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De Meulebeek in actie
Groep 7 en 8 van basisschool De Meulebeek in Oostrum kwam woensdag 30 maart in actie voor Oekraïne. De klas van Veena Versleijen, Liza Arts, Pien Holtackers en Yfke Sikes,
bestaande uit 28 kinderen, bracht die dag wafels rond in het dorp. Daarmee haalden de kinderen in totaal 1.180 euro op, wat wordt gestort op de rekening van Giro555.
Lees verder op pagina 02

Geen minderjarigen of alleenreizigers in noodopvang Oostrum
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat geen minderjarigen of alleen reizende vluchtelingen opvangen in de Evenementenhal in Oostrum. Dat verzekerde COA-manager Ron van Ooijen tijdens de informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis D’n Oesterham. Enkele dorpsbewoners toonden zich bezorgd over
mogelijke overlast van vooral jonge asielzoekers.
Ze verwezen naar de problemen die
er zijn geweest op het asielzoekers
centrum in Overloon. “Ik kan geen
honderd procent garantie geven dat er
nooit een incident zal zijn”, reageerde
Ron van Ooijen. “We gaan strak inzet
ten op de beveiliging. Straatcoaches
en beveiligers zullen zichtbaar en aan
spreekbaar aanwezig zijn. Ook zorgen
we voor een zinvolle dagbesteding.”
Het streven om in maart de nood
opvang in Oostrum te openen, blijkt
niet haalbaar. Burgemeester Leontien
Kompier zei te verwachten dat half
april de eerste vluchtelingen gehuis
vest kunnen worden. De gemeen
teraad stemde tijdens een extra

vergadering op dinsdag 8 maart in met
de opvang van 350 vluchtelingen voor
een periode van zes maanden.
Na de opening zal het nog even duren
voordat de Evenementenhal aan z’n
maximale bezetting zit. “De asiel
zoekers zullen in fases binnenkomen”,
zei projectleider Erik Voesten van de
gemeente. “De opvang gaat pas open
als alle veiligheidsmaatregelen zijn
genomen.” Dat bevestigde Leontien
Kompier: “Alles moet eerst pico bello
in orde zijn.” Er vinden ook verbou
wingen plaats in de Evenementenhal.
“Het wordt geen grote hal met alleen
stapelbedden”, vertelde Ron van
Ooijen. “We maken compartimenten

zodat de vluchtelingen eigen kamers
en privacy krijgen. Er is ook ruimte
voor gezinnen en voor recreatieve
voorzieningen. Ook moet de zorg goed
geregeld zijn.” Voordat de noodop
vang opengaat, kunnen omwonenden
en andere belangstellenden een kijkje
komen nemen. “Dat inloopmoment is
ook bedoeld om te bekijken of we aan
alles hebben gedacht”, zei wethouder
Jan Jenneskens. “Geef ons tips als we
dingen over het hoofd hebben gezien.”
Op de vraag welke doelgroep uit
welk land in Oostrum onderdak krijgt,
konden COA en de gemeente geen
antwoord geven. “Dat weten we
nu nog niet”, zei Leontien Kompier.

Ron van Ooijen vulde aan: “De toe
stroom is enorm op dit moment.
We gaan goed kijken naar welke
doelgroep we hier huisvesten.”
Hij opperde dat mogelijk Afghaanse
vluchtelingen in beeld zijn.
Dorpsbewoner Wim van Delft wees
op het ontbreken van trottoirs in de
omgeving van de Evenementenhal.
Henri Dunantstraat heeft als door
gaande weg naar het station en naar
Venray alleen een fietspad. “De men
sen gaan vaak te voet en ze kunnen
verkeersproblemen veroorzaken”,
meende Wim van Delft. ”Er zijn vooral
grote wegen met veel verkeer in de
omgeving. Ik mis wandelpaden waar
over mensen veilig kunnen lopen.”
Erik Voesten reageerde dat dit een
aandachtspunt is.
Een dorpsbewoonster haalde aan
dat in Venray ook asielopvang komt

voor de langere termijn. Ze vreesde
dat hiervoor de Evenementenhal in
beeld komt, zodra de noodopvang
is gesloten. Jan Jenneskens meldde
dat hij hoopte dat na zes maanden
de Evenementenhal weer zijn oude
functie, met beurzen en feesten,
terugkrijgt. “Over langdurige opvang
zijn nog geen afspraken gemaakt en
er is ook niets toegezegd”, hield de
wethouder een slag om de arm.
Twee inwoners van Oostrum kunnen
aansluiten bij de klankbordgroep.
Dorpsraadvoorzitter Jan-Willem
Bruijsten deed hiervoor een oproep.
Van de Venrayse wijken Antoniusveld
en Brukske hebben al twee personen
zich gemeld voor de klankbordgroep
die met COA en gemeente gaat mee
praten en meedenken.
Tekst: Henk Willemssen
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Enquête uitgezet

