34
Bel of mail
voor vrijblijvende
informatie of meld je aan.
www.hospicezenit.nl
T 0478 55 14 34
Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

Gemeente staakt plan voor
kampeerterrein in Wanssum
Vakantiepark De Kooy in Wanssum hoeft niet te worden geruimd om plaats te maken voor een kampeerterrein. Gemeente Venray slaagt er niet in tot overeenstemming te komen met de perceeleigenaren die volgens
het College van B&W een te hoge grondprijs vragen. Daarom besloot het college het voorkeursrecht, waarbij
de eigenaren verplicht zijn hun grond als eerste aan de gemeente te verkopen, weer in te trekken.
Het plan voor een kampeerterrein
is ontstaan omdat de gemeente het
ongewenst vindt dat er bouwwer
ken zoals vakantiechalets staan in het
stroomgebied van de Maas. Op de
percelen in het rivierbed bij restaurant
De Kooy zijn volgens het bestemmings
plan stacaravans en recreatiewoningen
toegestaan. De gemeente wilde deze
bestemming veranderen in kampeer
terrein zodat er minder obstakels zijn
bij hoogwater van de Maas. Het restau
rant, dat op het hoogste deel ligt, zou
dan dienst kunnen doen als horecage
bouw met sanitaire voorzieningen.

Tevergeefs onderhandeld
De gemeenteraad stemde op 12 febru
ari 2019 in met het vestigen van voor

keursrecht op de gronden voor drie
jaar. Het college heeft nu besloten
dit voorkeursrecht te laten vervallen
omdat het plan voor een kampeerter
rein met alleen tenten en caravans
onhaalbaar is gebleken. De gemeente
heeft met verschillende kaveleigena
ren tevergeefs onderhandeld over de
grondaankoop. De eigenaren gingen
niet akkoord omdat de geboden prijs
te laag zou zijn. Ook met de eigenaar
van het grootste deel van het terrein
bleek het prijsverschil tussen vraag en
aanbod onoverbrugbaar. Daarnaast
bleek bij de grondeigenaren veel weer
stand te zijn tegen de wijziging van
het bestemmingsplan waardoor de
bestaande bouwsels moeten verdwij
nen om plaats te maken voor een ‘kaal’

kampeerterrein.

Prijsadvies te hoog
Over de waardebepaling van het res
taurant liep een procedure bij recht
bank Limburg. De rechtbank stelde
na advies van deskundigen de prijs
van het perceel vast. De gemeente
vond het prijsadvies te hoog en stopte
daarom de procedure. De eigenaren
van de percelen en het restaurant zijn
nu vrij hun eigendommen aan andere
partijen te verkopen. De kans bestaat
dat er plannen komen voor nog meer
bouwwerken op het recreatieterrein.
Het college denkt evenwel ongewenste
bebouwing te voorkomen door de
bouwvoorschriften, het bestemmings
plan en de ligging in het rivierbed.

Frames niet groot genoeg en animo laag

Geen dialectborden in gemeente Venray
Er komen geen plaatsnaamborden in het dialect in gemeente Venray. Na een negatief advies van de
dorpsraden heeft het College van B&W van Venray besloten van de voorgenomen plaatsing af te zien.
Het idee voor de dialectborden is
afkomstig van de gemeenteraad die
hierover een motie aannam. Het col
lege ging ermee aan de slag maar
het bleek dat de bestaande portalen
en frames niet groot genoeg zijn om
er een derde regel voor de dialect
naam aan toe te voegen. Daarom
werd het plan geopperd om de aan
duiding ‘gemeente Venray’ te laten
vervallen zodat de dialectnaam
onder de officiële dorpsnaam gezet

kan worden.
De keuze viel op vier dialectbor
den per dorp en acht in Venray.
De gemeente ging in overleg met
de dorpsraden maar de animo
bleek niet erg groot. In de corona
tijd vonden de dorpsraden het ook
geen goed signaal om 20.000 euro
uit te geven aan een ludieke actie.
Daarnaast blijkt er geen overeen
stemming te zijn over de juiste spel
ling van enkele dorpsnamen in het

dialect. De spelling van de namen
zou, volgens het college, tot discus
sies kunnen leiden en bovendien
bestaat de kans dat de dialect
borden gauw worden gestolen.
Dit zou weer leiden tot extra kosten.
Ook het plan om alleen in Venray de
dialectnaam ‘Rooy’ op de kombor
den te plaatsen, vond het college
geen goed idee om geen onder
scheid te maken met de dorpen.

Steun voor bouwplan Kerkweg Ysselsteyn
Het plan voor de bouw van 31 woningen aan de Kerkweg in Ysselsteyn kan doorgaan. De leden van de commissie Wonen stelden op dinsdag 23 november dat ze vaart willen zetten met het bouwplan, omdat in Ysselsteyn
veel vraag is naar betaalbare huur- en koopwoningen.
Enkele partijen vonden het jam
mer dat geen totaalplan voor
het gehele gebied is ontwikkeld.
Peter Claessens bouwprojecten uit
Ysselsteyn gaat aan de slag met
een deelplan dat bestaat uit twintig
appartementen, tien tweekappers en
een vrijstaande woning. Wethouder
Jan Jenneskens (D66) verklaarde dat
de twee ontwikkelende partijen niet
tot overeenstemming konden komen
over een gezamenlijk bouwplan.
Op aandringen van de commissie
zegde de wethouder toe opnieuw in
gesprek te gaan. “Als partijen niet
willen samenwerken, dan is het las
tig”, erkende Jenneskens.

Volgorde plannen
Door de onenigheid is het ook niet
mogelijk een tweede ontsluitings
weg te realiseren, omdat de grond
eigenaar een smalle strook grond
niet wil verkopen aan de gemeente.
“Het probleem zit in de volgorde
van de plannen”, zei de wethou
der. “De andere ontwikkelaar wil
ook direct bouwen. Dat is onwen

selijk. Dan zouden in Ysselsteyn te
veel woningen tegelijkertijd op de
markt komen. Er is in het dorp veel
vraag naar nieuwbouw maar we
willen geen 110 woningen tegelijk
toevoegen met een risico op leeg
stand. Daarom moet er een verschil
in tempo zijn tussen de eerste en de
tweede fase.”

weten dat hier ooit gebouwd zou
worden.” Dickie Minken (PvdA) was
blij met het plan. “Vooral omdat het
betaalbare woningen zijn.” Ook CDA
en D66 konden instemmen. Emmelie
Claessens (D66) zei wel dat de
omgevingsdialoog niet is verlopen
zoals iedereen had verwacht.

