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Venray Lokaal
winnaar verkiezingen
Venray Lokaal is als grootste partij uit de bus gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart. Volgens de voorlopige uitslag, de definitieve volgt op maandag
21 maart, krijgt Venray Lokaal zeven zetels in de nieuwe gemeenteraad. Lijsttrekker Harold Stevens spreekt van een ongelofelijk moment. Het CDA gaat van negen naar zes zetels.
Volgens lijsttrekker Anne Thielen heeft dat mede te maken met de gebeurtenissen die onder andere landelijk hebben plaatsgevonden. De derde plek gaat naar de VVD, met vier zetels.
De partij is nog nooit zo groot geweest in de gemeente Venray.

CDA verliest koppositie en maakt plaats voor
Venray Lokaal
Waar het CDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog negen zetels wist te behalen, moet de
partij het dit jaar volgens de voorlopige uitslag doen met zes zetels. De partij is ingehaald door Venray
Lokaal die 4.147 stemmen wist te behalen en daarmee zeven zetels binnensleept. Daarmee groeit de partij
vergeleken met vier jaar geleden met twee zetels.
“Ongelofelijk”, geeft lijsttrekker
Harold Stevens van Venray Lokaal
aan. “We hadden gehoopt op vijf
zetels, dat het zo’n avond zou
worden is een droom. Fantastisch.”
Hij v erklaart het hoge aantal
stemmen op zijn partij door de
nieuwe koers die Venray Lokaal
is gaan varen. “We hebben
vernieuwing doorgevoerd in de
partij, waardoor er een mix is

ontstaan tussen man en vrouw en
jong en oud. We hebben met name
ingezet op verjonging. Venray Lokaal
is een heel mooi en krachtig team en
we hebben de juiste mensen op de
juiste plek gezet. Echt teamwork.”
Anne Thielen, lijsttrekker van het
CDA is wat minder te spreken over
de uitslag. Haar partij kreeg volgens
de voorlopige uitslag in totaal 3.479
stemmen en verloor vergeleken met

vier jaar geleden drie zetels. Het is
voor het eerst in veertig jaar dat het
CDA van de troon wordt gestoten in
gemeente Venray. “Jammer, het zijn
minder stemmen dan we hadden
gehoopt. Er is veel gebeurd de laatste
tijd, daarom hebben we er rekening
mee gehouden dat we wat stemmers
zouden verliezen. We staan met een
nieuw team klaar en we hebben
vertrouwen in de toekomst.” Naast

Venray Lokaal was de VVD ook
de grote winnaar. De derde plek
gaat namelijk naar de VVD, die dik
tevreden is met de uitslag. De partij
kreeg 2.804 stemmen wat goed is
voor vier zetels, dat is ten opzichte
van vier jaar geleden een groei van
twee zetels. “We zijn nog nooit zo
groot geweest in Venray, we zijn
superblij met de uitslag”, aldus
Wim de Schryver.
Nieuw tijdens de gemeenteraads
verkiezingen was GroenLinks. Zij
wist één zetel te bemachtigen. “We
zijn blij dat we in de raad komen. Ik
had eerder gezegd dat als we drie

zouden krijgen, ik in de lamp ging
hangen. Maar ik ben al lang blij dat
we die lamp wat vaker gaan zien”,
aldus André van Maarschalkerwaard.
Het moet uitwijzen of Van
Maarschalkerwaard door voorkeursstemmen in de raad komt. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt
maandag 21 maart vastgesteld.

We zijn nog nooit
zo groot geweest in
Venray
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Aniek Linders uit Geijsteren leest voor uit braille prentenboek
De 16-jarige Aniek Linders uit Geijsteren heeft woensdag 9 maart voorgelezen in de bibliotheek van Venray. Speciaal hieraan was dat ze voorlas uit een braille prentenboek. Aniek is namelijk al haar hele leven
blind, maar wil andere kinderen laten zien dat ondanks haar ‘handicap’
ze toch kan genieten van lezen.
De activiteit was bedoeld voor kinderen van 3 tot 7 jaar. Ze konden kennismaken met een persoon die blind
is en daar meer over leren. Na het
voorlezen volgde een knutsel- en doeactiviteit en kregen de kinderen een
speciale braillesticker mee naar huis.
“We hoorden dat er in de bieb voorgelezen werd voor de kleuters, dat vond
ik erg leuk en dacht: ‘dat wil ik ook’”,
vertelt Aniek. Ze nam daarom samen
met haar ouders contact op met de
bieb met de vraag of ze mocht komen
voorlezen. Zo geschiedde. “Ik had
gezonde spanning, maar had er vooral
heel veel zin in.”
Aniek las voor uit het boek ‘Ik voel
een voet’. Het was niet de eerste
keer dat Aniek voorlas uit een braille
prentenboek. “Ik lees graag voor.
Nu alleen nog als oma er is. Wel heb
ik meegedaan aan de voorleeswedstrijd op school. Die heb ik gewonnen

en mocht de school vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd
van de regio Cuijk. Dat was erg leuk,
maar ik ging niet door naar de volgende ronde.” Volgens Aniek is braille
leren, hetzelfde als leren schrijven.
“Je begint eerst met losse letters,
dan woordjes en daarna hele zinnen.
Alleen schrijf ik ze niet op maar type
ik ze op mijn computer.”
Voor de 16-jarige is leven zonder te
kunnen zien heel normaal. Toch wil
ze andere kinderen wat meegeven.
“Ik weet niet anders, maar het is
vaak wel lastig, omdat de wereld erg
visueel is. Ik wil kinderen meegeven
dat je ondanks dat je niet kunt zien,
je toch kunt lezen en van boeken kunt
genieten. Maar ook dat ik net als ieder
ander ben, ook al ben ik blind.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Gemeenteraad stemt voor noodopvang in Oostrum
Alle acht partijen in de gemeenteraad stemden op dinsdag 8 maart in
met de komst van een noodopvang in de Evenementenhal in Oostrum.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan binnenkort
starten met de opvang van 350 vluchtelingen voor een periode van
zes maanden.

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

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Burgemeester Leontien Kompier vertelde dat ze zitting heeft in de LRT,
de landelijke regietafel voor migratie en integratie. Op de ochtend van
de raadsvergadering sprak ze nog
met enkele ministers en staatssecretaris Eric van der Burg van asiel.
Kompier haalde aan dat de nood hoog
is. “Ook door de verschrikkelijke situatie in Oekraïne. Daarom kreeg de
gemeenteraad maar een heel krappe
voorbereidingstijd. Maandag nam het
college een besluit en een dag later
vragen we uw instemming.” De burgemeester zei er een groot verschil
is met de opdracht die gemeente
Venray op 14 december kreeg van
het Rijk. Toen ging het over de nood-

opvang van 500 vluchtelingen in de
Evenementenhal voor vier maanden.
“Dat was een aanwijzing zonder juridische basis waarvoor de gemeenteraad
niet aan zet was. Nu kunt u wel beslissen over dit belangrijke onderwerp.”
De 350 vluchtelingen die binnenkort worden opgevangen in de
Evenementenhal zullen wellicht geen
Oekraïners zijn. Leontien Kompier
sloot het ook niet uit omdat de situatie
bijna dagelijks verandert. Ze vertelde
dat de asielopvang voor de langere
termijn voortaan in handen is van de
veiligheidsregio. “Veiligheidsregio
Limburg-Noord coördineert de verdeling van asielzoekers over de gemeenten. Daarover zal de nieuwe raad na
de verkiezingen een besluit nemen.”

Kink in de kabel
De partijen konden instemmen met
de tijdelijke noodopvang in Oostrum.
De meeste fractieleiders eisten wel

dat de gestelde voorwaarden van
de gemeente zonder meer door het
COA worden geaccepteerd. Als er
een kink in de kabel komt, moet de
gemeenteraad direct op de hoogte
worden gebracht. Dat kon wethouder
Chantal Nijkerken (VVD) bevestigen.
“Onze voorwaarden zijn niet onderhandelbaar. Als het niet lukt, komen
we bij u terug.”

Klankbordgroep
De voorwaarden zijn bedoeld om
goede woon- en leefomstandigheden
te creëren, zoals het aanbieden van
dagbesteding en gezondheidszorg en
het waarborgen van veiligheid, ook
voor de omgeving. De wens van de
gemeenteraad om een klankbordgroep van omwonenden en dorps- en
wijkraden op te zetten, werd gehonoreerd door wethouder Jan Jenneskens
(D66). Hij zei veel waarde te hechten
aan goed contact met de omgeving.

Terughoudend
De gemeente wil ook dat alle kosten
voor de asielopvang worden vergoed.
Vanwege de beperkte capaciteit van
de politie in Venray zullen bijvoorbeeld beveiligers en straatcoaches
moeten worden ingehuurd. De VVD
was van alle partijen het meest terughoudend. “We stemmen in, maar niet
met volle overgave”, zei Bas Künen.
“Want dit voorstel heeft verstrekkende
gevolgen voor de samenleving en
vooral voor Oostrum.” Henk Bisschops
(PvdA) verwoordde: “De actualiteit
noopt tot snel handelen. Alle vluchtelingen zijn van harte welkom.
Het maakt geen verschil uit welke oorlog ze komen.”

Tekst: Henk Willemssen
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Verder
Voorlopige uitslag 2022
verloop
verkiezingen
Verkiezingen 2022

Verkiezingen 2018

Opkomstpercentage: 49,25 procent

Opkomstpercentage: 49,6 procent

VOORLOPIGE
ZETELVERDELING

Donderdag 24 maart:
afscheid van oude gemeenteraad
De gemeenteraad wordt benoemd
tijdens een commissie van onderzoek. Deze commissie onderzoekt
de geloofsbrieven van de nieuw
benoemde raadsleden en deelt haar
bevindingen. Als de geloofsbrieven worden goedgekeurd, worden
de gekozen raadsleden toegelaten
tot de raad. Diezelfde vergadering
wordt afscheid genomen van de oude
gemeenteraad en afzwaaiende raadsleden.

Woensdag 30 maart:
installatie nieuwe gemeenteraad
Tijdens een openbare vergadering
leggen alle nieuwe raadsleden van
gemeente Venray hun eed af, inclusief de raadsleden die opnieuw zijn
gekozen.

Donderdag 7 april:
eerste raadsvergadering
De eerste ‘echte’ raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad.
De raadscommissie bereidt die dag de
besluiten van de gemeenteraad voor.
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Het gemeentelijk centraal stembureau
stelt op maandag de officiële uitslag
van de stemming vast. Per gemeente
wordt het totaal aantal uitgebrachte
stemmen en de aantallen stemmen
per lijst en per kandidaat vastgesteld.
Ook wijst het bureau de zetels en
restzetels toe aan de verschillende
kandidaten, rekening houdend met
uitgebrachte voorkeursstemmen.
Daarna kunnen de nieuwe raadsleden
aangeven of ze de verkiezing accepteren of niet. Zo niet, schuift de volgende kandidaat van de partij door.

ZETELVERDELING

CDA

Maandag 21 maart:
officiële verkiezingsuitslag

Samenwerking
Venray

De stemhokjes zijn inmiddels weer
gesloten, de stemmen geteld en de
voorlopige uitslag is bekend.
Toch moet er nog een en ander
gebeuren voordat de nieuwe
gemeenteraad haar eerste vergadering kan houden. Wat staat er
allemaal nog op de planning?