De Meulebeek in actie

Dorpsraad Leunen wil
woonhofje voor jong en oud
Dorpsraad Leunen onderzoekt de mogelijkheid van een woonhofje
in het dorp. Dit is een woongemeenschap voor jong en oud waarin
het zorgen voor elkaar centraal staat. De werkgroep van de
dorpsraad heeft een enquête uitgezet om de behoefte in Leunen
te peilen.
Het woonhofje dient meerdere
doelen, stelt de dorpsraad. Zo
kunnen ouderen en mensen met
een beperking langer in hun dorp
blijven wonen. De woning die ze
achterlaten komt vrij voor jongere
woningzoekenden, want er is veel
vraag naar een huis in Leunen.
Bovendien staat de zorg onder druk
terwijl ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig in hun eigen omgeving
blijven wonen.
Een woonhofje is een vorm van
groepswonen die uitkomst kan
bieden. Jongeren, gezinnen of
andere bewoners kunnen ook
een huis krijgen in deze woonge
meenschap. Daar zijn wel plich
ten aan verbonden. ‘Er is sprake

Veena Versleijen, Liza Arts, Pien
Holtackers en Yfke Sikes kwamen
met het idee om geld op te halen
voor Oekraïense vluchtelingen. Dit
omdat ze beseften hoe goed ze het
in Nederland hebben en dat dit niet
voor iedereen vanzelfsprekend is.
“Daarom wilden we een inzamelings

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

actie starten. Ons idee was om wafels
te bakken en deze te verkopen”, legt
Yfke uit. De meiden hoopten vierhon
derd wafels te kunnen verkopen. Dat
werden er meer dan verwacht. “In
totaal hebben we 1.250 wafels ver
kocht, deze hebben we op woensdag
gebakken en daarna naar de kopers
gebracht. We hadden niet verwacht zo
veel wafels te verkopen. Er waren ook
mensen bij die geen wafels wilden,
maar alleen geld hebben gegeven”,
vertelt Pien.
Van tevoren maakte de klas verschil
lende bestelformulieren, waaruit
uiteindelijk de beste uitgekozen is

die bij de mensen in de brievenbus is
gestopt. “We zijn een week geleden al
langs de deuren gegaan om de bestel
lingen op te nemen. Onze klas werd
opgedeeld en in groepjes zijn we de
straten afgegaan”, aldus Liza.
Volgens de lerares van de kinderen
voelt de hele klas zich geroepen om
mee te helpen. Het was niet nodig
om als docent in te springen, de kin
deren hebben zelf de taakverdeling
gemaakt. Dat kunnen de initiatiefne
mers beamen. Liza: “Alles liep heel
goed. We zijn heel trots op de klas.”

van halen en brengen. Zorgen
voor elkaar en elkaar ondersteu
nen zijn een voorwaarde’, meldt
de dorpsraad in de enquête. ‘Zorg
blijft een p
 rofessionele taak, maar
het doel is dat de zorg veel min
der nodig zal zijn.’ Ook heeft de
dorpsraad het plan weer opgepakt
voor een woonzorgcomplex. Toen
de Rabobank vertrok uit Leunen,
was het vrijgekomen kantoor
pand hiervoor al in beeld. Dat plan
ging uiteindelijk niet door en het
bankgebouw werd verbouwd tot
het nieuwe gemeenschapshuis
MFC De Baank. Uit de enquête
moet blijken of er behoefte is aan
een wooncomplex in combinatie
met ondersteuning en 24-uurs zorg.

Ontvangst gouden bruidsparen
Alle gouden bruidsparen uit de gemeente Venray uit 2020 en 2021
werden op maandag 21 en dinsdag 22 maart feestelijk ontvangen
door wethouders Cor Vervoort en Chantal Nijkerken.
Het is inmiddels een traditie om
gouden bruidsparen jaarlijks in het
gemeentehuis te ontvangen voor
een middag samen. Corona gooide
de afgelopen twee jaar roet in het
eten. De maatregelen zijn inmiddels
niet meer van kracht en daarom
werden de middagen ‘met een gou

den randje’ ingehaald in de foyer
van de schouwburg. De gouden
bruidsparen werden daar feestelijk
ontvangen en getrakteerd op een
middag met muziek en cabaret. In
het najaar worden de bruidsparen
die in 2022 vijftig jaar getrouwd zijn
uitgenodigd voor een ontvangst.

Beeld en tekst: Jeanine Hendriks

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 00
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.

WEET
WATER
SPEELT
WANT HET KOMT UIT
DE LUCHT VALLEN.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Check de afkoppelsubsidie
van jouw gemeente op
www.waterklaar.nl/subsidie-hallo-venray
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Sloop
Winkel van
Sinkel
De sloop van het voormalige
pand van Winkel van Sinkel aan
de Bontekoestraat in Venray is
in volle gang. Het gebouw
maakt plaats voor acht woningen, vier op de begane grond en
vier op de bovenverdieping. Op
het onverharde terrein tegenover het winkelpand komen ook
acht woningen in twee bouwlagen. De parkeerplaats voor
zestien auto’s wordt aangelegd
in de achtertuin van het slooppand. Winkel van Sinkel verhuisde in augustus 2019 naar
een nieuw onderkomen aan de
Schoolstraat.