Bezwaar

Jeroen van de Leur (Samenwerking
Venray) vroeg zich af of apparte
menten wel nodig zijn. Hij meldde
dat op de plek van Herberg de Peel
in Ysselsteyn ook al appartemen
ten worden gebouwd. “Ik kan me
de bezwaren van de bewoners wel
voorstellen”, zei hij. Jan Jenneskens
reageerde dat juist aan appartemen
ten grote behoefte is. John Niessen
(VVD) wees op de noodzaak om
huizen te bouwen. Hij vroeg om een
goede regie van de gemeente om
de twee ontwikkelaars bij elkaar te
brengen. “Want er zijn knelpunten
en wrijvingen.”

Bewoners van de Ringweg in
Ysselsteyn maakten bezwaar tegen
het bouwplan. Ze vrezen verlies aan
privacy door de bouw van twintig
appartementen in twee bouwlagen.
Ook vinden de buurtbewoners dat
de omgevingsdialoog niet goed is
gevoerd. Mees Hillenbrink (Venray
Lokaal) haalde de bezwaren van de
omwonenden aan. “Er zijn wat haken
en ogen aan zoals geluid, verkeer
en inkijk.” De bezwaren zijn door de
gemeente afgewezen. Lizzy Bruno
(Pro Venray) vond het terrein aan de
Kerkweg een logische plek om te
bouwen. “Want het heeft een woon
karakter en omwonenden konden

Appartementen

Tekst: Henk Willemssen
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Geplukt

Jan van de Ligt Venray
Hij zit al veertig jaar in het vak en wil daar voorlopig nog even niet uit. Hij is begonnen aan uitvoerende boswerkzaamheden en opgeklommen
tot senior boswachter beheer van Staatsbosbeheer Noord-Limburg. Jan zag in zijn carrière de natuur veranderen en kan daar veel over vertellen. Deze week wordt de 63-jarige Jan van de Ligt uit Venray geplukt.

natuur, maar ook de maatschappij.
“Destijds deden we gewoon ons ding,
niemand bemoeide zich met onze
uitvoerende werk. Nu kijken mensen
kritisch mee, omdat ze tegenwoordig
veel meer betrokken zijn bij de natuur.
Vroeger was een recreatieve wandel
route door een graasgebied ondenk
baar, nu wordt dat als normaal gezien
en dat maakt het ingewikkelder voor
het beheer. Ook reageren mensen
vaak uit onwetendheid. Als we uitleg
gen waarom we een project op onze
manier aanpakken is er vaak begrip
en dat maakt het werk juist leuk.”

Wens

Jan van de Ligt werd geboren
in een gezin van elf kinderen in
De Mortel en groeide op in Veulen,
waar zijn ouders een melkveebe
drijf runden. Lang speelde hij met
het idee om samen met zijn broer
het bedrijf over te nemen, maar
gezien de vele broers en zussen
was dit moeilijk haalbaar en ach
teraf wellicht een goede keuze.
“We zijn vanuit Den Mortel naar
de Erika Hoeve in Veulen verhuisd,
omdat mijn vader erg onderne
mend was en er de grond aaneen
gesloten lag.”
Jan volgde de middelbare agra
rische school en stapte in het
agrarisch loonwerk. “Totdat ik
in 1981 een vacature zag in het
Noord-Limburgs dagblad waarin

Staatsbosbeheer aangaf een mede
werker bosbouw nodig te hebben in
Afferden. Toen ik op sollicitatie kwam,
werd er eerst naar je handen gekeken.
Als je eelt op je handen had, was je
welkom.” Zo begon Jan aan zijn car
rière bij Staatsbosbeheer. Zijn eerste
taken hadden vooral met bomen te
maken. “We kapten bomen en plant
ten ook weer nieuwe aan. In 1987 ging
een wereld voor me open, toen de
afdeling natuurbeheer werd samen
gevoegd met bosbouw. Wij keken
altijd naar rechte bomen, maar bij de
afdeling natuurbeheer was een scheve
boom de maatstaaf. Het was een uit
daging om die twee afdelingen bij
elkaar te laten vloeien.”
Binnen Staatsbosbeheer vervulde Jan
verschillende functies, maar zijn hui

Puzzel
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maar het uitschrijven van een pro
ces-verbaal is niets weggelegd voor
mij, omdat ik meer van de actie
ben, zoals het mee realiseren van
een ecoduct of het doen meanderen
van een beek. Dus meer het orga
niseren van het uitvoerende buiten
werk. In Noord-Limburg beheren we
3.400 hectare grond en dat is wel te
doen. Het regelwerk en vooral wat
er van buiten naar binnen komt kost
veel meer tijd. De telefoon gaat de
hele dag door, en middels de mail
weten ze je ook goed te vinden.
Maar ik weet daarmee om te gaan en
regelmatig op de rem te gaan staan.”

Verandering
Volgens Jan is er in veertig jaar wel
veel gebeurd op het gebied van de

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

HET IS TIJD VOOR

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

7
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3

dige baan als beheerder heeft hij al
jaren. “Ik heb me door de jaren heen
ontwikkeld en veel bijgeleerd door
extra scholing. Momenteel draai ik
mee in diverse projecten, geef gron
den in gebruik middels pacht, geef
advies over aan- en verkoop van
bos en of aangrenzende percelen,
zorg dat de recratieve voorzienin
gen op orde zijn en heb ik contact
overleg met diverse partijen zoals
dorpsraden, gemeentes binnen mijn
werkgebied, Provincie Limburg,
Waterschap en agrariërs. Ik hoef dus
nooit naar werk te zoeken, het komt
me gewoon aanwaaien. Dat maakt
mijn werk zo leuk. Elke dag is nieuw
voor mij, en ook vaak anders als
gepland. Ik heb ook een korte tijd
als opsporingsambtenaar gewerkt,

Binnenkort hoopt Jan 64 jaar te wor
den. Over drie jaar kan hij dus met
pensioen. Toch is hij daar nog lang niet
mee bezig. “Ik ga lekker door als het
op mijn 67e nog goed met me gaat.
Enkele jaren geleden heb ik via een
tekenbeet de ziekte van Lyme gekre
gen. Daar heb ik wel last van gehad,
bijvoorbeeld door gewrichtsklachten.
Ik zie dat als het risico van mijn vak.
Door het gebruik destijds van medi
catie heb ik daar momenteel weinig
of geen last meer van.” Jan hoopt de
komende jaren nog met één wens aan
de slag te gaan, namelijk het binnen
slepen en het verder mee ontwikkelen
van natuurgebied Ooijen-Wanssum.
“Staatsbosbeheer wil graag het eige
naarschap en beheer krijgen van dat
gebied. Het lijkt me heel leuk om
het natuurbeheer van dat gebied te
mogen gaan opstarten.”
Om van zijn werk af te schakelen, gaat
Jan graag naar de sauna. “Voor de
coronapandemie ging ik elke veer
tien dagen naar de sauna. Dat is voor
mij pure ontspanning. Ook is het goed
voor mijn lichaam. Ik ben verslaafd
aan de sauna, maar toch zou ik er
geen in mijn huis willen. Ik geniet van
de ambiance en de warme en koude
baden in een spa. Mijn andere hobby’s
zijn fietsen en wandelen. Ook heb ik
graag mijn kinderen en kleinkinderen
om me heen. Daar kan ik van genie
ten.”