Uitslag 2018

Opkomst
percentage lager
dan vier jaar
geleden
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen
van Venray op woensdag 16 maart was een
fractie lager dan vier jaar geleden. Bij de vorige
verkiezingen werd een opkomst van
49,6 p
 rocent gehaald, dit jaar is 49,25 procent
van de kiesgerechtigden gaan stemmen.
In totaal werden er 36.156 inwoners van
gemeente Venray opgeroepen. 17.688 daarvan
brachten daadwerkelijk hun stem uit. 29 stemmen waren ongeldig en 90 blanco. Willem
Gommans uit Castenray mocht woensdag
16 maart voor het eerst stemmen en dat op zijn
verjaardag. Net een paar uurtjes 18 jaar jong,
werd hij in het gemeentehuis van Venray ontvangen door burgemeester Leontien Kompier.
Kompier begeleidde hem naar de stembus waar
hij zijn eerste stem uitbracht.
/ Beeld: Gemeente Venray

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Start aanleg glasvezel
nu ook in wijken en centrum Venray
Er komt nu ook glasvezelinternet in de wijken en in het centrum van Venray. Daartoe tekent de gemeente
Venray een samenwerkingsovereenkomst met KPN. Dat is afgesproken door de gemeente Venray,
GlaswebVenray en KPN. Eerder werden al de kerkdorpen en het buitengebied voorzien van snel internet.
Wethouder Cor Vervoort is blij dat
het gelukt is om tot een overeenstemming te komen. “Door de
krachten te bundelen kunnen we
echt aan de slag voor onze inwoners en ondernemers.” Dat het
een tijd geduurd heeft om ook een
plan te maken voor de aanleg van
glasvezel in de wijken, onderkent
de gemeente. De afgelopen jaren
zat eerst de energie op de kerkdorpen en het buitengebied. De aan-

leg van glasvezel in de wijken was
voor GlaswebVenray economisch
niet haalbaar. GlaswebVenray heeft
daarom de samenwerking gezocht
met KPN om ook de aanleg in de
wijken en het centrum mogelijk te
maken. De gemeente Venray ondersteunt deze stap. GlaswebVenray en
KPN hebben hun samenwerkingsafspraken al ondertekend. Ook de
gemeente zal een samenwerkingsovereenkomst met KPN aangaan.

Vervoort: “We hopen dat zo snel
mogelijk ook in onze wijken en in
het centrum de schop de grond in
kan.”

We kunnen
nu echt aan
de slag

Kom werken wanneer het
jou het beste uitkomt!
We hebben voldoende (bij)banen
voor de kassa, de winkel,
de vulploeg of de horeca.
Mail: vacatures@leurs.nl

Straelseweg 370, Venlo

www.leurs.nl/vacatures

077-3216000
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Bomen belemmeren
gebruikers trottoir St. Jozefweg
De oude bomen die staan in het trottoir langs de St. Jozefweg in
Venray vormen een hindernis voor de voetgangers. Vooral de bewoners van Zorgkwartier Venray hebben er last van, omdat het ongelijke
en smalle voetpad slecht begaanbaar is voor rolstoelen en rollators.
Zorgkwartier Venray, een kleinschalige woonvorm voor mensen met
dementie of een lichamelijke aandoening, heeft bij de gemeente aangeklopt voor een oplossing. Er waren
al verschillende klachten binnengekomen over de slechte toegankelijkheid van het trottoir. De gemeente
wil de bomen niet kappen, omdat
het om waardevolle exemplaren
gaat. De enige oplossing is het verleggen en verbreden van het voetpad. Dit is al eerder gebeurd bij de

Onderdak voor insecten

Schoolplein Montessorischool Venray
opgefleurd tijdens NL-Doetdag
Op het schoolplein van de Montessorischool zijn op zaterdag 12 maart in een paar uurtjes tijd bergen werk
verzet. Met een team van collega’s, ouders, kinderen en vrijwilligers van bijna zestig personen is er werk
gemaakt van de verdere vergroening van het schoolplein. De groene strijders hebben hieraan ook hun medewerking verleend.

naastgelegen parkeerplaats waar het
trottoir nu naast de bomenrij ligt.
De gemeente wil hiervoor een
strook grond van 91 vierkante meter
aankopen van de eigenaar van het
gebouw van Zorgkwartier Venray,
waarin voorheen het UWV-kantoor
was gehuisvest. Het College van B&W
heeft ingestemd met de koopsom
van 7.280 euro voor een strook van
de voortuin. De kosten voor het verleggen en inrichten van het nieuwe
voetpad bedragen 9.700 euro.

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

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
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

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

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

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

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

Zaterdag zijn er ruim 140 vierkante
meter trottoirtegels verwijderd.
In plaats van tegels wordt hier in de
toekomst gras gezaaid. Verder is er een
insectenhotel gemaakt waar vlinders,
wilde bijen en andere insecten onder-

dak kunnen vinden. “Goed voor de
schooltuinen, het voedselbosje, en voor
de leerlingen heel leerzaam, want zij
kunnen straks de insecten observeren
en hier onderzoekjes uitvoeren”, aldus
de vrijwilligers. Ook is er een natuur-

weefgetouw gemaakt, leerlingen kunnen straks ook buiten creatief aan de
slag en takjes en bladeren vlechten en
weven. Verder zijn er diverse planten
en struiken aangeplant en heeft de
zandbak een nieuwe lik verf gekregen.

Akkoord over verkoop grond
bloemenzaak Patersstraat
Gemeente Venray heeft een akkoord bereikt over grondverkoop met de eigenaar van bloemenzaak September
in de Patersstraat in Venray. De gemeente heeft het stuk grond achter de winkel niet nodig, maar een bodemvervuiling belemmerde jarenlang de verkoop waarover al vanaf 2008 wordt gesproken.
Achter de bloemenzaak heeft de
gemeente een stuk grond in bezit dat
door de eigenaar al langere tijd wordt
gehuurd. Op het gemeentelijk perceel staat een vervallen schuur voor
de opslag van materialen. De eigenaar wil dit gebouw opknappen en
ook een brandtrap plaatsen naar de
bovenwoning op de eerste verdieping.
Dit is nodig om aan de regels van het
Bouwbesluit te voldoen. De toplaag

van de grond blijkt tot een diepte
van 1,5 meter vervuild te zijn met
oude bakstenen, kolengruis en oorlogspuin. Ook blijkt uit bodemonderzoek dat er een verontreiniging is van
zware metalen. Dieper in de grond
zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Volgens de gemeente vormen de
bodemverontreinigingen geen belemmering voor het bestaande gebruik
van het perceel. Als de eigenaar hier

ooit iets nieuws wil gaan bouwen,
dan zal een bodemsanering nodig
zijn. Afgesproken is daarom dat de
gemeente, met het oog op de zorgplicht, de helft van de verwachte saneringskosten van 12.000 euro vergoedt.
Er is nu een koopovereenkomst gesloten over een bedrag van 18.050 euro.
Na aftrek van de saneringsbijdrage van
de gemeente bedraagt de verkoopprijs
van de grond 12.050 euro.

Incidentele meevallers en giften

Venrayse kerken lijden geen verlies meer
De Grote Kerk en Paterskerk in Venray zijn in 2021 uit de rode cijfers gebleven. De twee kerken sloten het
coronajaar af met een kleine plus van 2.000 euro. Het verlies van de Grote Kerk (2.500 euro) werd gecompenseerd door het positieve resultaat van 4.500 van de Paterskerk.
De Grote Kerk en Paterskerk draaien
samen met een begroting van zo’n
kwart miljoen euro. Ze kenden enkele
lastige financiële jaren. Het tekort liep
zowel in 2018 als in 2019 op naar circa
60.000 euro. Het verlies viel in 2020
minder hoog uit (25.000 euro).
De kerkbijdragen vormen de grootste inkomstenbron met 97.500 euro.
Door het overlijden van parochianen
lopen de kerkbijdragen langzaam

terug. Het kleine overschot van 2021
kwam vooral door enkele incidentele
meevallers en giften. Schenkingen
aan de kerk zijn belastingvrij, omdat
parochies een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) zijn.
De kerken waren vorig jaar minder
lang gesloten vanwege de coronamaatregelen dan in 2020. De terugval in
de inkomsten van parochianen bleef
daardoor beperkt tot 20 procent in ver-

gelijking met 2019. Dat was een halvering van de terugloop in 2020.
De renovatie van de toren van de
Grote Kerk was een groot en kostbaar
bouwproject waardoor de afschrijvingskosten flink zijn gestegen.
Het volgende project is het vernieuwen van de video- en audioinstallatie.
Dit is nodig om iedere zondag live de
mis vanuit de Grote Kerk uit te zenden
op tv bij Omroep Venray.
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Bijdrage voor vernieuwing
culturele verenigingen

Werkbezoek aan de nieuwbouwlocatie
VieCuri Venray

Culturele verenigingen kunnen 2.000 euro subsidie krijgen voor
een vernieuwingsproject. Gemeente Venray wil de verenigingen zo
stimuleren om nieuwe wegen in te slaan zodat muzikale of andere
culturele activiteiten voor de toekomst behouden blijven. Voor de
regeling, die komt uit de kunst- en cultuurnota 2022-2025, is dit
jaar 10.000 euro beschikbaar. Daarmee kunnen minimaal vijf
projecten financiële steun krijgen.

De plannen voor de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Venray krijgen steeds meer vorm.
Regelmatig is er overleg tussen de gemeente Venray en VieCuri. IJsbrand Schouten, voorzitter van VieCuri,
wethouder Chantal Nijkerken en wethouder Jan Jenneskens van de gemeente Venray bezochten onlangs de
nieuwbouwlocatie, een deel van sportpark de Wieën. “We willen hier samen iets moois neerzetten voor de
inwoners van de regio.”

Veel culturele verenigingen kampen met vergrijzing en een teruglopende ledenaantal. De fanfares
en muziekgezelschappen luidden
een paar jaar geleden al de noodklok omdat ze vreesden voor hun
voortbestaan. De nieuwe kunst- en
cultuurnota schenkt hier aandacht
aan. Het doel is vitale en toekomstbestendige verenigingen die midden in de samenleving staan en
die voor iedereen toegankelijk zijn.
De verenigingen moeten met de
tijd meegaan, vindt de gemeente,

om voldoende leden te werven
en te behouden en om een breed
publiek aan te blijven spreken.
Dit kan bereikt worden door aanbod en activiteiten te vernieuwen,
te experimenteren, de samenwerking op te zoeken en de vleugels uit
te slaan met grensoverschrijdende
activiteiten. Bij het toekennen van
de subsidie telt mee dat de activiteit een zo groot mogelijk bereik
moet hebben. Om te bezien hoe de
nieuwe subsidieregeling uitpakt,
volgt eind dit jaar een evaluatie.

Vooral drugscriminaliteit
bij Meld Misdaad Anoniem
Inwoners uit gemeente Venray die gebruikmaken van Meld
Misdaad Anoniem, doen dit vooral om meldingen over hennepkwekerijen of drugsoverlast door te geven. Ongeveer driekwart van de
meldingen in de afgelopen twee jaar ging over drugscriminaliteit.
Uit gemeente Venray kwamen
vorig jaar 44 meldingen binnen bij
Meld Misdaad Anoniem, waarvan
31 over drugscriminaliteit. In 2020
waren er 48 meldingen waarvan
37 gingen over drugs. De andere
meldingen gingen meestal over
relschoppers, dierenmishandeling, illegaal vuurwerk of corona.
Meld Misdaad Anoniem is een anoniem meldpunt voor criminaliteit en
misdaad. Meldingen kunnen telefonisch (0800-7000) of online worden gedaan. Het meldpunt geeft de
informatie door aan politie, opsporingsdiensten of andere instanties.
Bij gemeente Venray zijn twee ambtenaren bevoegd om de anonieme
meldingen in te zien. Venray heeft

evenals de andere gemeenten in
Noord-Limburg een samenwerkingsverband met Meld Misdaad
Anoniem. Het College van B&W
heeft besloten de samenwerking
te verlengen omdat het meldpunt
veel informatie oplevert over criminaliteit en veiligheid. Gemeente
Venray heeft vanuit het ministerie
van Justitie en Veiligheid ook een
bijdrage ontvangen voor het versterken van de informatiepositie
over drugscriminaliteit. Deelname
aan Meld Misdaad Anoniem is voor
de gemeenten vanaf dit jaar gratis. De kosten worden betaald door
Regiodeal Noord-Limburg uit het
budget van het programma buitengebied en veiligheid.