Inkomsten misgelopen

Digitaal nachtregister
voor arbeidsmigranten
Gemeente Venray gaat een digitaal nachtregister invoeren om bij
te houden hoe veel arbeidsmigranten hier verblijven. Huisvesters
zijn verplicht een register bij te houden om, net als bij toeristen,
verblijfsbelasting af te dragen aan de gemeente.
De gemeenteraad heeft het ver
moeden dat veel inkomsten uit
verblijfsbelasting worden mis
gelopen omdat de registratie
tekortschiet. Er is daarom vaker
aangedrongen op een betere
controle. In de vergadering van
9 november 2021 nam de raad
unaniem een motie aan om een
digitaal systeem in te voeren voor
de registratie en betaling van ver
blijfsbelasting. Andere gemeenten
hebben hier al goede ervaringen
mee.
Het College B&W meldt in een
raadsinformatiebrief dat het digi
taal nachtregister op 1 januari 2023
kan ingaan. Het begint met een
pilot bij enkele bedrijven, waarna
de andere huisvesters later in het
jaar volgen. In gemeente Venray
zouden volgens de gemeenteraad
4.000 tot 5.000 arbeidsmigranten

verblijven. Een klein deel hiervan
staat ingeschreven in de gemeen
telijke basisregistratie. Over het
overgrote deel van de arbeidsmi
granten zou dus verblijfsbelasting
moeten worden afgedragen, maar
dit blijkt niet uit de cijfers.
Het college meldt dat aanbieders
van logies en overnachtingen ver
plicht zijn een nachtregister bij
te houden. Het aanleveren van
de gegevens bij de gemeente
gebeurt nu nog schriftelijk. Het
college denkt dat een digitaal sys
teem minder fraudegevoelig is en
sneller en effectiever werkt dan
het bestaande papieren nachtre
gister. Een voordeel is ook dat bij
een brand of bij andere calamitei
ten de hulpdiensten een actueel
overzicht hebben van het aantal
personen dat zich in een gebouw
bevindt.

Bewoners leggen
jeu de boulesbaan aan
Buurtbewoners krijgen toestemming van gemeente Venray om een
jeu de boulesbaan aan te leggen aan de Leunseweg in Venray.
De gemeente stelt hiervoor een strook grond beschikbaar op het
grasveld naast woontoren Zuiderpoort.
Hoewel het volgens de regels niet is
toegestaan dat de gemeente grond
gratis in gebruik geeft, wil het
College van B&W in dit geval een
uitzondering maken. Omwonenden
van de Leunseweg hebben al langer
het plan voor een jeu de boulesbaan
in hun buurt. Het college wil mee
werken aan dit burgerinitiatief door
een stukje van de openbare ruimte
beschikbaar te stellen. De jeu de
boulesbaan krijgt een afmeting van
15 bij 4 vierkante meter en zal voor

iedereen vrij toegankelijk zijn. Het
bevordert volgens de gemeente de
leefbaarheid en sociale cohesie in
de wijk.
De initiatiefnemers willen hun buurt
een impuls geven en ze gaan de
baan zelf inrichten en onderhouden.
De gemeente vraagt geen tegen
prestatie. De jeu de boulesbaan past
in de groenbestemming van het
grasveld. De afspraken over gebruik
en onderhoud worden vastgelegd in
een beheersovereenkomst.

Ysselsteyn buigt zich over
nieuwe kerk en gemeenschapshuis
in multifunctioneel gebouw
Gaat het aanzicht van Ysselsteyn veranderen? Over die vraag werd gediscussieerd in gemeenschapshuis
De Smelehof, waar de plannen voor een nieuw multifunctioneel gebouw werden gepresenteerd. In het concept
is ruimte voor een nieuwe kerk, gemeenschapshuis én dagbeleving voor ouderen.
In de nog naamloze nieuwe accommo
datie komen, zowel aan de binnen- als
buitenkant, kenmerkende eigenschap
pen van de huidige kerk terug. Binnen
de muren is daarnaast ruimte voor tal
van (dorps)activiteiten, waarbij het de
rol van het huidige gemeenschapshuis
De Smelehof overneemt. De huidige
locatie aan de Puttenweg zal bij groen
licht betreffende de nieuwbouw, ook
verdwijnen uit het straatbeeld. Alle
functies worden ondergebracht in de

nieuwe accommodatie. Tal van gezel
schappen komen wekelijks samen bij
De Smelehof, en het gebouw vormt
daarmee de thuisbasis van vele ver
enigingen. De nieuwe plannen bieden
tevens ruimte voor dagbeleving voor
ouderen en geloof en bezinning. De
presentatie zorgde voor de nodige kri
tische vragen en discussies, maar kon
op goedkeuring van het Dorpsforum
rekenen. Daarmee werd voor com
missie RAP weer een belangrijke stap

gezet en komt het plan in een vol
gende fase. De neuzen van de diverse
belanghebbenden staan al dezelfde
kant op en ook de gemeente en het
bisdom zijn reeds op de hoogte van
het conceptplan. Dorpsbewoners
worden de komende periode geïn
formeerd tijdens speciale inloop
momenten. Deze zijn op zaterdag
2 april vanaf 14.00 uur en op maandag
4 april vanaf 20.00 uur, in de SintOdakerk in Ysselsteyn.