5

Oplossing vorige week:
1

6

9

4

3

2

7

5

8

8

3

2

7

9

5

6

1

4

4

5

7

6

1

8

9

3

2

6

2

5

8

4

9

3

7

1

3

9

1

2

7

6

8

4

5

7

4

8

1

5

3

2

9

6

5

1

6

9

8

7

4

2

3

9

8

4

3

2

1

5

6

7

2

7

3

5

6

4

1

8

9

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

Vestiging Sevenum

Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25

E info@dirckxgroep.nl

W www.dirckxgroep.nl
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VVD Venray

Samen voor ouderen
Onlangs is er een informatieavond georganiseerd over de ontwikkeling van woonbehoeftes in onze gemeente. Er zijn grote uitdagingen
voor starters en doorstromers. Maar het grootste deel van de avond
ging over ouderen.
Ook in onze gemeente krijgen we
namelijk de komende jaren te maken
met vergrijzing (mensen worden
steeds ouder) en ontgroening (het
aantal jonge mensen wordt in ver
houding steeds minder). Zorg voor
deze groeiende groep ouderen moet
in onze gemeente goed geregeld blij
ven: met mobiliteit en tal van acti

Venray Lokaal

viteiten. VVD Venray steunt het plan
van twaalf landelijke zorgpartijen
‘Tien uitgangspunten voor toekomst
bestendige ouderenzorg’ waarin ze
pleiten voor een radicale focus op de
behoefte van de oudere en zijn omge
ving, met veel oog voor kwaliteit van
leven en voor preventie om gezond
heid te behouden en te versterken en

ziekte te voorkomen. Daarbij staan de
oudere mens en diens naaste centraal
en vormen zij het uitgangspunt voor
een zorgsysteem dat hen dynamisch
ondersteunt.
Het plan roept op tot een samen
hangende aanpak en samenwerking
vanuit de verschillende stelsels. We
vinden dat de gemeente daarom de
samenwerking met andere betrok
ken partijen moet opzoeken om deze
samenhang te realiseren. We plei
ten daarom voor de ontwikkeling
van een gemeentelijk meerjarenplan

ouderenhuisvesting en een gemeen
telijk plan houdbare ouderenzorg,
zoals ook aangegeven door de Raad
van Ouderen in Nederland.
Om maatwerk te kunnen leveren
moeten zorg- en woonvoorzieningen
zo veel als mogelijk los van elkaar
beschikbaar zijn. Ouderen kunnen zo
kiezen voor optimale woon- en zorgomstandigheden. Het liefst in hun
‘eigen vertrouwde omgeving’ en in
de samenleving.

om moeten durven gaan met kaders
en vooral daarbuiten mogen kijken
naar wat, met een beetje eigenzin
nig denken, mogelijk is.
Instrumenten zijn het stimule
ren van woningsplitsing, tijdelijke
woningen, zelfbewoningsplicht
met anti-speculatiebeding van
zowel nieuwe als bestaande wonin
gen, lege panden inrichten voor
bewoning, strenge tijdspadregels
aan bouwvergunningen en grond
beschikbaar stellen onder erfpacht.
Lukt het niet, durf dan te stoppen

want mislukken mag, aanmodde
ren niet.
Ik vraag niet eens om een huis, een
‘huis-je’ is voor ons geluk al vol
doende. Ik ben op zoek naar een
eigen ‘thuis’. Kom op Venray, denk
als een kind. Wees altijd nieuwsgie
rig en vrolijk, en veroordeel geen
idee.

Wim De Schryver, lijsttrekker

Huisje. Boompje. Beestje.
Ik weet het nog goed. De vlinders vliegen uit en ik begin met mijn relatie
aan een nieuwe droom. Een huisje, een boompje en een beestje.
Gewoon, lekker simpel en vooral niet te veel eisen stellen. Ik merk
echter dat het boompje én het beestje snel te regelen zijn, maar het
huisje is een uitdaging. Dit wil niet zeggen dat er géén oplossingen zijn.
Wat ik zoek? Het mag een star
terswoning, kavel, huurwoning,
koopwoning, urgentiewoning,
levensloopbestendige woning, flatje
of villa zijn. Mijn relatie en ik willen
alleen maar dat zo gewenste eigen
‘thuis’.
Onze fractievoorzitter introduceerde

in de raadsvergadering de term
‘dwars denken’ en werd door andere
partijen aangevuld met ‘out of the
box’ denken. Is deze insteek een
oplossingsrichting? Ik denk het wel
en wees daarbij niet bang voor je
reputatie. Richt je op het probleem.
Wat mij dit zegt is dat we creatiever

Orhan Daud, commissielid

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.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Productie van waterstofgas in de regio biedt kansen
voor Venray
Over waterstof wordt de laatste tijd steeds vaker gepubliceerd in de media. Met de noodzakelijke energietransitie die ons te wachten staat, is
het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, benzine en aardgas in de toekomst (2050) niet meer gewenst. De productie van waterstof en het
gebruik van waterstofgas is om die reden in de toekomst een bittere noodzaak. Waterstof zal daarom een belangrijke brandstof worden.
Waterstofgas wordt geproduceerd door middel
van elektrolyse, een proces waarbij je water
(H2O) onder stroom zet en zo water omzet in
zuurstof (O) en waterstofgas (H2). Er wordt
onderscheid gemaakt tussen groene, grijze
en blauwe waterstof. Dit is afhankelijk van
de wijze waarop het wordt geproduceerd. De
groene waterstof is van oorsprong afkomstig
van groene stroom uit zon of wind of biogas.
De grijze waterstof wordt geproduceerd door
verbranding van olie, dus met CO2 uitstoot en
bij de blauwe variant wordt CO2 opgevangen

en ondergronds opgeslagen.
Als het gaat om het rijden op waterstof, waar
bij waterstof via een brandstofcel omgezet wordt
in elektriciteit, komt er schone waterdamp uit de
uitlaat van de auto. Ook onze woningen kunnen
met waterstofgas worden verwarmd. Het huidige
net van aardgasleidingen is daarvoor geschikt te
maken en in onze bestaande cv-ketels hoeft maar
weinig te worden aangepast.
De beschikbaarheid van groene stroom uit zonneen windparken in de regio Venray groeit. Daarom
moet deze stroom ook gebruikt worden zonder dat

distributie naar het al overbelaste elektriciteitsnet
nodig is. Om die reden is het voor de hand lig
gend dat een waterstoffabriek ook in onze regio
wordt gevestigd. De Stichting Burgers van Venray
heeft om die reden een stelling op haar website
geplaatst over waterstof en de productie ervan.
Tot en met de aanstaande jaarwisseling kan men
op de website www.burgersvanvenray.nl aange
ven het eens of oneens te zijn over de stelling.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