Gemeente steunt honden
speelveld als burgerinitiatief
Inwoners die in hun wijk of dorp een hondenspeelweide willen
aanleggen, kunnen rekenen op steun. De gemeente beschouwt een
hondenspeelveld als een burgerinitiatief. Dat antwoordt het
College van B&W op vragen van de VVD.
Plannen voor hondenspeelvelden komen steeds vaker voor in
gemeente Venray, zoals in Leunen
en Wanssum. Dat vernam de VVD
ook toen de partij huis-aan-huis
buurtonderzoek deed om te vragen wat er speelt in de omgeving.
Toch blijkt zo’n omheinde plek
voor honden vaak lastig te realiseren. Buurtbewoners verzetten
zich omdat ze vrezen voor overlast.
In Venray zijn er twee hondenspeelvelden: in de wijk Landweert
en op het terrein van Vincent van
Gogh.
Hondenbezitters die een speelweide willen, kunnen bij de

gemeente terecht voor advies.
Ook wil de gemeente een bijdrage
leveren door materialen, een stukje
grond en budget beschikbaar te
stellen. Een voorwaarde is wel
dat de buurt het plan accepteert.
’Voor burgerinitiatieven met een
goed onderbouwd plan met draagvlak is budget beschikbaar’, stelt
het college. Maar dit betekent niet
dat de gemeente alles betaalt.
Het meeste geld zullen de initiatiefnemers zelf bij elkaar moeten
brengen door zelfwerkzaamheid
en sponsoring. Dat is ook gebeurd
bij de aanleg van de twee hondenspeelweiden in Venray.

Voordat de schop de grond in kan,
moet er achter de schermen veel
geregeld worden: van een programma
van eisen voor de ziekenhuisvoor-

ziening, verplaatsing van het honkbalveld tot zaken op het gebied van
ruimtelijke ordening. De bouw start
naar verwachting in 2025. De bedoe-

ling is dat VieCuri in 2027 de eerste
patiënten welkom heet in het nieuwe
gebouw.

Burgers, raadsleden en ambtenaren
samen aan tafel over projecten
Gemeente Venray wil ervaring opdoen met een nieuwe werkwijze om concrete projecten beter en sneller van
de grond te tillen. Vier werkgroepen van burgers, raadsleden en ambtenaren gaan aan de slag met het dorpsplein in Oostrum, de dorpsondersteuner, bouwplannen en het verduurzamen van buurten.
Het laten slagen van bouwplannen
of andere initiatieven valt of staat
vaak met een goede communicatie met de omgeving. In gemeente
Venray komt het vaker voor dat het
hier misgaat, zoals bij de komst van
mestverwerking of zonneparken.
De buurt voelt zich overvallen en
niet gehoord en de verplichte ‘omgevingsdialoog’ biedt geen uitkomst.
Met als gevolg dat de initiatiefnemer
en omwonenden lijnrecht tegenover
elkaar komen te staan. Het College
van B&W wil daarom experimenteren
met andere werkvormen die gericht
zijn op samenwerking en communicatie. Deze methode werd al besproken
tijdens de bijeenkomst ‘Samen leven,
samen leren’ in november 2021.

Groen klimaatplein
Werkgroepen van burgers, raadsleden
en ambtenaren zijn gevormd rond vier
thema’s. Het is de bedoeling dat ook
anderen zich hierbij kunnen aansluiten. De dorpsraad van Oostrum heeft
plannen voor de herinrichting van het
dorpsplein. De wens is om een groen
klimaatplein te realiseren waarbij dorp
en gemeente elkaar weten te vinden.

Testpanel
In Ysselsteyn is Linda Custers in juli
2020 begonnen als dorpsondersteuner. Het is een proefproject van drie
jaar. De vraag is of een dorpsondersteuner een structurele oplossing kan zijn, ook voor de andere
dorpen. Het derde thema gaat over

BESCHERM
DE VLEERMUIS

KOOP EEN
VLEERMUISVERBLIJF!
Bekijk de webshop voor
vleermuiskasten en -stenen.

bouwen en dan vooral over hoe de
voorbereiding soepeler kan verlopen. Een mogelijkheid is om buurtbewoners vanaf het begin erbij te
betrekken in een klankbordgroep
of testpanel. Bij duurzaamheid gaat
het erom hoe de inwoners hun
steentje kunnen bijdragen. In de
naoorlogse Oranjebuurt in Venray
worden binnenkort warmtescans
uitgevoerd. Het doel is te adviseren
over met welke maatregelen het
warmteverlies van de huizen kan
worden teruggedrongen. Ook zijn
vervolgstappen mogelijk om bijvoorbeeld samen een straat of wijk
aardgasvrij te maken.

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

WWW.TRAASNATURECARE.NL

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

Afvallen mbv hypnose: emotie-eten,
Hypnotische maagband, snoepen
Suikerverslaving. Leon 0610930235
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurne”
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Birgit uit Merselo heeft 55.000 euro nodig
voor MS-behandeling in Mexico
Birgit Keuten-Verkoeyen (50) uit Merselo weet inmiddels al dertien jaar
dat ze MS heeft. Waar de ziekte de eerste jaren te managen was, is ze de
afgelopen twee jaar enorm achteruit gegaan. Momenteel zijn vrienden
gestart met de stichting Birgit Wil Vooruit en een crowdfundingsactie
om geld op te halen voor een stamceltransplantatie in Mexico.
In een praatprogramma op televisie
kreeg Birgit voor het eerst informatie
over stamceltransplantatie in het
buitenland. Sindsdien is ze zich gaan
verdiepen in deze behandeling.
“Inmiddels gaan er al veel mensen
uit Nederland naar het buitenland,
met goede resultaten”, vertelt Birgit.
Ze heeft contact met enkele mensen
hier uit de omgeving, die al zo’n
behandeling ondergaan hebben
of op de planning hebben staan.
Tijdens de stamcelbehandeling
worden slechte stamcellen uit het
lichaam gehaald en goede weer
teruggeplaatst. Ook volgt er een
chemobehandeling. In Nederland
wordt deze stamceltransplantatie voor
MS-patiënten nog niet aangeboden,
wat inhoudt dat de zorgverzekeraar dit
niet vergoedt. De behandeling zorgt
ervoor dat de MS-progressie stopt en
laat in veel gevallen ook verbeteringen
zien. Op deze manier is het idee
ontstaan voor de crowdfundingsactie.
De afgelopen tijd zijn Birgits man en
hun vrienden druk bezig geweest met
het opstarten van de stichting Birgit Wil
Vooruit. “Iedereen wil er voor me zijn
en ze zijn al druk bezig met dingen te
organiseren om geld op te halen. Het is
supermooi om te zien dat mensen me
zo willen helpen.”

Symptomen
Birgit was in de voortuin bezig moet
snoeien, toen ze haar hand en arm

voelde tintelen. “Dat was niet meteen iets waar ik van schrok”, legt ze
uit. “Maar het ging maar niet weg.
Het werd erger en ging pijn doen,
dus ik werd naar de fysiotherapeut
gestuurd. Deze stuurde me door naar
de chiropractor, maar die kon me
ook niet helpen.” Birgit werd vervolgens richting het ziekenhuis gestuurd,
waar veel onderzoek volgde. In deze
tijd begon Birgit de klachten ook in
haar been te voelen. Er werd een
MRI gemaakt, waaruit bleek dat ze
MS had. “Ik had van tevoren al mijn
klachten opgezocht, dus ik verwachtte
het wel een beetje”, geeft Birgit aan.
“Alsnog was het een grote klap, ik
dacht in eerste instantie echt: nu is
mijn leven voorbij. Ik was toen 37.”
In de loop der tijd verergerden Birgits
klachten soms, maar op andere
momenten ging het weer redelijk
goed. “Ik merkte het vooral met
wandelen. Soms kon ik nauwelijks
lopen, maar andere periodes ging het
weer beter.” Toch ging Birgit achteruit. “Op een gegeven moment werd
ik ‘s ochtends wakker en zag ik bijna
niets meer. Dit bleek een oogzenuwontsteking te zijn en hoort ook bij
MS. Dat heeft een heel aantal maanden geduurd en ondanks dat het bijtrekt, heb ik er soms nog steeds last
van.” Wanneer Birgit moe is of wanneer het warm is, heeft ze hier extra
veel last van.
Ondanks haar ziekte, bleef Birgit

in eerste instantie nog parttime
werken als lerares. “Ik werkte in
het begin nog ongeveer 26 uur per
week, maar toen ik in 2019 op een
andere school te werken kwam,
kreeg ik een enorme terugval”,
vertelt ze. “Toen kon ik alleen nog
maar met krukken lopen en werd
werken te zwaar. Van de neuroloog
kreeg ik ook te horen dat ik in de
fase secundaire progressieve MS
zat, wat inhield dat mijn terugvallen
niet meer beter werden. Het gaat
nu eigenlijk alleen nog maar

achteruit en ik klim niet meer terug
omhoog. Ik ben dan ook volledig
afgekeurd en werk niet meer.” 
Op dit moment kan Birgit nog maar
enkele meters lopen met één of
twee krukken. “Ik vind het wel
belangrijk om een bepaalde mate
van zelfstandigheid te behouden”,
zegt ze. “Daarom heeft mijn man
het huis zo ingericht dat ik redelijk
veel zelf kan. Momenteel moet
ik, als ik naar buiten wil, gebruik
maken van een scootmobiel, maar
vind het echt niet prettig om daarin

Oh, zit dat zo!

Nieuw hoofdpijndossier voor de belastingdienst?
De Belastingdienst zit in de hoek waar de klappen vallen. De toeslagenaffaire, de zwarte lĳst en de uitspraak van de Hoge Raad over de belastingheffing op vermogen zĳn de meest tot de verbeelding sprekende incidenten uit een lange reeks die de Belastingdienst te verduren heeft. Daar dreigt nu een nieuw
probleem bĳ te komen.
cieel is en de ondernemer daarvoor
moet betalen.
Voor het doen van aangifte loonheffing, btw en vennootschapsbelasting is eHerkenning verplicht.
Veel ondernemers laten het doen
van deze aangiften over aan een
accountantskantoor zodat de ondernemer zelf geen eHerkenning hoeft
aan te vragen. Sommige ondernemers doen de aangifte echter zelf
en zijn dus verplicht eHerkenning
aan te schaffen.
Zoals ik enig jaren geleden al
schreef, verplicht de Belastingdienst
ondernemers voor de communicatie
met de Belastingdienst gebruik te
maken van eHerkenning. Dat is een
systeem vergelijkbaar met DigiD
voor particulieren, maar met het
verschil dat eHerkenning commer-

Een ondernemer weigerde dit en
kon daardoor geen aangifte loonheffing indienen. Dat leidde uiteindelijk tot een naheffing met
boete, waartegen de ondernemer
in beroep ging. De rechter vond dat
de ondernemer gelijk had met de
stelling dat aangifte doen koste-

Bij de behandeling van deze wetgeving is uitdrukkelijk stilgestaan bij
de verplichte aanschaf van eHerkenning. De regering hield het parlement daarbij steeds voor dat dit
loos moet zijn. Dat de overheid een rechtmatig en proportioneel was.
De rechter vindt dat nu kennelijk
overgangsregeling had gecreëerd
niet. Het was beter geweest dat de
waarbij de ondernemer een deel
wetgever naar de waarschuwingen
van de kosten van eHerkenning in
een overgangsperiode kon terugkrij- van uit het parlement had geluisterd en was gekomen met een DigiD
gen, deed daar volgens de rechter
niets aan af. De naheffing en boete voor ondernemers.
gingen dus van tafel.
De ondernemer kon dus ongestraft
geen aangifte doen voor de belastingheffing. Uiteraard wordt het
voor de Belastingdienst erg lastig
om belasting te innen als er geen
belastingaangifte meer hoeft te
worden gedaan. Nu speelde deze
procedure bij de rechtbank en is
er nog hoger beroep mogelijk, dat
zal de Belastingdienst dan ook wel
gaan doen. Mocht de Hoge Raad
de rechtbank volgen dan is er weer
een hoofdpijndossier bij voor de
overheid.

gezien te worden. Het is van groot
belang dat er snel iets gebeurt.”