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

#kempencreeert
ookdrukwerk
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

#kempencreeert
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Drie herintreders
in gemeenteraad
De vernieuwde gemeenteraad van Venray kan aan de slag. De 27
raadsleden, onder wie twaalf debutanten en drie herintreders,
werden op woensdag 30 maart geïnstalleerd.
maakte daarna de overstap naar
het CDA. Nadat hij in 2018 te
weinig voorkeurstemmen kreeg,
kwam hij nu wel als nummer vier
op de lijst in de raad.
Elianne Sweelssen was er in 2006
bij toen de SP met twee zetels het
debuut maakte in de gemeente
raad van Venray. Ze trok zich na
acht jaar terug. Wel bleef ze als
commissielid actief voor de partij.
Bij de verkiezingen van 2014 en
2018 was ze beide keren hekken
sluiter op de kieslijst. Nu stond ze
op de vijfde plek. De SP haalde
twee zetels en Elianne Sweelsen
wist met voorkeurstemmen een
raadszetel te bemachtigen.
De twaalf debutanten zijn Harold
Terugkeer
Stevens, Lisanne Wisgerhof,
Voor Martin Wijnhoven is het de
derde keer dat hij in de raad komt. Mees Hillenbrink en Amira
Luydens (Venray Lokaal), Rob
Van 2002 tot 2006 was hij raads
lid voor Samenwerking Venray. Hij Poels en Willy Hubers (CDA),
kwam in december 2012 terug als Wim de Schryver, Laura Borst en
Lowieke Kateman (VVD), Emmelie
opvolger van de overleden Gerrit
Claessens en Annette Pijls (D66)
Verkoeijen. Deze tweede peri
en André van Maarschalkerwaard
ode duurde tot aan de verkiezin
(GroenLinks).
gen van 2014. Martin Wijnhoven
De CDA’ers Anne Thielen en Martin
Wijnhoven en Elianne Sweelssen
(SP) maken hun comeback in de
politieke arena. Anne Thielen was
raadslid van 2014 tot september
2017. Ze volgde toen de opgestapte
wethouder Lucien Peeters op. Anne
Thielen stopte op 1 juli 2021 samen
met Jan Loonen waardoor het CDA
uit de coalitie verdween. Als lijst
trekker is ex-wethouder Thielen
opnieuw gekozen in de raad, maar
ze heeft steeds de mogelijkheid
opengehouden om terug te keren
in het college. Of dit lukt, is afhan
kelijk van de coalitieonderhande
lingen.

Vertrekkende raadsleden
onderscheiden
Na de gemeenteraadsverkiezingen breekt een nieuwe raadsperiode aan. Voor vijftien raadsleden betekent dit
afscheid van hun werk voor de gemeenteraad van Venray. Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 24 maart ontvingen veertien vertrekkende raadsleden een Venray’s Zilveren bijtje en werd een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Op zoek
naar werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Productiemedewerker ijsfabriek
(fulltime, t/m augustus)
Regio Horst | Vac. Nr. P053405

Zorg jij voor verkoeling deze zomer? Voor een gezellig
familiebedrijf zoeken we mensen die helpen in het
productieproces van bekende icesticks.

Verkoopmedewerker (parttime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P051928
Wil jij werken bij één van de bekendste marktkramen van kaas
in de omgeving? Dit is je kans! Wij zoeken verkoopmedewerkers
voor woensdagen en vrijdagen.

Operator (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P052168
Voor een innovatief bedrijf dat mengvoeders produceert en
verkoopt aan veehouders zijn wij op zoek naar een operator. Wil
jij werken in een gedreven organisatie met passie voor dieren?

Groenvoorziener of (startend) hovenier (fulltime)

“Het werk van raadsleden is veelei
send. Het vraagt tijd, inzet en ambi
tie. Vaak naast het dagelijks werk en
het privéleven. Het brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich mee:
raadsleden willen het beste voor
onze gemeente en haar inwoners. We
bedanken alle raadsleden voor hun
betrokkenheid tijdens de afgelopen
raadsperiode. Voor de vertrekkende
raadsleden is een eervolle gemeen
telijke dankbetuiging op zijn plaats”,

aldus burgemeester Leontien Kompier.

Koninklijke onderscheiding
Op basis van het Reglement op de
Orde van de Nederlandse Leeuw en
de Orde van Oranje-Nassau worden
aftredend volksvertegenwoordigers,
die nog niet eerder zijn onderschei
den, benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau, nadat ze tenminste
twaalf jaar zitting hebben gehad in de
gemeenteraad. Daarom reikte burge

meester Kompier een onderscheiding
uit aan Leo Philipsen, die voor het CDA
raadslid was van 2009 tot 2022.
De vertrekkende raadsleden kregen
ook een Zilveren bijtje opgespeld.
Dat waren Erika Irene van den Akker,
Lizzy Bruno, Jac Derikx, Petra van
Duijnhoven, Joep Gielens, Selcuk Ipek,
Daan Janssen, Bram Jeurissen, Emina
Joosten, Toon Kerkhoff, Toon Loonen,
Harrie van Oosterhout, Erik Vullings en
Tino Zandbergen.

Regio Horst | Vac. Nr. P052775

Ben jij een buitenmens met groene vingers? Ga lekker
buiten aan de slag met aanleg/onderhoud van tuinen of
algemeen onderhoud. Minder ervaren? Geen probleem!