De HAP in Venlo is een drama voor de gemeente Venray
In de maand november hebben de inwoners van de gemeente Venray de mogelijkheid gehad om hun mening of ervaring te melden over de stelling: de HAP in Venlo is een drama voor de gemeente Venray. Uit de meeste reacties blijkt dat ze het eens zijn met de stelling.
93 procent van het aantal personen dat de web
site de afgelopen maand heeft bezocht, is deze
mening toegedaan. Hierbij moet de kanttekening
worden gemaakt dat deze uitslag niet represen
tatief is voor de mening van alle inwoners van de
gemeente Venray. De meeste reacties zoals die
op de site zijn geplaatst, zijn van personen die
daadwerkelijk contact met de HAP hebben gehad.
De strekking van alle reacties laat zien dat de
sluiting van de HAP in Venray voor veel inwoners
niet in goede aarde is gevallen. Vorig jaar kon
digde Cohesie in haar persbericht aan wat haar
voornaamste beweegredenen waren om de HAP
naar Venlo te verplaatsen. Onder andere werd
er gesproken over ‘het vergroten van de kwali

teit van de spoedzorg door centralisatie, waardoor
een efficiëntere inzet van huisartsen en personeel
mogelijk is en ruimte gecreëerd kan worden voor
een aantal verbeteringen in kwaliteit en veiligheid’.
In de praktijk blijkt daar niet altijd sprake van te zijn.
Hoewel wethouder Chantal Nijkerken stelt dat er bij
de gemeente geen klachten zijn binnenkomen en
de Venrayse huisartsen nog onvoldoende gegevens
hebben om nu al conclusies te trekken, is op basis
van de reacties binnen afzienbare termijn een evalu
atie aan te bevelen.
Daarbij dienen dan ook de ervaringen zoals die op
de website Burgers van Venray staan vermeld in
beschouwing te worden genomen. Om die reden is
het raadzaam om die reacties onder ‘vorige stellin

gen’ te bekijken. Enkele benoemde negatieve aspec
ten zijn: vervoersproblemen voor ouderen, minstens
20 minuten onderweg, openbaar vervoer in de avond
en ’s nachts onmogelijk, lange wachttijden zowel ter
plekke als aan de telefoon, geen keuzevrijheid in de
gezondheidszorg.
De stichting Burgers van Venray is benieuwd naar
het resultaat van de evaluatie die gezamenlijk door
Cohesie, de gemeente Venray en de Venrayse huis
artsen zou moeten worden uitgevoerd.
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

De inhoud van de ingezonden stukken van Stichting Burgers van Venray zijn geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor)
zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Getuigen
gezocht
Zondag 31 oktober omstreeks 19.00 uur
N270 tussen Venray en Oostrum

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

Met kluit, in pot of gezaagd
of boren gaatje in de stam (EasyFix)

Kerstgroen en stukjes
Ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur
Za 9.00 tot 17.00 uur
Zo 10.00 tot 16.00 uur
Pinnen/contactloos betalen mogelijk

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21A Castenray
Tel. 06-20229225

www.boomkwekerijdireks.nl

Zondagavond 31 oktober omstreeks 19.00 uur
heeft er op de N270 tussen Venray en Oostrum
bij de stoplichten een botsing plaatsgevonden
tussen een grijze Opel Zaﬁra en een
zwarte Citroën Berlingo.
In verband met een correcte schade afhandeling,
aan een aangepaste auto voor een meervoudig
gehandicapt kind, zijn wij dringend opzoek
naar getuigen.
Wilt u meer informatie of bent u getuige?
Stuur dan even een berichtje naar
info@kempencreeert.nl

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

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

Willy’s Wereld

Column

Zwarte vrijdag
Ook in een tijd waarin een ernstig
virus onze samenleving gegijzeld
houdt, acht men het nodig om
onze drang naar (over)consumptie aan te wakkeren. Met alweer
een geïmporteerde Amerikaanse
traditie beleven we binnenkort
Black Friday.
Ik heb al eens eerder geschreven
over dat we in ons land op de
achterste poten staan als we ‘onze’
tradities wat moeten aanpassen.
Hoe anders is het met het adopte
ren van tradities uit andere landen.
Naast de import van het
‘Oktoberfest’ (hoe zou men daar in
1945 over gedacht hebben?) uit
Duitsland, nemen we vooral van
alles over uit de Verenigde Staten.
Halloween, Valentine’s Day maar
ook de eindexamengala’s en de
stoet ernaar toe komen recht
streeks uit ‘The States’. De meeste
van die tradities zijn bedacht vanuit
commercieel oogpunt. De handel
draait dan ook goed in seizoenen
waarin de diverse feestdagen of
gelegenheden plaatsvinden.
Het summum van doorgeschoten
consumptiedrang is Black Friday.
Ineens heeft iedereen een nieuwe
tv nodig omdat er bakken met
korting worden verstrekt. Als ik in
mijn omgeving navraag over de
aankoop tijdens zwarte vrijdag
komt meestal het excuus dat een
nieuwe er toch al aan zat te
komen. Dit is allemaal slechts een
smoes om niet te hoeven zeggen
dat ze zich hebben laten overhalen
om mee te doen in deze gekte.
Nederlanders stonden vroeger
bekend om zuinigheid en spaar
zaamheid. Met de snelheid waarin
ons land gegroeid is, heeft ook de
wegwerpmaatschappij zijn intrede
gedaan. Ik ben benieuwd hoe
winkeliers straks de drukte gaan
verwerken. Ik denk dat de overheid
niet voor niets nu nog snel de
anderhalve regel tot plicht heeft
gemaakt. Moeten we vrezen voor
een nieuwe zware stijging van
besmettingen? We hadden nog
eens een andere mooie traditie:
grenzen trekken tegen extremisme
in de politiek. Maar onlangs heb
ben we al een zwarte woensdag
en donderdag bereikt in ons
parlement. Twee Kamerleden
werden bedreigd waarbij FvD
volledig over de schreef ging. Ik
hoor daar niet zoveel mensen over.
We hebben het drukker om te
bepalen of het scherm 35 of 55 inch
moet worden.
Willy
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15-vragen aan

Lars Noijen Oostrum
Iedere week beantwoordt een jongere uit de gemeente Venray de 15 vragen. Deze week is dat Lars Noijen
(16) uit Oostrum.

punt. Veel mensen zullen het met
me eens zijn, maar wiskunde vind
ik een van de leukere vakken op
school. Ik vind het veel beter dan
talen of iets van economie.