Stamceltransplantatie
In eerste instantie kon Birgit in juni
geholpen worden in Moskou, Rusland.
Vanwege de oorlog in Oekraïne is het
echter niet veilig om die kant op te
gaan, dus zijn de plannen veranderd.
“De behandeling zal nu plaatsvinden
in Mexico”, geeft Birgit aan. “Dit is
wel een stuk duurder, maar het is
daar in ieder geval veilig. Mijn man
mag mee en er is daar een speciaal
appartementencomplex waar de
chemo wordt toegediend. Daar is
ook personeel en je wordt er goed
verzorgd.” Birgit vliegt, als alles
volgens plan verloopt, 30 mei naar
Mexico. Daar blijft ze 28 dagen, zo
lang duurt de behandeling. “Ik ben
blij dat ik zo snel terecht kan, vooral
omdat het steeds minder goed met
me gaat. Ik kijk ernaar uit om te gaan
en ben niet bang voor de behandeling.
Ik heb goede hoop dat als ik daar
geholpen word, de MS in ieder geval
stopt en ik weer vooruit kan.”
Voor meer informatie kijk dan op
www.birgitwilvooruit.nl
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop gevraagd: ganzeneieren
tel.: 06-86862058”

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

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 5
Hortensia’s o.a. limelight ,annabelle.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. Open za.
9.30-16.30 uur, of vrij. na afspraak via
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree. www.veldtuinplanten.nl
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Ondergrondse aansluiting

Zoektocht naar kabeltracé van Wells Meer naar Venray
Energielandgoed Wells Meer in gemeente Bergen krijgt een ondergrondse aansluiting op het elektriciteitsstation in Venray. De kabelverbinding gaat bij de Koninginnebrug onder de Maas door naar gemeente
Venray. Tussen Blitterswijck en Wanssum loopt het tracé verder langs de Venrayseweg en ten noorden
van Oostrum en de wijk Landweert naar het hoogspanningsstation op Keizersveld.
Netwerkbeheerder TenneT werkt nu
nog met een ruim zoekgebied van
een breedte van 500 tot 850 meter.
Het plan werd onlangs gepresenteerd tijdens een online informatiebijeenkomst. De zoekstrook wordt
binnenkort versmald naar 50 meter.
Het uiteindelijke tracé zal 17 meter
breed zijn en is over enkele maanden
bekend. Projectleider Roger Voncken
verwacht dat de omgevingsvergunning eind 2023 rond is. “Daarna kunnen we beginnen met de uitvoering.

De werkzaamheden zullen voor de
zomer van 2026 klaar zijn.” De projectleider meldt dat voor dit project
geen milieueffectrapportage nodig
is. De precieze ligging van de kabels
is afhankelijk van de uitkomsten
van een veld- en bodemonderzoek,
de effecten op de omgeving en wat
technisch gezien de beste oplossing is. TenneT gaat in gesprek met
grondeigenaren en gebruikers van de
percelen voordat de definitieve keuze
wordt gemaakt. De netbeheerder

hoopt zo informatie op te halen die
nog van belang kan zijn. De ondergrondse verbinding bestaat uit twee
circuits van ieder drie kabels die
samen in een sleuf worden gelegd.
Dit gebeurt in agrarisch gebied op
een diepte van 1,80 meter. Op andere
percelen zoals in bermen van wegen
komen de kabels iets minder diep te
liggen, op 1,20 meter.

Open ontgraving
De kabels kunnen meestal door

Afname van 11 procent in Venray

KBO verliest veel leden door corona
De meeste KBO-afdelingen in gemeente Venray hebben veel leden verloren in het afgelopen coronajaar. Bij KBO
Venray daalde het aantal met 149 naar 1185 leden, een afname van 11 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van
2021 van de Centrale van Ouderenverenigingen.
Een belangrijke oorzaak van de
daling was de oversterfte bij ouderen
tijdens de coronapandemie. Ook zijn
leden afgehaakt omdat er bijna geen
activiteiten meer werden gehouden
of omdat ze verhuisden naar een
verzorgingshuis. “De pandemie
heeft de afgelopen twee jaar
een grote kras aangebracht op
het verenigingsleven en op onze
verenigingen in het bijzonder”,
meldt voorzitter Henk Raedts van de
Centrale van Ouderenverenigingen
in het jaarverslag. Hij wijst op de
grote impact van de coronacrisis.
“De meeste activiteiten moesten
noodgedwongen worden stilgelegd.

Sociaal isolement is daardoor voor
een aantal van onze leden een echt
probleem geworden. De inzet van
de besturen van onze afdelingen,
die weer van alles bedacht hebben
om toch het contact met de leden te
onderhouden, heeft dat helaas niet
kunnen voorkomen.”

Verlies
Ook in de dorpen liep het ledenbestand van de KBO flink terug, zoals in
Blitterswijck dat 22 van de 144 leden
verloor, een daling van 15,3 procent. Ook de ouderenverenigingen van Oostrum (-12,1 procent) en
Geijsteren (-10,6) raakten veel leden

kwijt. In Leunen, Veulen, Wanssum
en Ysselsteyn/Vredepeel bleef het
verlies beperkt tot 5 procent of minder. Vijf KBO-afdelingen wisten in
het coronajaar 2021 hun ledenaantal
intact te houden en zelfs licht te laten
groeien: Smakt/Holthees (+5,6 procent), Castenray (+4,7), Merselo (+3,8),
Oirlo (+3,0) en Heide (+1,1).
KBO regio Horst-Venray heeft aangekondigd binnenkort een ledenwerfcampagne te starten. Hierbij worden
alle 25 KBO’s in de gemeenten Venray
en Horst aan de Maas betrokken.

Tekst: Henk Willemssen

Volledig ambulante zorg

Toon Hermans Huis opent vestiging
in VieCuri Venray
Het Toon Hermans Huis met een locatie in VieCuri Venray is maandag 14 maart gestart. Deze vestiging
biedt als eerste in Nederland volledige ambulante zorg. Mensen met kanker uit Venray en omgeving en hun
naasten krijgen thuis ondersteuning aangeboden in plaats van in een inloophuis.
Het Toon Hermans Huis in Venlo
merkt dat mensen uit omliggende
gemeenten een drempel ervaren om binnen te lopen. Door een
vestiging in Venray te openen en
zorg aan huis te gaan bieden, wordt
deze drempel verlaagd. Het Toon
Hermans Huis zocht de verbinding
met VieCuri en kreeg de mogelijkheid om in VieCuri Venray een kantoor te starten. De locatie bevindt
zich tegenover de spreekkamer
van de oncologen. Als een patiënt
een gesprek heeft gehad met de
oncoloog in VieCuri Venray, kan hij
of zij direct doorverwezen worden
naar de gastdames van het Toon
Hermans Huis. Mat Vestjens, directeur Toon Hermans Huis NoordLimburg: “De gastdames vangen
deze mensen op en wijzen hen op
de mogelijkheid thuis hulp te krijgen van het Toon Hermans Huis.

Thuis omdat de cliënten bij voorkeur te woord gestaan worden in
hun eigen omgeving. Ambulante
medewerkers geven praktische
tips en bieden een luisterend oor.
Daarnaast heb je bij iemand thuis
ook automatisch aandacht voor de
partner en kinderen. Zij hebben
vaak ook behoefte aan extra ondersteuning.”

Aansluiting vinden
VieCuri ondersteunt het initiatief van het Toon Hermans Huis
om meer aansluiting te vinden bij
kankerpatiënten en hun naasten.
Nastasja Cornelissen, lid Raad van
Bestuur bij VieCuri: “Het ziekenhuis
biedt logischerwijs alle benodigde
professionele zorg aan mensen
met de diagnose kanker. Maar de
behoefte van deze mensen en hun
naasten is breder. Een groot deel

van de patiënten heeft behoefte
aan extra ondersteuning. Voor de
één is dit professionele psychiatrische zorg en voor de ander is een
luisterend oor voldoende. Op deze
manier kunnen we samen de zorg
voor oncologische patiënten en hun
naasten verbreden.”

Vrijwillige medewerkers
Toon Hermans Huis Venray vond in
korte tijd 18 vrijwillige medewerkers. Deze vrijwillige medewerkers
zijn onder andere door de vakgroep
Medische Psychologie van VieCuri
getraind in het op psychisch sociaal
gebied bijstaan van mensen met
kanker. Zij hebben de vrijwillige
medewerkers onder meer geleerd
over verwerking, psychische aandoeningen, de impact van een
ziekte in het gezin en rouw.

middel van een open ontgraving in
het veld worden gelegd. Bij grotere
obstakels zoals de Maas, spoorlijn,
A73 en andere wegen en watergangen is een ondergrondse boring
nodig. Ook bij percelen met duurzame teelt en natuurgebied de
Maasduinen is ervoor gekozen om
ondergronds te boren om zo de
bodem niet te verstoren.

Vergoeding
Eigenaren en gebruikers van de
grond waarin de kabels komen te liggen, moeten rekening houden met
beperkingen in het gebruik. Bouwen graafwerkzaamheden zijn in de
strook van 17 meter niet toegestaan

evenals het planten van diepwortelende bomen. Volgens TenneT kunnen de landbouwpercelen verder
gewoon gebruikt worden. De kabels
liggen diep genoeg waardoor ze
geen hinder ondervinden van normale agrarische bewerking van de
grond. Alle rechten en plichten voor
het grondgebruik worden vastgelegd in een zakelijke overeenkomst.
Eigenaren ontvangen een vergoeding
en ze kunnen ook verplicht worden
om mee te werken. Als TenneT niet
tot overeenstemming kan komen
met een grondeigenaar, dan kan
het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat deze verplichting opleggen.