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
Inloopdag donderdag 7 april: 10-16 uur
Maak kennis met onze nieuwe recruiter
Lian, én bespreek vacatures!
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

Afscheid raadsnestor Jac Derikx
Jac Derikx (70) uit Geijsteren heeft na een lange carrière afscheid genomen van de politiek. Het afscheid na 36
jaar viel de CDA’er zwaar in zijn allerlaatste raadsvergadering.
15 van de 27 raadsleden keren niet meer
terug. In een bijzondere raadsvergade
ring werd van de vertrekkers afscheid
genomen op donderdag 24 maart. Jac
Derikx excuseerde zich voor de emoties
die hij toonde tijdens zijn afscheids
praatje. “De politiek heeft een behoor
lijk deel van mijn leven ingenomen. De

laatste twee roerige jaren waren zeker
niet de mooiste uit mijn politieke loop
baan.” Hij herinnerde aan de lastige
coronajaren en de bestuurscrisis rond
het CDA. “Maar ik wil hier vanavond niet
meer over gaan uitweiden.”
De in Heide geboren Derikx kwam in
1986 in de gemeenteraad van Meerlo-

Wanssum. Hij werd fractievoorzitter,
lijsttrekker en wethouder in de voor
malige gemeente. Na de herindeling in
2010 was hij nog twee periodes raads
lid in Venray. “Er is een tijd van komen
en van gaan. De tijd van gaan is voor
mij nu gekomen. Ik ga het rustiger aan
doen”, sprak Derikx.
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Meeste raadservaring
bij lokale partijen
Vijf leden van de gemeenteraad van Venray zijn twintig jaar of
langer in functie. Ze behoren alle vijf tot een lokale partij. Koploper
is Theo Francken van Venray Lokaal. Hij is 24 jaar onafgebroken
raadslid en hij begint al aan zijn zevende periode.
Richard de la Roy (Venray Lokaal)
telt ruim 22 raadsjaren en zijn
partijgenoot Ahmet Kocyigit is 20
jaar raadslid. Ook Martin Leenders
en Theo Mulders, beiden van
Samenwerking Venray, hebben
twintig jaar op de teller staan. Het
vijftal is gezamenlijk goed voor
106 dienstjaren. Dat is meer dan de
andere 22 raadsleden, onder wie
12 debutanten, die samen 67 jaar
tellen.
Theo Francken en Richard de la
Roy maakten hun raadsdebuut in
de vorige eeuw. Richard de la Roy
kwam in 1995 tussentijds in de
gemeenteraad voor Fractie van
de Vorle. Van 2006 tot septem
ber 2010 viel de Venraynaar bui

ten de boot om daarna weer terug
te keren. Theo Francken kwam
bij de verkiezingen van 1998 voor
de Progressieve Kombinatie in de
raad van de toenmalige gemeente
Meerlo-Wanssum. Na de herin
deling per 1 januari 2010 ging hij
in Venray verder bij PP2 dat later
opging in Venray Lokaal.
Ahmet Kocyigit, Martin Leenders
en Theo Mulders maakten hun
opwachting bij de verkiezingen van
2002. Ahmet Kocyigit begon bij de
PvdA en Martin Leenders bij het
CDA. Beiden maakten later de over
stap naar een lokale partij. Theo
Mulders (Samenwerking Venray) is
de enige die in zijn gehele raads
periode één partij trouw bleef.

Nieuwe Venrayse raadsleden
geïnstalleerd
Tijdens een speciale raadsvergadering op woensdag 30 maart zijn
de nieuwe Venrayse raadsleden geïnstalleerd. De komende vier jaar
gaan Venray Lokaal, CDA, D66, SP, Samenwerking Venray, VVD,
PvdA en GroenLinks de inwoners van Venray vertegenwoordigen.
Tijdens de installatie van de
nieuwe gemeenteraad heeft
elk raadslid een eed of belofte
afgelegd. De nieuwe raadsperiode
is daarmee officieel begonnen.
Burgemeester Leontien Kompier
verheugt zich op de toekomstige
samenwerking. “Er staat straks
een mooie mix van jonge mensen
en ervaren raadsleden. Het is

goed dat er voldoende collectief
geheugen in de raad zit en dat
er tegelijkertijd ook nieuwe,
jonge mensen bijkomen. Ik heb
de raadsleden als professioneel
en betrokken leren kennen. Ik
heb er alle vertrouwen in dat we
samen mooie ontwikkelingen voor
onze gemeente op gang kunnen
brengen. Ik kijk er naar uit.”