Heb je een bijbaantje?
Ja, sinds begin van de zomerva
kantie werk ik bij McDonalds. Ik sta
altijd in de keuken en maak alle
burgers klaar, grill de hamburgers
of frituur alles dat nodig is. Het
werk zelf is heel erg simpel en het
is gewoon leuk met de mensen die
er werken, alleen er is een perso
neelstekort dus het kan wel eens
druk worden.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op de vrijdagavond moet ik
meestal werken, dit is bijna altijd
van 17.00 tot 23.00 uur. Op zater
dagavond ga ik altijd naar vrien
den toe. Dit is altijd bij iemand, het
liefst niet bij mij, want dan moet ik
weer opruimen en dingen voorbe
reiden. Het is wel altijd heel leuk
en gezellig.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Jimmy
Donaldson, ook wel bekend als
MrBeast. Hij is een van de groot
ste Youtubers op het moment.
De reden dat hij mijn grote voor
beeld is, is omdat hij heel veel
voor andere mensen doet. Hij geeft
geld, voedsel of andere spullen
weg en hiervan maakt hij tegelij
kertijd video’s, waarmee hij weer
geld kan verdienen.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een keer naar
Amerika willen, omdat het ver weg
ligt en de mensen er zo anders
leven. Ook zou het me leuk lijken om
een keer in de richting van China en
Japan te reizen. Natuurlijk wil ik dan
de dingen bezoeken of meemaken
waar het land bekend om staat.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag willen leren snowboar
den of skiën. Ik heb beide nog nooit
gedaan in mijn leven en ik zou het
graag een keer doen. Ik wil dan
beginnen op een indoorpiste om het
daar een beetje te leren en het later
op een echte piste proberen.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind heb ik heel veel met Lego
gespeeld. Ik had vaak zo’n doos met
lego, waar dan een handleiding bij
zat hoe je het moest maken. Alleen
uiteindelijk vond ik het steeds min
der leuk. Omdat elk bouwpakket
gemixt was in een grote bak, duurde
het lang voordat je een stukje vond.
Uiteindelijk gaat de lol er dan ook
wel vanaf.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De herinnering die mij kippenvel
bezorgt, is van een keer toen ik mijn

broertje heel hard liet schrikken. Het
was ergens in de avond en ik was
een pakje koekjes aan het eten. Hij
pakte de koekjes af en rende snel
naar het toilet om ze daar op te eten
met de deur op slot. Ik rende hem
achterna en wachtte heel stil voor de
deur zonder dat hij het wist. Toen hij
er uiteindelijk uitkwam liet ik hem
zo hard schrikken dat hij naar achter
sprong en bijna viel.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik denk dat het beste advies dat ik
gekregen heb, is dat ik niet zo veel
moet kijken naar wat anderen van je
denken. Eerst deed ik dit heel veel,
maar de laatste tijd ben ik dit steeds
minder gaan doen. Ik heb eigenlijk
geen idee wie dit heeft gezegd en of
het ooit wel eens gezegd is, maar ik
heb het ergens gehoord en ben het
niet meer vergeten.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De grootste beslissing die ik tot
nu toe heb genomen is het kiezen
van mijn profiel op school. Dit was
aan het einde van het derde jaar. Ik
heb gekozen voor het NT-profiel, ik
ben achteraf blij dat ik deze keuze
heb gemaakt. Dit is best een grote
keuze, omdat dit wel de richting is
die je de rest van je leven opgaat.

Daarom vind ik het ook best slecht
van de school dat ze er zo mak
kelijk over deden, want sommige
leerlingen hebben nog geen idee
wat ze later willen doen.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
op mijn telefoon is van een vriend
die een mondkapje met een fles
eraan op heeft. Voor het vak CKV
moest je een nutteloze uitvinding
bedenken en maken. Een vriend en
ik hadden een mondkapje met een
flesje erop bedacht, zodat je nog
steeds kan drinken als je hem op
hebt. Iemand had hem opgezet en
daar had ik een foto van gemaakt.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Ik heb niet echt een beste vriend,
ik heb wel een groep vrienden. Die
heb ik allemaal via school leren
kennen. Sommige ken ik iets lan
ger dan de andere. Met mijn vrien
den kan ik altijd lachen. Ik zie ze
dus bijna iedere dag op school en
meestal ook elke zaterdagavond.

Heb je een verborgen talent?
Ik vind zelf wel dat ik goed ben
in wiskunde, alleen ik doe er veel
te weinig voor. Als ik een beetje
oplet in de les en even het boek
doorlees, haal ik vaak al een prima

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Ik denk dat mensen zich het meest
zouden verbazen over het feit dat
ik echt heel veel legpuzzels heb
gemaakt. Nu doe ik het niet meer
zo veel. Ik vind het nog wel leuk,
alleen ik heb er niet echt meer de
tijd voor.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
De laatste tijd ben ik aan veel boe
ken begonnen voor school, alleen
heb ik ze nooit uitgelezen. Het
laatste boek dat ik echt heb uitge
lezen is ‘The Lord of the Rings: the
Fellowship of the Ring’ van J.R.R.
Tolkien. Ik was hier aan begonnen
voor een opdracht van school.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou graag een tijdje met Elon
Musk willen ruilen, omdat hij heel
rijk is en hij de baas is van grote,
succesvolle bedrijven zoals Tesla
en SpaceX. Het lijkt me leuk om
voor een tijdje hier de baas van te
zijn, alleen niet voor te lang. Dit is
namelijk niet wat ik later zelf wil
gaan doen.

Hoi

Column

Zorgen over
de studenten
Wisten jullie al, beste lezers, dat
ruim meer dan de helft van de
studenten psychische klachten
heeft? Met eenzaamheid, stress
en slaapproblemen? Nee? Ik ook
niet. Dit is recent in het nieuws
gekomen en had mijn aandacht
toch te pakken, ook omdat
ikzelf een student ben.
Dit is grotendeels het effect van
de coronacrisis, dit raakt de jeugd
van tegenwoordig ook. Misschien
wel meer dan wij doorhebben.
Want zoals een meting aangaf, lag
het percentage psychische klachten
lager voor de coronacrisis. Dit zegt
dus eigenlijk al genoeg.
De (nieuwe) maatregelen raken
jongeren ook hard. Die leuke
kroeg/uitgaansplek/sportclub moet
zich natuurlijk ook houden aan alle
nieuwe regels. Natuurlijk vinden
veel jongeren dat dan moeilijk.
Rond de leeftijd van een student
is goede vrije tijd nou eenmaal
belangrijk en dat word even van
ons afgepakt. Dat komt harder
aan bij de één dan bij de ander.
Maar beste lezers, het leven is
een feestje, maar je moet wel zelf
de slingers ophangen (zeker rond
deze tijd).