In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij
een enthousiaste

Adviseur Ruimtelijke
Ordening en Milieu m/v
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het
adviseren van de agrarische sector op het gebied van
Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Pijnenburg Agrarisch Adviesburo is een no-nonsense
adviesorganisatie die dicht bij de klant opereert.
Pijnenburg heeft een breed pakket van diensten voor
de (agrarische) ondernemers in het buitengebied.
Het werkgebied concentreert zich in een straal van 50
kilometer rondom de vestigingsplaats Horst.
De organisatie weet een laagdrempelig en
informeel karakter te combineren met een goede
kwaliteit van werk.
Het profiel van de kandidaat die wij zoeken:
• Een persoon die een aanvulling is voor ons team en in
staat is zelfstandig te functioneren naar de klanten en
richting de diverse overheden;
• Beschikt over HBO opleiding of HBO denkniveau;
• Enthousiaste instelling, creatief inzicht en proactief
werkend;
• Landbouwkundige achtergrond, werkervaring op dat
gebied en/of affiniteit met het buitengebied;
• Ondernemend, resultaatgericht en vaardig in het creëren
van draagvlak;
• Ervaring op het gebied van R.O. en Milieu strekt tot
aanbeveling.
Een uitgebreidere omschrijving van deze vacature treft
u aan op onze website. Uw schriftelijke reactie met
bijbehorend CV zien wij graag zo spoedig mogelijk
tegemoet.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
dhr. Joost Pijnenburg via tel. 077-3982921 of
info@pijnenburgadvies.nl

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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Vragen aan het college

PvdA en SP willen af
van contract Gazprom
PvdA en SP willen dat gemeente Venray het contract met het
Russische energiebedrijf Gazprom beëindigt. Venray is één van de
Noord-Limburgse gemeenten die van Gazprom gas afneemt.
De raadsleden Lizzy Bruno
(ProVenray/PvdA) en Jan Hendriks
(SP) hebben naar aanleiding van de
Russische inval in Oekraïne vragen gesteld aan het College van
B&W. Ze willen weten of gemeente
Venray afhankelijk is van Russisch
gas. De partijen vinden dat er maar
één gepaste reactie is: opzeggen
van het contract. In een reactie
bevestigt het college dat Venray
inderdaad gas betrekt van Gazprom.
Het contract loopt nog tot eind 2022.
Lizzy Bruno vraagt zich af of er nog
andere Russische leveranciers zijn
die zaken doen met gemeente
Venray. Ook deze contracten zouden met spoed opgezegd moeten
worden, vindt ze. Daarbij zou wel
als voorwaarde moeten gelden dat
de inwoners niet de dupe mogen
worden van het beëindigen van
het gascontract. “Burgers met een
kleine beurs mogen hiervan niet het
slachtoffer zijn. Welke mogelijkheden ziet het college om te compen-

Samen oevers opschonen
van hoogwatervuil
IVN Geysteren-Venray doet op zaterdag 26 maart mee aan de Schone Maas Actie. De actie start om 13.30 uur
bij restaurant De Kooy aan de Maas in Wanssum en gaat door tot 16.30 uur.

seren”, vraagt ze zich af.
Gazprom is gasleverancier geworden omdat het Russische bedrijf
de gezamenlijke Europese aanbesteding van de meeste Limburgse
gemeenten heeft gewonnen.
Deze aanbesteding werd uitgevoerd
door Inkoop Centrum Zuid (ICZ) dat
momenteel bezig is met nieuwe
contracten van elektriciteit en gas
voor 2023 en 2024. Het college laat
juridisch uitzoeken of gemeente
Venray de lopende overeenkomst kan ontbinden. Ook andere
gemeenten bekijken hoe ze onder
de contracten met Gazprom uit
kunnen komen zonder boetes of
afkoopsommen.

Burgers met een
kleine beurs mogen
hiervan niet het
slachtoffer zijn
Op 14 augustus 2021 heeft een extra
Maas Clean-up plaatsgevonden.
Door de gigantische overstromingen
van de Maas en de zijrivieren in juli
2021 was er een grote hoeveelheid
afval op de oevers achtergebleven.
Samen met ruim zestig vrijwilligers
heeft IVN Geysteren-Venray dit afval
langs de Venrayse oevers opgeruimd.
Deze winter was er opnieuw hoogwater, waardoor er weer afval ligt.
Ook dit keer gaat IVN GeysterenVenray de oevers van de Maas onder
handen nemen. Opruimen in het voor-

jaar is gemakkelijker omdat er minder
begroeiing is. Je kunt het afval dan
beter zien en ook gemakkelijker verwijderen.

Aanmelden
Iedereen die van een schone Maas
houdt en mee wil opruimen, is uitgenodigd. Aanmelden is niet verplicht
maar kan via door een mail te sturen
naar info@ivn-geysteren-venray.nl
IVN Geysteren-Venray zorgt voor
gereedschap, vuilniszakken en handschoenen.

Verouderde asfalt gerenoveerd

Herinrichting oude
straten in kern Oostrum
Drie straten in de dorpskern van Oostrum krijgen binnenkort een
renovatie. Het verouderde asfalt van de Geijsterseweg, Vlasakker
en een deel van Randenrade wordt vervangen door klinkers.
De wegen sluiten aan op de Mrg.
Hanssenstraat, die al eerder een
opknapbeurt kreeg. Het vervangen
van asfalt door klinkers kan wel
leiden tot meer trillingen en geluid,
maar bij de Mgr. Hanssenstraat
zijn na de renovatie geen klachten geweest hierover. Gemeente
Venray kiest voor straatklinkers,
omdat dit de verkeersveiligheid
vergroot. Auto’s rijden minder hard
dan op asfaltwegen. Ook kwamen
er de laatste jaren enkele meldingen binnen over te hard rijden en
onveilige situaties.
De drie oude asfaltwegen in
Oostrum zijn dringend aan vervanging toe. Ze hebben last van scheuren, verzakkingen en plassen water
op het wegdek. Ook past de inrichting van de straten niet meer bij

het gebruik en op enkele plekken
ontbreekt een voetpad. De straten
worden ingericht als een 30-kilometerzone met minimaal een trottoir aan één zijde.

Riolering
Geijsterseweg, Vlasakker en een
deel van Randenrade krijgen ook
een nieuwe riolering die in het
midden van de weg zal worden
gelegd. De waardevolle bomen in
Randenrade groeien nu met hun
wortels in het oude rioolstelsel.
Om wateroverlast te voorkomen
komt er ook een extra hemelwaterriool. Bij de herinrichting van de
Geijsterseweg wordt alvast rekening gehouden met de woningbouwplannen die in de omgeving
op stapel staan.
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Poolse dames zetten zich in voor Oekraïne
De Poolse Anita Meulendijks uit Ysselsteyn startte onlangs een inzamelingsactie voor Oekraïne. Na een
oproep op Facebook stroomden de spullen binnen. Inmiddels zijn meerdere bussen naar de Poolse grens
afgereisd om de spullen vanuit daar te verspreiden.

Ik kan ook niet stoppen, ik wil de
vluchtelingen graag helpen.”

In goede handen
Meerdere bussen zijn inmiddels naar
de Poolse grens afgereisd. Volgens
Anita komen de spullen in goede
handen. “We hebben van tevoren
goed nagevraagd waar de spullen

naar toe gaan. In het Poolse Wolstyn
is het logistieke centrum, vanuit
daar gaan de spullen of rechtstreeks
naar soldaten of naar gevluchte
Oekraïners. Er zijn heel veel mensen
die geen eten en drinken hebben.
Alle spullen komen dus goed
terecht.”

Potgrondactie Drive-In
Scouting de Peelspeurders
Al tientallen jaren organiseert scouting de Peelspeurders Venray
om de twee jaar in maart een potgrondactie in de wijken van
Venray. De jeugdleden van scouting Venray gaan dan langs de
deuren om zo een extra zakcentje te verdienen dat ten goede komt
aan het zomerkamp. Op zaterdag 19 maart kunnen tussen 10.00 en
17.00 uur aan de Oostsingel 41 Venray zakken potgrond worden
opgehaald.

Dagenlang werd Anita Meulendijks
omringd door onder andere dekens,
medische spullen, etenswaren en
babyspullen. Nadat de Poolse Anita
een oproep op Facebook plaatste,

werden er aan de lopende band
spullen gedoneerd. Omdat het
uitsorteren van de spullen enorm veel
werk was, kreeg ze hulp aangeboden
van twee Poolse vrouwen. “Het was

een gekkenhuis, we kregen elke dag
spullen binnen. Gelukkig vorm ik een
goed team met mijn man, die ons
bedrijf draaiende houdt, zodat ik me
kan focussen op de inzamelingsactie.

Twee jaar geleden heeft de jeugd
de eerste zaterdag van maart
enthousiast potgrond kunnen verkopen aan de deuren in Venray.
Helaas moest de potgrondactie op
de tweede zaterdag afgelast worden, doordat het hele land voor
het eerst in een strenge lockdown
ging. Tot op de dag van vandaag
houdt het coronavirus het land in

onzekerheid. Ook voor de jeugdverenigingen heeft dit een enorme
impact. Om de jeugd toch dat
extraatje te geven tijdens hun
zomerkamp, houdt scouting Venray
een alternatieve potgrondactie in
de vorm van een Potgrond Drive-In.
Deze wordt geheel georganiseerd
voor en door de jeugd.
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VVD Venray

Dankjewel
Wanneer ik dit stukje schrijf, heb ik nog geen idee wat de uitslag gaat
zijn van de verkiezingen. Maar dat maakt niet zoveel uit voor wat ik
hier wil zeggen.
Met name door de ontwikkelingen
in de Oekraïne verliepen de campagneweken anders dan dat iedereen
had gehoopt. Toch is het juist goed
dat we laten zien dat het ook anders
kan en dat we mogen koesteren dat
we hier in vrijheid voor onze mening
mogen opkomen en zelf kunnen
kiezen. In Venray hebben alle deel-

Venray Lokaal

nemende partijen op de inhoud campagne gevoerd, met respect voor de
ander. Ik wil daar graag de kandidaten en vrijwilligers van alle partijen
voor bedanken.
De politiek staat soms best ver van
de inwoners. Het is aan de politiek
zelf natuurlijk om daar wat aan te
doen. Toch zijn er ook andere orga-

Tot slot aan alle kiezers, dank voor
jullie stem. Deze telt de komende
vier jaar mee. Dank voor het vertrouwen dat jullie hebben gegeven
aan de kandidaat en partij van jullie
keuze. Nu zijn wij aan zet, terwijl we
elkaar ook tijdens deze periode moeten blijven opzoeken. Samen voor
Venray.

centraal blijft staan. Wij houden
graag het carnavalsgevoel vast,
want onder elk ‘moi pekske’ zit een
hardwerkend persoon met zijn/
haar eigen zorgen. Wij proberen
met onze volksvertegenwoordiging
echter nét wat harder op de trom te
slaan om daadwerkelijk verandering
in te kunnen zetten.
Hoe nu verder? Het proces van
formatie gaat van start en ook hier
zijn veranderingen te verwachten.
We hebben er echt zin in, om

voor Venray aan de slag te gaan.
De partijpot is dan wel geslonken,
maar de pot met ideeën en energie
zit tot de nok toe vol.

werken. Door hulp: bij de papierwinkel, het contact met gemeente,
maatschappelijk werk, jeugdhulp en
schuldhulpverlening. Wij pleiten voor
een sluitend kindpakket. Niet alleen
geld voor een fiets, laptop voor
school, ook om verjaardagscadeautjes te kopen, voor film- en theaterbezoek, zo nu en dan een ijsje. We
moeten als gemeenschap alle kinderen het gevoel geven er helemaal bij
te horen.
Het is een grote misser dat de col-

lectieve ziektekostenverzekering
voor de minima is afgeschaft. Met als
gevolg dat mensen bezuinigen op
tandartszorg. De WMO moet voor
mensen nóg toegankelijker worden;
er vallen nog steeds veel te veel
mensen tussen wal en schip.
Laten we met aandacht, zorg en respect voor elkaar, een mooier Venray
maken.