Geen volledige informatie
bij Wob-verzoek varkensstal
Een belanghebbende heeft een Wob-verzoek ingediend bij de
gemeente Venray over de bouw van een stal voor 6.000 varkens
aan Drabbelsweg in Veulen. De gemeente is verplicht aan dit
verzoek te voldoen en alle beschikbare informatie openbaar te
maken. Toch krijgt de aanvrager geen volledig dossier te zien.
Het College van B&W geeft aan dat
de procedure voor de bouw van
de varkensstal al negen jaar loopt.
“In dit proces is veel niet vastge
legd. De documenten geven dan
ook geen volledig beeld van deze
negen jaar”, meldt het college.
Daarbij komt dat de gemeente op
basis van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) niet alle informatie
hoeft te verstrekken. Bijvoorbeeld
als het belang van openbaarma
king niet opweegt tegen mogelijke
bevoordeling of benadeling van
personen of instanties. Ook houdt
de gemeente in deze kwestie infor
matie achter omdat procedures
nog lopen zoals de milieueffectrap
portage. Het nu openbaar maken
van deze stukken kan straks in het
nadeel werken van de gemeente,
aldus het college.
De aanvrager heeft inmiddels

de vrijgegeven documenten
per mail of per post ontvangen.
Ook verstuurde de gemeente een
lijst van stukken die onder de
uitzonderingsregel vallen.
Het Wob-verzoek over de
varkensstal aan de Drabbelsweg
kwam op 9 december 2021 binnen.
De gemeente moet binnen vier
weken aan het verzoek voldoen.
Deze termijn mag met vier
weken worden verlengd. Beide
tijdslimieten zijn niet gehaald,
want het duurde ruim drie
maanden voordat het college de
informatie vrijgaf. De aanvrager
heeft al bezwaar gemaakt tegen
de overschrijding van de termijn.
Het college meldt dat dit bezwaar
in een aparte procedure wordt
behandeld.
Tekst: Henk Willemssen
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Speciale benefietvoorstelling

Luxor Theater Venray in actie
voor Oekraïne
De nog nooit eerder in Nederland uitgebrachte Oekraïense film ‘The Guide’ van de Oekraïense regisseur
Oles Sanin is als speciale benefietvoorstelling op donderdag 31 maart in de bioscopen te zien. Zowel
distributeur ABC Film Distribution als bioscopen en filmhuizen die met de actie meedoen storten honderd
procent van de opbrengst op Giro 555. Dat geldt ook voor Luxor Theater Venray.
‘The Guide’ speelt zich af ten tijde van
de Stalin-repressie in de jaren 30, toen
de door het Sovjet regime opgelegde
wetten hongersnood van miljoenen
Oekraïense burgers veroorzaakte. In
de turbulente Sovjet-Oekraïne van de
vroege jaren dertig leeft de 10-jarige
Peter. Als zijn Amerikaanse vader
wordt vermoord voor het verkrijgen

van geheime documenten over de
repressie, slaat hij op de vlucht voor
de politie.

Oscarinzending
De film, bekroond met awards voor
Beste Acteur en Beste Cinematografie
op het Odessa International Film
Festival, was ook de Oscarinzending

van Oekraïne voor Beste Buitenlandse
Film. The Guide is nooit eerder
uitgebracht in de Nederlandse
bioscopen. Zie voor meer informatie
over de benefietvoorstelling voor
Giro 555 op www.ookindebioscoop.nl

Dank voor jarenlange inzet voor Merselo

Zilveren bijtje voor Gerrit van Hoof
Gerrit van Hoof (80) uit Merselo kreeg donderdag 24 maart een zilveren bijtje van de gemeente Venray
tijdens de jaarvergadering van KBO Merselo. Dit bijtje wordt hem uitgereikt door wethouder Chantal
Nijkerken.
Van Hoof is tot op heden ruim acht
jaar coördinator van de groenploeg
in Merselo. Hij is verantwoordelijk
voor de organisatie, coördinatie
en aansturing van een groep van
ongeveer dertig vrijwilligers die de
zorg hebben voor het onderhoud

van de groenvoorzieningen in
Merselo. Van Hoof is de schakel
tussen de groep vrijwilligers
en de gemeente, hij zorgt voor
de planning, het overleg en de
financiële kant. Daarnaast is hij van
2013 tot en met 2021 bestuurslid

en vicevoorzitter van KBO Merselo
geweest. Het college van Venray
wil Van Hoof bedanken voor zijn
jarenlange inzet voor het dorp
Merselo en heeft daarom een
zilveren bijtje uitgereikt.
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Mega openluchtvoorstelling

Ysselsteynse en Venraynaar spelen in theater
productie van kinderboekenschrijver Jacques Vriens
Aukje van Hees uit Ysselsteyn en Hans Derks uit Venray zijn beiden al
jarenlang fanatiek toneelspelers. Samen spelen zij dit jaar in meer dan
twintig voorstellingen van ‘Strijd om de Kathedraal’, een theater
productie van Stichting De Theatermakers, waar kinderboeken
schrijver Jacques Vriens deel van uitmaakt.
Het verhaal van ‘Strijd om de
Kathedraal’ is gebaseerd op het boek
van Jacques Vriens en komt onder zijn
regie tot leven op drie buitenlocaties
in De Mortel, Venlo en Den Bosch. Het
toneelstuk geeft een beeld van het

leven in een middeleeuwse stad, de
bouw van een kathedraal en het felle
verzet daartegen. De Theatermakers is
de stichting die de theaterproducties
maakt waaraan Aukje van Hees en
Hans Derks dit jaar meedoen. Het is

Starter in de regio

Klein Juweeltje
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Klein Juweeltje
Monique Deenen
De Schoevert 17
Wanssum
06 19 41 97 37
monique@kleinjuweeltje.nl
www.kleinjuweeltje.nl
detailhandel
01-02-2022

Activiteiten
Klein Juweeltje creëert hand
gemaakte sieraden van natuur
lijke materialen zoals edelstenen,
die een speciale werking kunnen
hebben voor vrouwen rondom
het moederschap.