Er zijn zoveel dingen
die het leven nog te
bieden heeft

Kijk alle Harry Potter films terug,
ga even lekker koffie drinken in het
dorp, loop even lekker eruit of pak
deze tijd om aan jezelf te werken.
Er zijn zoveel dingen die het leven
nog te bieden heeft, en die je nu
nog steeds kan gaan doen ondanks
alle maatregelen. Ik weet het, het
is even zoeken, maar ik geloof dat
jullie er wel uitkomen. En voor je
het weet zijn die drie weken weer
voorbij en kan je weer meer doen.
Maar ik ga het niet goedpraten,
deze tijd is voor iedereen moeilijk.
En dus ook zeker voor de jongeren.
Met dit stukje heb ik je hopelijk
overtuigd dat je erover gaat naden
ken dat wij, jongeren, de corona
tijd ook een harde periode vinden.
Met alles erop en eraan.
Voor nu ga ik duik ik weer in een
nieuwe Harry potter film.

Tekst: Fenne Voesten
Maud Rötjes
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Dansvereniging Amusement
organiseert dansmiddag
Dansvereniging Amusement organiseert op zondag 28 november
een dansevenement in partycentrum ANNO ‘54 in Venray. Deze
maandelijkse dansmiddag vindt plaats van 15.00 tot 19.00 uur.
De dansvereniging roept ieder
een die graag danst op om langs
te komen. De dansmiddag wordt

georganiseerd voor ouderen uit
Venray en omstreken.

Militaire basisopleiding tot
luchtverdediger in Vredepeel
te zien op YouTube
Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC)
heeft de Algemene Militaire Opleiding (AMO) voor het eerst vastgelegd. Deze is sinds kort te zien op het YouTubekanaal van de
Koninklijke Landmacht. Inmiddels is het DGLC bezig met de derde
lichting van de opleiding, een vierde staat gepland voor 2022.
Halverwege 2021 ging de tweede
lichting van de AMO bij het DGLC
van start. Van de 33 rekruten werd
een deel gevolgd in hun opwerkt
raject tot militair. In achttien weken
tijd kregen zij alle basisprincipes
van het militair zijn aangeleerd.
Zichtbaar in de serie is onder andere
militaire zelfhulp en kameraden
hulp, wapenhandelingen, militaire
ethiek, kaartlezen en bivak.

De serie genaamd ‘Target Locked’
is een vijfdelige serie die de
komende weken te zien is op het
YouTubekanaal van de Koninklijke
Landmacht.
De AMO in de Vredepeel is onder
deel van een proeftuin waarbij het
hele traject van werving, selectie,
opleiding en plaatsing lokaal op de
Luitenant-generaal Bestkazerne in
Vredepeel plaatsvindt.

Samen aan tafel bij Landweert Leeft
Landweert Leeft organiseert op dinsdag 30 november weer een Samen aan Tafel. Dit eetpunt wordt gezien als
een van de mogelijkheden tot het verbeteren van de sociale cohesie.
In de gemeente Venray zijn op veel
plaatsen eetpunten voor senioren en
andere doelgroepen gerealiseerd.
Deze activiteiten passen binnen de visie
van de gemeente, zodat burgers meer
voor elkaar gaan zorgen. Binnen de
eetpunten zijn veel vrijwilligers actief

die zich bezighouden met het bereiden
van de maaltijden, het ontvangen van
de gasten, het serveren van de maal
tijden en het helpen bij het opruimen.
Samen eten is een ontmoeting met
dorps- en buurtgenoten en het stimu
leert het leggen van contacten.

Vanwege de coronamaatregelen wordt
er aan deelnemers gevraagd met een
mondkapje op te komen en er wordt
gecontroleerd op de coronacheck.
Er hebben zich al ongeveer 25 deel
nemers opgegeven. Opgeven kan tot
zaterdag 27 november.

Vrijwilligers oogsten zaailingen

Venrayse boompjes krijgen tweede kans
Meer Bomen Nu gaat dit jaar 1 miljoen bomen (ver)planten. Het planten van bomen wordt gezien als één van
de beste oplossingen om klimaatverandering te vertragen en de biodiversiteit te herstellen. Meer Bomen Nu
verzamelt op zaterdag 4 december boompjes in Venray en plant ze op andere plekken terug.
De komende jaren zullen er veel
bomen moeten worden geplant om
zo koolstof vast te leggen en de
biodiversiteit te verbeteren. Om alle
Nederlandse ambities waar te
maken, zijn minimaal 100 miljoen
bomen nodig. Bomenkwekers kun
nen dit niet allemaal leveren.

Gratis uitdelen
Bestaande bomen produceren jaar
lijks velen zaailingen. Deze zijn ech
ter niet altijd gewenst op die plek
omdat ze in de weg staan, omdat er
te veel staan waardoor ze het niet

allemaal redden of omdat ze andere
soorten verdrukken. Als onder
deel van ecologisch beheer zorgt
de Meer Bomen Nu actie ervoor
dat deze boompjes een tweede
kans krijgen door ze met vrijwilli
gers te oogsten en daarna gratis uit
te delen. In heel Nederland zijn al
1.200 locaties gevonden voor 1 mil
joen bomen en struiken. Dit zijn
plekken waar burgers bijvoorbeeld
een nieuw (voedsel)bos willen
aanplanten of plekken waar boe
ren een haag langs de akker willen
realiseren. Deze zaailingen kunnen

dan uitgroeien tot een grote boom.
Landelijk zijn meer dan 1 miljoen
bomen en struiken zijn al aange
vraagd, waaronder ook in Venray.
In Venray wordt er op zaterdag
4 december geoogst in Boschuizen.
Mensen die zelf een goede locatie
beheren met een teveel aan jonge
zaailingen tussen knie en mans
hoogte, wordt gevraagd dit te laten
weten zodat er een oogstdag kan
worden georganiseerd.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden
via www.meerbomen.nu

Leden krijgen meer
Profiteer van uw

preventiebudget

Ruim 73.000 huishoudens in Noord- en Midden-Limburg profiteren
van het gemak en het voordeel van een lidmaatschap bij Groene Kruis
Ledenorganisatie. Preventie en positieve gezondheid staan daarbij hoog
in het vaandel, net als bij zorgverzekeraar VGZ. Als lid van Groene Kruis
Ledenorganisatie heeft u bij deze zorgverzekeraar een streepje voor. U krijgt
niet alleen korting op uw verzekeringspremie, maar veel belangrijker nog: u
krijgt extra ruime vergoedingen voor fysioherapie, mantelzorgondersteuning
en preventie.