Wim de Schryver

En toen was het stil
Dat zal door vele hoofden gaan momenteel. Al weken waren ze op
pad en zag je ze overal waar het druk was, op de posters en in de
media, de politieke partijen. De campagnepotten zijn leeg en het
politieke werk gaat al meteen beginnen.
Wij, als lokale partij Venray
Lokaal, steken dit toch écht heel
anders in. Voor ons is het áltijd
‘campagnetijd’. Altijd nuttig op
pad gaan en luisteren naar Venray.
Onze eerste activiteiten zijn al
gepland. Een lokale partij moet te
vertrouwen én vooral benaderbaar

PvdA Venray

nisaties en bedrijven die zich hebben ingezet om onze inwoners te
informeren over de gemeenteraadsverkiezingen, dan denk ik aan de
journalisten en verschillende media,
organisatoren van verkiezingsdebatten en niet in de laatste plaats de
medewerkers bij de gemeente die
hier flink aan hebben bijgedragen, op
een constructieve manier. Dankjewel.
Ook de inwoners die geholpen hebben bij de stembureaus en het tellen
daarna, veel dank.

zijn. We zijn dan ook blij dat zoveel
mensen onze mening steunen.
Je kunt ons dus altijd aanspreken
en ook blijven we de politiek
dichterbij brengen. Heb jij hier
nog ideeën over? Laat het ons
dan weten. Ook garanderen wij
dat onze slogan ‘ik ben net als jij’

Harold Stevens

Hulp nodig? Dan moet je die krijgen
We zien, ook in de Venrayse samenleving, verschillen en ergernissen
steeds groter en/of uitvergroot worden. Veel mensen leven in
armoede. Als we naar kinderen kijken zijn dat er 1 op de 10. Dat is niet
te accepteren. Het is onvoldoende om een inkomen te hebben waarvan
je net rond kunt komen. Je moet zoveel verdienen dat je een fatsoenlijk
leven kunt leiden.
Daarom moet er werk zijn, passend
bij ieders capaciteiten: een betaalde
baan in een bedrijf, vrijwilligerswerk met behoud van uitkering of
beschut werk. Waar nodig moeten
er vangnetten zijn, goed bereikbaar

voor iedereen. Wanneer er problemen zijn of dreigen, is het zaak in
een vroeg stadium, liefst preventief
in te grijpen. School, huisarts, politie,
woningbouwcorporatie en gemeente
moeten daarin optimaal samen-

Elly van Dijck-Kersten

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De Oekraïnse vluchtelingen zijn in onze gemeenschap
van harte welkom
De oorlog in Oekraïne beheerst het dagelijkse nieuws. Naast de verschrikkelijke televisiebeelden van dat oorlogsgeweld is er een niet aflatende
stroom van vluchtelingen uit dat land.
Miljoenen inwoners van Oekraïne die noodgedwongen huis en haard verlaten om te ontsnappen
aan de gevaarlijke, angstige en onzekere situatie in
hun vaderland. Vanwege Europese afspraken zullen
op korte termijn grote aantallen vluchtelingen ook

in Nederland en wellicht ook in de gemeente Venray
moeten worden gehuisvest. De Stichting Burgers
van Venray wil de mening van de inwoners van onze
gemeente peilen over de mogelijke opvang van deze
vluchtelingen. U wordt uitgenodigd om tot 31 maart

te reageren op de website www.burgersvanvenray.nl
op de stelling: De Oekraïnse vluchtelingen zijn in onze
gemeenschap van harte welkom.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Column

Bespreking stelling Burgers van Venray september

De gemeenteraad luistert naar de burgers
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezing hebben de inwoners van Venray op de pollingsite Burgers van Venray hun mening kunnen geven
op de stelling: de gemeenteraad luistert naar de burgers. 55 procent van de stemmers waren het eens met de stelling, 45 procent stemde oneens.
De Stichting Burgers van Venray was geïnteresseerd
in de mening van de inwoners van de gemeente
over de aandacht van raadsleden voor de kiezer.
Heeft men inderdaad een luisterend oor en weet
de politiek wat er zoal leeft in de samenleving? Alle
politieke partijen hebben hun uiterste best gedaan
om op straten en pleinen bij de inwoners een
goede beurt te maken door ze te informeren en
naar ze te luisteren. Het is maar afwachten of hun
raadsleden in de komende vier jaar zullen blijven
luisteren naar de Venrayse samenleving.
Enkele opvallende reacties die op de website werden vermeld, geven aanleiding tot nadenken over
hoe men in Venray denkt over het functioneren
van de raadsleden. René Lenards is het wel eens
met de stelling. Hij heeft alle bijlagen gelezen,
maar vraagt zich af of de partijen ook gaan doen
met wat ze schrijven. Met veel praten en weinig
zeggen, daar heeft de burger niets aan, vindt hij.
Hij zal na de verkiezingen de gemeenteraadsvergaderingen blijven volgen en deze met hun
programma vergelijken. “Het is belangrijk dat ook
wordt uitgevoerd wat ze nu schrijven. Alleen aan
woorden zonder daden heeft de burger niets.

Afwachten dus.”
Silvia stemt oneens, omdat er naar haar mening
niet naar de inwoners wordt geluisterd. “Wij als
Venraynaren kunnen moord en brand schreeuwen,
maar er wordt alleen maar gesloopt in plaats van verbeterd. Kijk naar de huisartsenpost, het ziekenhuis, de
asielzoekers. Het wordt er toch doorheen gedrukt.”
Hay denkt dat men wel luistert naar de mondige
burger, maar de minder mondige te weinig opzoekt.
“Dan hoort men ze niet voldoende, terwijl zij wel de
meerderheid vormen.” Gerrit is het niet eens met de
stelling en geeft aan dat toen Jantje en Anneke nog in
de raad zaten, er niemand naar de kiezers luisterde.
“Laten we hopen dat dat na de verkiezing wel zal
gebeuren”, alhoewel hij daar weinig vertrouwen in
heeft. “Zit men op het pluche, dan luistert men alleen
naar de bode die de koffie komt brengen”.
Peter geeft aan dat in de nieuwe bestuurscultuur,
welke werd aangegaan na het vertrek van het CDA,
het luisteren door de gemeenteraad pas goed zichtbaar was. Hij hoopt dat deze vorm van besturen na de
verkiezingen wordt gehandhaafd. “De oude vorm was
een partijpolitiek met alleen maar luisteren naar hun
eigen achterban.”

Willy’s Wereld

Wim vindt dat “luisteren naar” niet betekent
“u vraagt, wij draaien”. “De diverse partijen in de
gemeenteraad hebben zo hun standpunten. Ik vind
dat ze soms te snel van standpunt wijzigen onder
druk van het mogelijke commentaar en mogelijke
gevolgen. Voorbeelden zijn arbeidsmigranten bij de
oude melkfabriek, arbeidsmigranten Den Hoebert,
bedrijventerrein De Spurkt en bezwaren tegen
bepaalde woningbouwplannen. De politiek reageert
te snel op eventuele bezwaren. Er mag meer standvastigheid in het beleid zijn. Te veel onderwerpen zijn
de laatste tijd gesneuveld door getreuzel en geneuzel. Tevens heeft dit dan ook weer klauwen met geld
gekost.” Hij vindt wel dat de gemeente op bepaalde
gebieden soepeler om mag gaan met de regels, zoals
op woningbouwgebied en wenst Venray een raad toe
die krachtig is en slagvaardig met uiteraard wel aandacht voor de burger.

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.

e
u onz
n
g
a
a
Vr
!
ds aan
i
g
s
i
e
r
len.nl
e
i
h
g
info@
71988
0
3
7
07

KIJK OOK EENS OP
WWW.GHIELEN.NL

GHIELEN ZOMERGIDS 2022
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Gestemd?
Gestemd!
Deadlines, mijn inspiratie.
Het gaat ook wel eens mis. Ik had
namelijk graag een column
geschreven over de verkiezingen. Tot ik ontdekte dat als mijn
schrijfsel gepubliceerd wordt, de
uitslag al bekend is. Bad timing.
Nu ik dit schrijf, twijfel ik nog steeds
op wie ik ga stemmen. Ook dat
belangrijke recht komt bij mij steeds
meer in een deadline terecht.
Vroeger vond ik het simpel. Ik kom
uit een “rood nest”, stemmen op de
PvdA was onvermijdelijk. Maar er
ontstonden twijfels, andere partijen lonkten. Wel altijd landelijke
partijen overigens. Ik heb nooit
veel gehad met lokale partijen.
Zelfs voor landelijke partijen heb
ik wel eens bedenkingen bij het
niveau van de lokale kandidaten.
Natuurlijk, je moet het maar doen.
Jezelf in dat politieke wespennest
begeven. Maar bij sommige kandidaten krijg ik de indruk dat ze
zichzelf hadden moeten afvragen
of hun kennis en kunde wel sterk
genoeg zijn voor de politieke arena.
Sommigen zou ik dan ook liever uit
de politiek zien verdwijnen, maar
dat uitgerekend Joep Gielens de
Venrayse politiek verlaat, vind ik
dan weer jammer. In Horst was er
ook een sterk staaltje van deadlines, uitstelgedrag en “bad timing”.
Wethouder Tegels lag bij de oppositie onder het vergrootglas maar uitgerekend als de stembussen open
zijn trekt men de beerput open.
Iedereen valt er over heen want hoe
durf je in verkiezingstijd? Als ik in
de oppositie had gezeten, had ik
het eerder naar buiten gebracht.
Nu kan het juist contraproductief
werken. Iedereen gunt de wethouder het geluk van de liefde met zijn
naaste medewerkster. Dat er nog
veel meer aan de hand is, wordt in
de persberichten niet verder toegelicht. Ondertussen mengen op socials ook CDA-kandidaten uit Venray
zich in de discussie. Alsof die niet
genoeg moeite hebben om binnen
de gemeentegrenzen het integriteitsimago op te poetsen. Gezien
de slogans komt het wel goed,
want bijna elke partij wil of vooral
samen of vooral echt aan de slag.
Dat belooft wat. Laten we vooral
dankbaar zijn, met alle problemen
in de wereld in ons achterhoofd, dat
we mogen stemmen.
Hou vol!
Willy
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Geplukt

Riny Clephas Venray
Ze is gek op felle kleuren en dat is zowel terug te zien in haar zelfgemaakte schilderijen als de kleding die ze
draagt. “Bij mij moet je niet aankomen met zwart”, lacht ze. Deze week wordt de 76-jarige Riny Clephas uit
Venray geplukt.

Riny werd geboren in Roermond
en heeft haar gehele jeugd hier
doorgebracht. Op haar 17e leerde
ze haar man Ton kennen op de
kermis in Haelen. “Hij kwam uit
Heythuysen en toen ik op mijn 24e
met hem trouwde, ben ik die kant
op verhuisd”, vertelt Riny.

Vrouwenrechten
Samen met Ton woonde Riny
veertig jaar met veel plezier in

Heythuysen. Ze vond daar een baan
bij een postkantoor, waar ze maar
liefst twintig jaar lang heeft gewerkt.
“Dit was mijn eerste baantje”, zegt
Riny. “Ik werkte op de afdeling
financiën en dat deed ik met veel
plezier. Met zo veel plezier zelfs,
dat ik dit bleef doen ondanks dat
ik getrouwd was. Vroeger was het
namelijk helemaal niet normaal dat
een vrouw bleef werken terwijl ze
getrouwd was.” Voor Riny was dit

echter belangrijk, omdat ze zich
haar hele leven al heeft ingezet voor
vrouwenrechten. “Ik ben altijd lid
geweest van de vrouwenvereniging,
omdat ik het heel belangrijk vind
om op te komen voor de rechten
van de vrouw. De vrouw moet gelijk
zijn aan de man, daar heb ik me
altijd hard voor gemaakt en heel
veel voor gedaan.” Zo liep Riny
mee in verschillende marsen en
was ze niet vies van een protest

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk

met spandoeken. Dit was niet de
enige reden dat Riny lid was van de
vereniging. “De dames daar waren
ook echt mijn vriendinnen”, legt ze
uit. “Samen hebben we heel veel
mooie dingen gedaan en zijn we
veel op reis geweest. Ook is er altijd
veel toneelgespeeld, daar hou ik ook
ontzettend van.”
Nadat Riny samen met Ton twee
kinderen kreeg, Marc en Dion, ging
ze minder werken, maar stoppen
met werken: daar kon ze nog niet
aan denken. “Mijn vader paste
veel op de kinderen, omdat ik het
belangrijk vond om bezig te blijven”,
legt Riny uit. Toch genoot ze wel
van het gezinsleven en de tijd die ze
doorbracht met Ton. “Samen maakten
we verre reizen en zijn we zelfs een
half jaar in Australië geweest. Ik ben
gek op reizen en ben in wel zestien
verschillende landen geweest.
Australië was veruit het mooist, maar
in Turkije heb ik ook een geweldige
tijd gehad. De cultuur daar vond ik
geweldig om te zien.” Riny had graag
nog meer reizen gemaakt met Ton.
“Maar helaas is hij veel te vroeg
gestorven”, zegt ze. “Hij overleed
22 jaar geleden aan kanker en ik mis
hem nog elke dag.”