Doelgroep
Ik ben Monique, mama van Florian
en oprichtster van Klein Juweeltje.
Sinds mijn zwangerschap merk
ik dat ik veel profijt heb van de
werking van edelstenen. Het geeft
me rust, vertrouwen en liefde. Dat
gun ik iedereen. Ik heb een lange
periode borstvoeding gegeven
en ik merkte dat ik steeds vergat
welke kant ik eerst moest voe
den. Dit wissel je namelijk af om
borstontsteking te voorkomen.
Dit probleem heb ik opgelost met

een mooi sieraad. De sieraden zijn
samengesteld met de mooiste
edelstenen. Alle edelstenen heb
ben hun eigen speciale beteke
nis, passend bij verschillende fases
in het moederschap. Hopelijk kan
Klein Juweeltje hierdoor meer vrou
wen laten genieten van het moe
derschap. Met als ultiem doel, een
gezonder en bewuster Nederland.

Onderscheidend vermogen
Doordat Klein Juweeltje alleen
maar natuurlijke materialen
gebruikt is elk sieraad duur
zaam. Daarnaast zijn ze stuk voor
stuk uniek, omdat ze pas worden
gemaakt wanneer jij ze bestelt.
Zo voorkomen we verspilling en
draagt Klein Juweeltje een steentje
bij aan een betere wereld.

een samenwerking tussen de bekende
kinderboekenschrijver en regisseur
Jacques Vriens, zoon Casper Vriens,
die een theatertechnisch bedrijf heeft,
en producent Bas Leenders. Het is
de tweede keer dat Vriens van één
van zijn boeken een theaterproductie
maakt, waarvoor iedereen auditie kon
doen. De mensen die meedoen komen
uit heel Limburg en Brabant.
Voor Hans Derks was zijn eerste
ervaring in een productie van De
Theatermakers de reden om zich ook
voor de tweede theaterproductie
in te schrijven. Hans’ passie voor
toneelspelen ontstond al op jonge
leeftijd. Nadat hij de opleiding tot
jeugd jongerenwerker, waarbij
toneelspelen ook centraal stond, had
afgerond, regisseerde hij meerdere
afscheidsmusicals op basisscholen.
Toen hij over de auditieronde
van ‘Weg uit de Peel’ las, de
voorgaande theaterproductie van
De Theatermakers, schreef hij zich
meteen in. “Ik vond het uniek om
in een stuk te spelen dat zich buiten
afspeelt. Het sprak me ook aan dat
een boek door een schrijver in een
tastbaar verhaal werd omgezet.”

Kriebels

Mooi
Natuurlijk

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

OVERLAST
DOOR
SPINNEN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL

Aukjes interesse voor ‘Strijd om de
Kathedraal’ werd gewekt nadat ze een
bezoek bracht aan ‘Weg uit de Peel’.
“Die voorstelling werd gespeeld op
de vliegbasis in Vredepeel. Het leek
me op dat moment zo vet om mee te
spelen, dat ik me meteen inschreef
voor de auditierondes van ‘Strijd
om de Kathedraal’ toen deze wer
den geopend in 2019. Ik kreeg echt
kriebels van de voorstelling destijds,
omdat het buiten plaatsvindt en de
‘bühne’ groot is. Daarnaast heb ik
Jacques altijd gezien als mijn jeugd
held. Ik heb veel boeken van hem
gelezen.”

In tegenstelling tot Hans heeft Aukje
nooit eerder in een dergelijke grote
productie gespeeld. Ze kreeg meestal
amateurrollen toebedeeld. “Ik was lid
van de toneelvereniging in Ysselsteyn,
maar daar ben ik mee gestopt omdat
we vooral kluchten speelden. Mijn
interesse ligt meer bij dramaspel.
Nu doe ik vooral met losse projecten
mee.” Ondanks dat Aukje als nieuwe
speler in de groep werd geïntro
duceerd, is ze volledig in het team
opgenomen. “Het voelt als familie.
Deze groep staat voor iedereen open”,
vertelt Aukje. Dat kan Hans beamen.
“Toen ik de eerste keer binnenkwam
bij de repetities van ‘Weg uit de Peel’
dacht ik: ‘help waar ben ik aan begon
nen’, maar al snel voelde het als thuis
komen. Dit keer spelen veel bekende
gezichten mee uit de vorige voorstel
ling. Ondanks dat ontstaan er geen
kleinere groepjes, iedereen kan goed
met elkaar omgaan. Onze repetities
zijn altijd heel gezellig.”