Korting en extra uitgebreide vergoedingen voor preventie
Gezond en fit blijven, bewuste keuzes maken, lekker in uw vel zitten… Een preventiebudget is - de naam
zegt het al - een ‘potje’ dat u zelf kunt gebruiken voor preventieve zorg. Denk aan cursussen, trainingen
of adviestrajecten die u of de mensen om u heen helpen om gezond en vitaal te blijven.
Als lid van Groene Kruis Ledenorganisatie krijgt u bij VGZ een extra ruim preventiebudget:

U kunt uw
preventiebudget inzetten
voor onder andere:
EHBO-cursus
Reanimatiecursus
Leefstijlcheck

normaal

voor leden

Stoppen met roken

VGZ aanvullend goed

€ 200,- preventiebudget

€ 400,- preventiebudget

Mindfulness

VGZ aanvullend beter

€ 400,- preventiebudget

€ 600,- preventiebudget

VGZ aanvullend best

€ 500,- preventiebudget

€ 700,- preventiebudget

Meer weten?
Op onze website ontdekt u alle voordelen van het lidmaatschap en de vele extra’s die u krijgt bij VGZ.
Kijk op onze website en vergelijk. U kunt tot 1 januari 2022 overstappen.

www.groenekruisleden.nl/vgz
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Omgaan met dementie
Valpreventie
Sportmedisch advies

14

verenigingen \ 2511

In december weer inzamel
actie DE-koffiepunten
De landelijke Waardepuntenactie van Douwe Egberts begint weer
in december. Voor de voedselbank in Noord-Limburg organiseert
Lionsclub Venray Peelparel deze actie.
Gedurende de maand decem
ber 2021 wordt alweer de
tiende landelijke Douwe Egberts
Waardepuntenactie georganiseerd,
waarbij Lionsclubs en voedsel
banken in het hele land Douwe
Egberts Waardepunten gaan inza
melen die zullen worden ingewis
seld voor pakken koffie ten bate
van de Voedselbanken Nederland.
“Er zijn immers ook in onze regio
veel gezinnen die steun nodig heb
ben van de voedselbank. Voor hen

is koffie al snel een onbetaalbare
luxe.”
In deze regio organiseert Lionsclub
Venray Peelparel de actie voor
de voedselbank Noord-Limburg.
Vanaf begin december staan de
inzamelboxen weer in Venray bij
de Albert Heijn, Aldi Veltum, Jan
Linders, PLUS van Dijck, Jumbo
Bleek, Brukske en Veltum en
Praxis. In Wanssum bij de Jumbo.
Dus als u oude punten hebt, kunt u
deze in de inzamelbox inleveren.

Weer een Oogcafé in Venray
Na de vorige bijeenkomst wordt er weer een Oogcafé Venray gehouden. Dit evenement vindt plaatst op zaterdag 27 november in ‘t Schöpke in Venray.
De organisatie hoopt op weer een
prettige bijeenkomst zoals op 30
oktober. Deze keer zal Ton van Gestel
het Oogcafé bezoeken. Ton is lid van
de Adviesraad Sociaal Domein van
de gemeente Venray. Hij zal vertel
len wat de rol van de Adviesraad is

en wat die raad voor het Oogcafé kan
betekenen. Uiteraard is er ook deze
keer ruimte voor onderlinge uitwisse
ling van ervaringen.
De bijeenkomsten op zaterdagmor
gen worden speciaal gehouden
voor blinden en slechtzienden die

op maandagmiddag verhinderd zijn
om dan het Oogcafé te bezoeken. In
verband met corona is aanmelden
gewenst.
Voor meer informatie, stuur dan een
mail naar info@gehandicaptenplat
formvenray.nl of bel 06 30 66 15 63.

Afscheid met een speldje

Secretaris Herman Janssen
treedt af bij KBO Heide
De KBO Heide heeft onlangs haar uitgestelde jaarvergadering
2020 gehouden. Bij de vergadering is secretaris Herman Janssen
officieel afgetreden na het uitstel door de corona.
In het openingswoord memo
reerde de voorzitter de moeilijke
periode door de corona en werd er
stilgestaan bij de overleden leden
in 2020 en 2021. Het gevoerde
beleid werd met applaus goed
gekeurd. Tijdens de pauze was er
koffie met vlaai en kwam meneer
Wijnhoven, KBO-voorzitter kring
Venray met een speldje van ver
dienste en lovende woorden voor
Herman Janssen. Herman is, na
zestien jaar het secretariaat te
hebben verzorgd, in 2020 afge

treden maar door de corona is
het officiële aftreden uitgesteld.
Het speldje werd door echtgenote
Mien opgespeld. Herman heeft
veel voor de KBO en het dorp
betekend. Naast het vele secreta
riaatswerk was hij onder andere
leider van de Groenploeg, oprich
ter van de Jeu de Boules vereni
ging en gymclub. Voor echtgenote
Mien was er een bos bloemen.
Na dit officiële gedeelte was er
ontspanning met troubadour Hans
van Gorp.

Fairtrade koffie bij Sint Willibrordus
kapel
Wandelaars die onlangs de Willibrorduskapel in Geijsteren passeerden werden verrast door leden van de
werkgroep Fairtrade Venray. In het kader van de fairtradeweek bood de werkgroep deze wandelaars
Fairtrade koffie, thee of chocolademelk aan en een fairtrade chocolaatje. De inhoud van zeven kannen
koffie verdween in de magen van de wandelaars. Ondertussen werd uitvoerig gesproken over het belang
van fairtrade. “De meeste wandelaars waren op de hoogte van het belang hiervan, sommigen waren al
trouw gebruiker, maar het kwam ook enkele keren voor dat de leden van de werkgroep uitleg moesten
geven van het bestaan en belang van fairtrade producten”, aldus Piet Kroft van de werkgroep.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:
VENRAY CENTRUM
VENRAY LANDWEERT
VENRAY BRUKSKE
MERSELO
HEIDE
GEIJSTEREN

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Jubilarissen harmonie St. Catharina
Leunen-Veulen-Heide
Tijdens de Cecilia-avond van harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide werden twee jubilarissen
gehuldigd: Jac van Osch met 40 jaar lidmaatschap en Huub Geurts met 25 jaar lidmaatschap. Beide zijn
bestuurslid geweest van harmonie St. Catharina. Jac als bestuurslid met aandachtgebied de drumband,
Huub als vicevoorzitter en voorzitter. Na hun bestuursperiode zijn ze allebei benoemd tot erelid voor hun
bewezen diensten.
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Venrayse auteur Jack Lance
signeert op Black Friday zijn
gelijknamige boek
Van de uit Venray afkomstige thrillerauteur Jack Lance (pseudoniem van Ron Puyn) is een nieuw boek verschenen: Black Friday.
Dit is een bundel korte verhalen die zich allemaal afspelen op de
befaamde koopjesdag Black Friday. Komende Black Friday, vrijdag 26 november, presenteert en signeert Lance het boek in een
vijftal boekhandels in de regio.