Altijd bezig
De dood van haar Ton was iets waar
Riny het erg moeilijk mee had. Twintig
jaar geleden verhuisde ze daarom naar
Vincent van Gogh in Venray. Hier vond
ze al snel haar draai en krabbelde ze
weer wat op. “Er zijn genoeg dingen
die ik hier kan doen”, vertelt ze.
Dat opkomen voor de vrouw een rode
draad in haar leven vormt, blijkt wel
uit het feit dat Riny direct lid werd van
de cliëntenraad van Vincent van Gogh.
“Ik vond dat belangrijk, zodat ik ook
hier kon uitdragen dat er opgekomen
moet worden voor de rechten van de
vrouw. Vrouwen werden vroeger erg
achtergesteld en daar heb ik in mijn
leven veel over geleerd. Ik ben dan
ook blij dat vrouwen tegenwoordig
steeds meer kansen krijgen en meer
kunnen bereiken in het leven dan
vroeger het geval was.”
Riny is altijd druk bezig, stilzitten doet

Riny vindt het heerlijk om buiten
te komen en houdt van wandelen.
Zo gaat ze graag naar het Odapark
in Venray, waar veel kunst te zien
is die haar aanspreekt. Ook kijkt ze
graag films en vindt ze het leuk om
zelfstandig te koken. “Ik hou van
lekker eten en bereid dat het liefste zelf”, zegt ze.
Inmiddels is Riny ook oma geworden. “Ik heb twee kleinkinderen:
Quin en Jesse. Een tijdje terug heeft
mijn zoon Marc me nog opgehaald samen met Jesse en toen
zijn we lekker uiteten geweest.
Daar geniet ik echt van. Ik merk dat
ik mijn ‘reisgenen’ heb doorgegeven: mijn zoon Marc reist ook ontzettend veel. Op mijn kinderen ben
ik erg trots.”

De vrouw moet
gelijk zijn aan
de man

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Vrije tijd

Puzzel

9
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

ze niet graag. Ze is erg creatief en
houdt van het maken van beelden en
kleding, maar haar echte passie ligt
bij het schilderen. “Ik vind dat zo leuk
om te doen en het geeft me rust”,
legt ze uit. “Ik gebruik voornamelijk
de techniek pointillisme, waarbij
je gekleurde stippen op een doek
plaatst en hier een geheel van maakt.
Het is moeilijk om te doen, maar dat
maakt het juist leuk.” Haar inspiratie
komt overal vandaan, maar Riny vindt
het vooral belangrijk dat er veel kleur
terugkomt in haar werk. “Ik koop niet
eens zwart, grijs of beige”, lacht ze.
“Daar schilder ik gewoon niet mee.
Dat geldt trouwens ook voor mijn
kleding: bonte, fleurige kleding is
het mooiste. Daar word ik gewoon
vrolijk van. Als het personeel hier
zwart aanheeft, dan zeg ik ook altijd:
maar, maar, maar, daar hou ik echt
niet van.”

3
9
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Âldvenrodsen Ieërepries voor Frits Basten
Veldeke Venroj reikt zondag 20 maart de Âldvenrodsen Ieërepries uit aan Frits Basten. Dit omdat Frits
zich inzet als vrijwilliger voor vele verenigingen en projecten en de Venrayse volkscultuur uitdraagt en
ondersteunt. De prijs wordt zondag uitgereikt in de schouwburg in Venray waar om 17.15 een receptie
wordt gehouden.
De Âldvenrodsen Ieërepries is in
1976 door Veldeke Venroj ingesteld
om door de toekenning ervan personen of instellingen te eren die zich
hebben ingezet om de geschiedenis van Venray of het behoud van
de Venrayse volkscultuur, waaronder het dialect, in stand te houden.
Dit is geen jaarlijks terugkerende

prijs maar een prijs die wordt uitgereikt wanneer Veldeke Venroj een
kandidaat vindt die beantwoordt
aan de doelstelling van de prijs.
De laatste Ieërepries werd uitgereikt
in 2017. Dit jaar kent Veldeke Venroj
de Âldvenrodsen Ieërepries toe aan
Frits Basten uit Venray vanwege zijn
grote verdiensten voor de instand-

houding van de Venrayse taal binnen Veldeke Venray en Veldeke
Limburg. Daarnaast verricht Frits
vele andere werkzaamheden als
vrijwilliger binnen Venray en daarmee het behoud van de Venrayse
volkscultuur.

Vogelmarkt in Wanssum
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert op zondag 27 maart weer haar
maandelijkse vogelmarkt, een ontmoetingsplek voor elke vogelliefhebber. Op deze markt kan men
vogels kopen, maar ook zelf verkopen. Verder kunnen ook vragen gesteld worden over het houden van
vogels of kan men bijvoorbeeld de nagels van een eigen vogel geknipt worden.
De markt wordt voortaan gehouden
in café van Wieren, Geijsterseweg 8
in Wanssum van 09.30 tot 12.00 uur.

Vogels aanbieden in de daarvoor
bestemde kooien, duiven en kwartels worden niet toegelaten zonder

inentingsbewijs.
Voor meer informatie bel naar Henk
Branje 06 55 87 61 49.

Zillertaler Haderlumpen te gast in Schouwburg
Venray
Op uitnodiging van Diamanten der Volksmusik komen Die Zillertaler Haderlumpen tijdens hun
afscheidstournee door Europa ook naar Venray. Op zaterdag 26 en zondagmiddag 27 maart zullen Vitus,
Peter en Reinhard nog een keer al hun bekende nummers ten gehore brengen.
Door het coronavirus konden de
Zillertaler Haderlumpen geen
afscheid nemen van hun fans tijdens hun jaarlijkse Open Air in Zell
am Ziller in 2020 en 2021 en daarom

hebben ze besloten er no twee jaar
aan hun lange carrière toe te voegen. Diamanten der Volksmusik is
er als organisator in geslaagd de
Zillertaler Haderlumpen in 2022 naar

het theater te brengen zodat zij ook
afscheid kunnen nemen van hun
Nederlandse fans tijdens een avonden een middagconcert.

Lammetjesdagen in Ysselsteyn

Poelenproject
Jong Nederland Venray
Samen met het IVN Geysteren Venray had Jong Nederland Venray
zaterdag 12 maart haar jaarlijkse Poelenproject op de Paardenkop in
Ysselsteyn. Nu het IKL niet meer beschikbaar is voor de klussen heeft
het IVN deze taak voor een deel overgenomen. Onder het genot van
een zonnetje werd er hard gewerkt om een dicht gegroeid heideveldje
weer boomvrij te maken. Jong en oud stakken de handen flink uit de
mouwen. Er was ook een aantal ouders die mee kwam helpen.
De bomen en takken werden op hopen gelegd zodat hier in de winter
de muisjes, padden en dergelijke beschutting kunnen zoeken.

Peelkudde Schaapsdrift organiseert zaterdag 19 en zondag 20 maart van 10.00 tot 17.00 uur de Lammetjesdagen
voor jong en oud. Kinderen en volwassenen krijgen de kans om alles op de boerderij te ontdekken en mogen ook
lammetjes en hun moeders knuffelen of een flesje geven aan de moederloze lammetjes.

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

“De eerste en tweede editie van de
Lammetjesdagen waren absoluut
een groot succes. Helaas moesten
we de derde editie last minute annuleren en kregen we wederom geen
kans voor een herkansing een jaar

later. Inmiddels zijn alle maatregelen
opgeheven, dus is er een goede reden
voor eindelijk een derde editie”, aldus
Peelkudde Schaapsdrift.
Ook worden demo’s schapen drijven
met border collies georganiseerd.

Daarnaast zijn er tal van activiteiten
op de boerderij, zoals een springkussen, knutselen en schminken. Er is een
goochelaar en de uilenwerkgroep en
IVN zijn aanwezig.

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Voedselbank Limburg-Noord
verruimt toekenningscriteria
Voedselbank Limburg-Noord heeft net als de andere voedselbanken in Nederland de toekenningscriteria verruimd. Daardoor
kunnen er meer mensen gebruik maken van de voedselbank.
De criteria worden elk jaar opnieuw
bekeken door de Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken en
het Nibud. Aan de hand van een
intakegesprek en een financiële
analyse bepaalt de voedselbank
of een aanvrager daadwerkelijk in
aanmerking komt voor een voed-

selpakket. Regelmatig vinden er
zogenaamde her controles plaats.
Cliënten worden ook gewezen op
andere mogelijkheden van hulp en
worden gevraagd aan hun eigen
situatie te werken om die te verbeteren: ‘geen pakket zonder traject’.

Middag vol livemuziek bij The
Lion Sings Tonight in Venray
Het Venrayse minifestival The Lion Sings Tonight, dat plaatsvindt
op zondag 20 maart, gaat door. Na een jaar te hebben overgeslagen, wordt dit de vijfde editie van het muziekfestijn. De kaartverkoop is inmiddels gestart.
The Lion Sings Tonight vindt plaats
in de zaal van BRL en duurt van
14.00 tot 19.00 uur. Er treden verschillende acts op. De eerste act
is nog een verrassing, maar de
opvolgende acts zijn: Storage,
Ben Zacherl, Outline, Deadline,
Jessie Raateland, Carl & All Stars en

Plain. De avond wordt afgesloten
door Etan Huijs.

Kaarten
De kaartverkoop is al begonnen.
Kaarten kunnen gekocht worden via de Facebookpagina van
The Lion Sings Tonight.

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

Kopbal in slotfase

Dubbelslag voor SV Venray
SV Venray deed afgelopen week goede zaken aan kop van de eerste klasse D. Door de thuiszeges op Veritas uit
Neeritter (4-0) en SC Susteren (3-0) gaat het Venrayse team alleen aan de leiding, op de voet gevolgd door
concurrent Chevremont op een punt achterstand.
De thuiswedstrijd tegen Veritas was
op zondag 13 maart een makkie voor
de Venrayse club. De tegenstander
uit Midden-Limburg had weinig in te
brengen. Bram Vievermans opende na
een kwartier de score, 1-0. Toen Niek
Versteegen nog binnen het halfuur de
2-0 binnenschoot, was de ongelijke
strijd eigenlijk al beslist.
De oppermachtige Venraynaren kwamen vlak na rust op 3-0 door een

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

door een kopbal van Jarno Peeters.
De 1-0 stand bleef lang op het scorebord staan. Niek Versteegen kwam in
de 70e minuut in het veld en de aanvaller schoot 3 minuten later de verlossende 2-0 binnen. Een kopbal van
Stan Kersten in de slotfase bezorgde
de thuisclub de 3-0 winst.

Tekst: Henk Willemssen

Veel goals

Korfbalvereniging SVOC’01/SV-United
verliest tijdens uitwedstrijd
Korfbalvereniging SVOC’01/SV-United speelde zondag 13 maart tegen Odio uit Millingen aan de Rijn. Het team
verloor de wedstrijd met 15-10.
Bij de voorbespreking zei coach
Luuk dat het team moest beginnen
met verdedigen vanuit achter en
dus helemaal voor de afvang moest
gaan. Het was een wedstrijd waar
veel in gescoord werd. Na 3 minuten
was de stand al 3-1 in het nadeel.