Wij zoeken naar een enthousiaste nieuwe collega voor onze Soprema vestiging Horst.

SOPREMA ZOEKT
Baliemedewerker (40 uur)
Soprema verkoopt diverse bouwmaterialen, maar staat vooral bekend om haar complete
assortiment dakmaterialen. Met name het platte dak is ons specialisme. Hierin voorzien wij de
klant op een professionele en servicegerichte manier van adviezen, garanties en trainingen. Wij
hebben een landelijke dekking en bestaat uit 15 verkoopvestigingen door heel Nederland en
een online webshop. Team Horst bestaat uit een gezellig team van 4 enthousiaste collega’s.
Heb je enige afﬁniteit met de bouw/techniek?
Lijkt het je leuk om klanten te helpen en te voorzien van een goed advies?
Door jouw hulp hebben onze klanten de juiste producten voor hun klus. Sta je ook nog fysiek
je mannetje om te ondersteunen in het magazijn en bij het laden & lossen dan ben jij misschien
wel onze ideale nieuwe collega.
Wij bieden
• Een goed salaris op basis van CAO Hibin
• 25 vakantiedagen en 12 ATV dagen
• Opleiding & trainingen
• Doorgroeimogelijkheden
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het proﬁel? Heb je vragen over de inhoud van deze functie? Dan kun je altijd even bellen met Joost Blaas 06-54905377 of direct
reageren via solliciteren@soprema.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld’

De verhalenbundel Black Friday
belicht zes situaties, die in feite gaan
over zes verlangens, wat leidt tot zes
deals: de mooie Romy verlangt naar
de liefde van een succesvolle auteur
van horrorverhalen. Een huis dat van
zijn eigenaar houdt, weigert van hem
te scheiden. Een vrouw gaat over lij
ken voor de schoenen die ze wil heb
ben. Een wanbetaler dacht dat hij alle
deurwaarders wel had meegemaakt,
maar hij vergist zich. Een tandarts
trekt meer dan alleen kiezen bij een
patiënt waar hij iets van wil. Op Black
Friday keren soms de spoken van
vorige Black Fridays terug.

Hollywood
De verhalen zijn kolderiek, span
nend, en soms griezelig. Horror met
een vette humoristische knipoog.
Dat geldt ook voor de verhalen
bundel die Lance eerder dit jaar
uitbracht: Verhaaltjes voor het

Slapengaan. In deze bundel staan
zes verhalen over kinderen, ouder
schap en opvoeding, niet bedoeld
voor kinderen, maar wel voor vaders
en moeders die niet alles even
serieus nemen. Daarnaast schrijft
Jack Lance thrillers die in dertien
talen verschijnen (van Engels tot
Hebreeuws, van Duits tot Chinees
en van Pools tot Spaans). Eén van
zijn novellen (Nachtogen) werd in
Hollywood verwerkt tot een fea
ture speelfilm (getiteld Night Eyes).
Ook andere van zijn verhalen wer
den verfilmd. Ook schrijft hij romans
zoals Vuurgeest en Zone.
Op Black Friday, vrijdag 26 novem
ber, presenteert en signeert Jack
Lance de verhalenbundel Black
Friday in vijf boekhandels, in vijf
verschillende plaatsen in de regio.
Voor de gemeente Venray komt hij
naar de Bruna in Venray van 15.15 tot
16.15 uur.

Silent Disco in The B Venray

vacature_nl_20211117.indd 1

AAN DE BAK BIJ EUROSTEEL

CNC DRAAIER/
FREZER

In Jongerencentrum The B in Venray vindt op zaterdag 4 december een Silent Disco plaats. Bezoekers kunnen kiezen uit drie
kanalen: popmuziek (Top 40), feest, fout en verzoekjes en R&B,
Soul&Urban.
Verschillende DJ’s draaien ieder op
hun eigen muziekkanaal tegelijk
muziek en de bezoekers kiezen welk
kanaal ze op hun headset willen
horen. Hierop regelt iedereen zijn
eigen volume. Als je even wilt pra

ten met iemand zet je de headset af.
Iedereen vanaf 16 jaar is wel
kom. De deuren gaan om 13.00 uur
open tot 18.00 uur. Coronacheck en
ID-controle vinden bij binnenkomst
plaats aan de deur.

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/
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-50%

-20%

1199,-

599,-

A
SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

€200 CASHBACK

• QuickDrive • AI Wash • Super Speed • Eco Bubble
• 9 kg vulgewicht • Incl. 5 jaar garantie na registratie bij
Samsung * Prijs na €200,- cashback,
cashbackactie geldig t/m 30-11-2021

’’
55 0 cm

-33%

599,-

WHIRLPOOL WARMTEPOMPDROGER
FTNL M11 82

479,-

• Vulgewicht 8 kg • FreshCare+ • Easy Cleaning
• SenseInverter Motor • Woolmark Blue

449,-

SAMSUNG DRAADLOZE
STOFZUIGER
VS15T7036R5/EN

299,-

• Tot 150W zuigkracht • Tot 40 minuten gebruiksduur
• 3 Borstels, 2 opzetstukken • Reservoir inhoud van 0,8 liter

’
75 9 cm

14

18

-18%

-33%

1199,-

PHILIPS AMBILIGHT TV
55PUS9435/12

799,-

• LED • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Android TV
• Bowers & Wilkins-luidsprekers • P5 Perfect Picture Engine

-15%

2399,-

SONY BRAVIA TV
XR75X94JAEP

1599,-

• Full Array LED • 4K Ultra HD • 4K HDR-tv met Cognitive
Processor XR • Google Assistant • Google TV

199,-

EUFY VIDEO DEURBEL
VIDEO DOORBELL 2K + HOMEBASE

169,-

• Geen extra abonnement nodig • 16GB opslaggeheugen
• 2K videobeelden

OOK ONLINE EN VIA DE TELEFOON!
8 WINKELS

WWW.EPTUMMERS.NL

085-105 4444
NIEUWE
MEGAS
TORE

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

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