Coach Luuk vroeg al snel een timeout aan om aanwijzingen te geven
in de verdediging. In de rust stond
het nog 11-8 in het nadeel. In de rust
kreeg het team te horen dat alles
nog mogelijk was en dat Luuk zeker
niet ontevreden was. In de tweede

helft werd er veel minder gescoord.
SVOC’01/SV-United hield het spel goed
dicht in de verdediging, alleen ging de
bal er bij de aanval ook niet snel in.
De wedstrijd werd verloren met 15-10.
Tekst: SVOC’01/SV-United

Gratis voorlichting

21 maart
18.30 - 20.00 uur

26 april
15.00 - 16.30 uur
Scan de
QR code

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

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

treffer van Niek Versteegen. Bram
Vievermans zorgde al snel voor de 4-0.
Daarna nam Venray gas terug en in
het laatste halfuur gebeurde er weinig
meer.
De Venrayse ploeg heroverde drie
dagen eerder, op donderdag 10 maart,
de koppositie door de inhaalwedstrijd
tegen SC Susteren met 3-0 te winnen. Op het eigen sportpark De Wieën
kwam Venray al snel op voorsprong

Gevraagd Chauffeurs
Fulltime/parttime

• Trekker-oplegger
• LZV
•
•
•
•

Ervaring vereist
Flexibele instelling
Standplaats Venlo
Rijbewijs BCE en code 95

Uw reactie graag naar het onderstaande adres of
Email: info@linnetransport.nl

Linne Transport b.v.

Bergerweg 2,
6067 NE Linne,
Tel. 0475-461310

www.linnetransport.nl
info@linnetransport.nl
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Voorzitter zwembad De Broekberg neemt tijdens
NL-Doetdag afscheid
Willy van der Heijden nam tijdens de NL-Doetdag op zaterdag 12 maart afscheid als voorzitter van zwembad
De Broekberg in Wanssum. Hij werd door de nieuwe voorzitter Tom Theeuwen in het zonnetje gezet voor zijn
werkzaamheden. Ook werd er onderhoud aan het zwembad gepleegd tijdens NL Doet.

den uitvoeren. Door taken op ons te
nemen, kwamen we uit op kosten
van 55.000 euro. We hebben hierover
afspraken met de gemeente vastgelegd in een 10-jarig contract en daardoor is het zwembad opengebleven.”

Verjonging

Willy van der Heijden nam negen jaar
geleden de rol als voorzitter op zich.
Die taak nam hij over van Jan Kuijpers.
Destijds kreeg Willy te maken met een

mogelijke sluiting van het zwembad.
Die wist hij samen met andere vrijwilligers te voorkomen. “Het was volgens
de gemeente nodig om 350.000 euro

Willy maakte dus heel wat
veranderingen mee in die jaren.
Toch vindt hij het nu tijd voor
vernieuwing en verjonging. “Mijn eigen
kinderen vallen niet meer binnen de
doelgroep van het zwembad. Ik vind
daarom dat een voorzittersrol beter
past bij een ouder waarvan het kind
nog zwemt. Omdat ik het zwembad
een uniek concept vind, zal ik altijd
klaar staan als er wat is.” Tijdens de
NL-Doetdag nam Willy afscheid van zijn
rol. Hij geeft aan dit met een gerust hart
te hebben gedaan. “Het is heel dubbel,
ik vond het moeilijk om de sleutel over
te dragen, maar ik weet dat het werk in
goede handen ligt. Ik heb onlangs een
chalet gekocht aan de Maas en ik wil
daar mijn energie in gaan steken.”
Bij zijn afscheid ontving Willy een
foto op hout. “Een foto van de laatste
keer dat ik het openingsbord plaatste
voor het begin van het zwemseizoen.
Het is een mooi aandenken.” Er werd

te investeren om het zwembad open
te houden. We zagen de bui al hangen. Toen hebben we gekeken naar
de werkzaamheden die we zelf kon-

zaterdag niet alleen stilgestaan bij
het vertrek van Willy, er werd ook
hard gewerkt. Zo werd er door een
grote groep vrijwilligers bomen
gesnoeid en takken opgeruimd.
Volgens Willy staan er de komende
tijd nog meerdere onderhoudstaken
op de planning. “Omdat er meer eisen
worden gesteld aan het water en de
huidige installatie sterk verouderd is,
wordt nu door een groepje technische
vrijwilligers, de complete pomp- en
filterinstallatie vervangen. In de
toekomst is het tijd om te investeren
en bijvoorbeeld zonnecollectoren aan
te brengen. Hierdoor kan de stichting
meer zelfredzaam worden. Ik heb
er het volste vertrouwen in dat het
zwembad toekomstbestendig is.”

In de toekomst is het
tijd om te investeren
en bijvoorbeeld
zonnecollectoren
aan te brengen
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Angy PhotoDesign

BENIEUWD NAAR WAT
ER ZICH ACHTER DEZE
DEUREN AFSPEELT?

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

Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64 Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum
Tel. 0478 53 17 48

Scan de QR code
en zie de video’s

»
»
»
»

Za. 26 maart

Venray - Horst

Dinnissen is op altijd zoek naar gemotiveerde vakmensen, die willen werken binnen
een ﬁnancieel gezond bedrijf met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Momenteel hebben we o.a. de volgende vacatures, scan de QR code of bezoek onze
website voor meer informatie.

powtech@dinnissen.com

Projectmanager (technisch)
(Project) engineer
Service coördinator
Electrical support engineer

www.dinnissen.com

» Samensteller / Lasser
» Productiemedewerker
halffabricaten
» CNC draaier
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15-vragen aan

Mijntje de Mulder Venray
interessant om te zien wat anderen
doen met een ruimte.

Heb je een bijbaantje?
Ik bezorg folders bij Spotta. Ik vind
het wel een leuke baan, maar ik doe
liever iets dat ook leuk is als het
regent of koud is. Dat mijn fiets de
hele tijd omwaait, is ook niet heel
fijn. Maar in goed weer is het wel
heel leuk.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik kijk het liefst met mijn ouders tv
met een blikje cola en chips. En daarbij dan een typische, voorspelbare,
romantische film. We zitten ondertussen gewoon te vertellen wat er
waarschijnlijk in de volgend scene
gaat gebeuren, want het is zo voorspelbaar. Soms hebben we het goed
en dan is het supergrappig.

Wie is je grote voorbeeld?
Emma Watson, omdat ze zich inzet
tegen klimaatverandering en ze is
ook nog een supergoede actrice.
Ik hoop dat ik me later ook me zo
kan inzetten voor goede doelen.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Mijntje de Mulder
14 jaar
Raayland College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog een keer naar
Indonesië gaan met mijn moeder,
omdat onze familie uit Indonesië
komt. Ik vind het leuk om meer te
leren over het land en onze familie.
Het lijkt mij ook een land met een
interessante cultuur die je niet snel
in Europa kan vinden.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag zelfverzekerder willen
worden en me minder aantrekken
van anderen. Ik ben vaak bang dat
mensen achter mijn rug om over mij
praten terwijl dat waarschijnlijk niet
zo is. Ik ga hier ook aan werken en
hopelijk werkt dat dan goed.

Wat deed je als kind het liefst?
Toen ik heel klein was, sprong ik
elke dag wel op de trampoline.
Ik vond dit zo leuk en weet niet zo
goed waarom. Ik kon wel al mijn
energie kwijt. We hebben de trampoline nog steeds, maar ik spring

er niet meer op, dus gaat die nu
weg.

zen, maar heb liever aardrijkskunde.
Gelukkig kan ik dat nog aanpassen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Ik was bij een klimparcours op
4 meter hoogte en vond het supereng dat ik moest huilen. Toen ik
beneden was, voelde ik me een stuk
beter en ik ben nu blij dat ik het wel
heb gedaan. Al zou ik dit nu wel
hebben gedurfd waarschijnlijk.

Een foto van het eerste ijsje dat ik
dit jaar heb gegeten. Het was een
lekker ijsje met oreosmaak. Ik was
blij, omdat ik in Venlo was en een
ijsje kon eten. Ik weet eigenlijk niet
waarom ik de foto heb gemaakt,
maar het is wel leuk om op terug te
kijken.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Ben gewoon jezelf. Mijn moeder zei
dit tegen mij toen ik me vrij onzeker voelde over wat anderen over
mij denken. Dit heeft me geholpen
om iets sterker in mijn schoenen te
staan, gewoon te doen wat ik wil en
me niks aan te trekken van anderen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik zit op de havo en moest mijn
voorlopige profielkeuze invullen.
Ik heb uiteindelijk zelf economie
en maatschappij gekozen. Dit was
vergeleken met mijn punten en wat
ik wilde doen de beste keuze. Ik wil
wel nog wat aanpassingen maken: ik
heb namelijk bedrijfseconomie geko-

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)

parttime en fulltime

Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met
c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik ben thuis eigenlijk veel drukker
dan op school. Ik zou op school niet
durven zingen ofzo, maar thuis vind
ik dit heel erg leuk, ook al vinden
mijn ouders dit niet zo leuk, omdat ik
dit niet zo goed kan. Ik ben op school
best stil terwijl dit thuis niet zo is.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Ik heb Cemke ontmoet op de basisschool in groep 1. Zij was mijn
maatje en we zijn nu nog steeds
vrienden. Ik kan haar alles vertellen en wij spelen graag bordspellen samen. Vorige week hebben we
nog geluncht en daarna spelletjes
gespeeld.

Heb je een verborgen talent?
Ik ben goed in het matchen van
kleuren en leuke meubels bij elkaar
zoeken. Ook heb ik mijn vader
advies gegeven over onze woonkamer. Ik wil daarom ook een studie in interieurdesign gaan volgen.
Ik vind dit heel leuk en vind het ook

Ik ben net klaar met ´They both die
at the end´ en het is geschreven
door Adam Silvera. Het is een heel
mooi boek en heel mooi geschreven.
Ik was begonnen met lezen, omdat
ik het had gezien op TikTok en het
toen in Utrecht tegenkwam en heb
gekocht.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Misschien met Mr Beast (een
YouTuber), omdat hij mensen blij
maakt en ook hard werk. Hij doet
ook veel dingen voor goede doelen en het lijkt me leuk om dat ook
te doen. En ik kan zien waar hij aan
werkt en hij is ook grappig.
Tekst: Fenne Voesten
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Ziek

Niezen, hoesten, proesten, het
warm hebben dan weer koud
hebben en dit steeds opnieuw
meemaken. De griep, het heerst
weer door heel Nederland.
En dames en heren, jawel, ik
heb deze griep ook weer gehad.
Mijn eigen eerste symptomen
waren: keelpijn, hoesten (een
hoest die je vanuit China nog kon
horen), hoofdpijn, en ik had uitval
van mijn smaak en reuk. Al deze
symptomen klinken wel erg
bekend vind je niet? Nou ik vond
dat dus ook en rende meteen
naar de dichtstbijzijnde coronatest. Maar niks is wat het lijkt, ik
had de welbekende griep.
Ja, na corona bestaat er ook nog
steeds de griep. Over de griep
praten we niet meer zoveel doordat we natuurlijk een andere
ziekte rond ons hoofd hebben
hangen, maar ook de griep kan
nog erg vervelend zijn, zeker als
er ook nog koorts bij komt kijken.
Want wat doen we eigenlijk als
we ziek zijn? Niks. Het beste wat
we allemaal kunnen doen als we
ziek zijn, is niks. Lekker uitzieken,
in bed blijven liggen, gezorgd
worden, veel drinken, en zeker
niet denken aan al je zorgen die
je hebt voor de volgende week.
Dat laatste is toch wel een dingetje hoor.
Toen ik ziek was kreeg ik het
soms ook zwaar benauwd, want
met de gedachte dat je volgende
week alles weer moet inhalen,
werd ik alleen nog meer zieker.
En dat moeten we juist niet hebben, dus als je al lekker thuis zit,
denk dan alsjeblieft niet meer
aan al je stress en dingen die
je nog moet gaan doen. Als je
ziek bent, ben je ziek, en kan je
er toch eventjes niks aan doen.
Geniet van die rust, en gun jezelf
even een ‘break’. Want voor je
het weet moet je weer die auto/
fiets opstappen en begint er weer
een gloednieuwe werkweek.
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Voor nu duik ik weer ondergronds,
Maud Rötjes