Rol
De audities voor de ‘Strijd om de
Kathedraal’ vonden in een heel week
end plaats. Volgens Aukje was dat
een weekend om nooit te vergeten.
“Het was spannend, maar het was
super om mee te maken.” Er waren op
dat moment veertig rollen te verde
len waar Hans en Aukje aanspraak op
konden maken. Aukje kreeg een rol als
deerne en Hans als chirurgijn. Die laat
ste rol is speciaal voor Hans bedacht.
“Jacques heeft heel goed in de gaten
welke rol bij je past. Hij voelt dat aan.
Omdat ik een diepe stem heb, kon hij
me niet direct een sprekende rol toebe
delen. In eerste instantie werd ik in de
groep decorbouwers ingedeeld, maar
Jacques wilde me toch een rol geven.
Eerst zou ik bouwvakker worden,
maar uiteindelijk ben ik een middel
eeuwse dokter geworden. Ik vind hem

een goede en fijne regisseur”, geeft
Hans aan. “Jacques kan heel goed met
mensen omgaan, zeker met de jonge
hoofdrolspelers. Hij is een heel toegan
kelijke man, die onlangs tijdens repe
tities zelf de bühne opstapt om een
zieke acteur te vervangen.”

Repetities
Zaterdag 21 mei staat de eerste
voorstelling op de planning in De
Mortel. In de tussentijd wordt er druk
gerepeteerd. Die repetities vinden
nu nog binnen plaats in een kleine
zaal, legt Aukje uit. “De repetities
gaan goed, maar we zijn als acteurs
nog zoekende, in het proces groeit
je rol. Als we straks buiten gaan
repeteren kunnen we nog meer uit
onszelf halen. Omdat we nu in een
kleine ruimte oefenen, lopen de
grote scenes, waarbij het hele dorp
op het toneel staat, nog rommelig.
We spelen straks in een decor van
meer dan 27 bij 21 meter, dat geeft
meer mogelijkheden. Jacques stuurt
ons wel goed aan, waardoor onze
rol nog beter wordt. Er ontstaan
leuke dingen, omdat er ook ruimte
is voor improvisatie.” Hans: “Ik ben
bang dat we in een gat vallen als de
voorstellingen voorbij zijn. Het smaakt
zeker naar mee, wij willen meer
toneelstukken zoals deze.”
Kijk voor meer informatie op
www.strijdomdekathedraal.nl

Ik ben bang
dat we in een gat vallen
als de voorstellingen
voorbij zijn

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Groter terrein
voor motorcross Wanssum
MAC Wanssum was door de hoogwaterbescherming van de Maas
een deel van het motorcrossterrein langs de Groote Molenbeek
kwijtgeraakt. Het gebied was daardoor te klein geworden voor het
houden van motorcrosswedstrijden. Gemeente Venray komt de
crossclub tegemoet door nu een groter terrein te verhuren.
De motorcross van Wanssum wordt
dit jaar gehouden in het weekeinde
van zaterdag 21 en zondag 22 mei.
De organiserende vereniging MAC
Wanssum kon altijd beschikken
over een terrein van 2,4 hectare in
het gebied tussen de beek en het
sportpark van Wanssum. Gemeente
Venray moest voor de gebiedsont
wikkeling Ooijen-Wanssum grond
verkopen aan provincie Limburg.
Daardoor bleef van het oorspron
kelijke crossterrein nog 1,8 hectare
over. Dit stuk grond is te klein om
het motorcrossevenement te kunnen
organiseren.
Het College van B&W wil MAC
Wanssum tegemoet komen door een
perceel aan de noordkant beschik
baar te stellen. Dit stuk grond sluit
aan op het crossterrein. De gemeente

kan dit perceel van 1,5 hectare zelf
niet meer verpachten als landbouw
grond vanwege het risico op over
stroming. De grond maakt deel uit
van het stroomvoerend rivierbed en
kan onder water komen te staan.
MAC Wanssum en de gemeente slui
ten een nieuwe huurovereenkomst
voor het gehele terrein van 3,3 hec
tare. De jaarlijkse huur wordt ver
hoogd van 550 naar 1000 euro.
Het college knijpt een oogje dicht
want volgens het bestemmingsplan
is het houden van een motorcross
in het beekdal niet toegestaan. De
grond heeft een agrarische bestem
ming zonder de mogelijkheid tot
gebruik als evenemententerrein. Als
iemand bezwaar zou maken tegen de
motorcross, dan moet de gemeente
handhavend gaan optreden.
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Einde aan ongelijkheid
bij bezit gemeentegrond
Gemeente Venray gaat een einde maken aan de ongelijke behandeling van bewoners die stroken gemeentegrond in gebruik hebben.
Inwoners die meedoen aan de verkoopactie kunnen benadeeld
worden ten opzichte van straatbewoners die dit weigeren.
De gemeente is al langere tijd bezig
om groen- en reststroken te ver
kopen aan bewoners. Het gaat om
stukjes grond die de gemeente zelf
niet nodig heeft. In enkele gevallen
hebben huiseigenaren de gemeen
tegrond al bij hun tuin getrokken. Als
dit twintig jaar of langer het geval
is, dan gaat de eigendom gratis
over naar de bewoners en heeft de
gemeente het nakijken. Het College
van B&W wilde dit niet en was
daarom een verkoopactie gestart.
Om te voorkomen dat de grondstro
ken gratis moesten worden weg
gegeven. Sommige straatbewoners
hebben van het verkoopaanbod
gebruik gemaakt, maar enkelen ook
niet. Dit zorgt voor rechtsongelijk
heid in straten en buurten, vindt het
college nu. Er zijn inwoners die de
gemeentegrond niet hebben gekocht

en het illegale gebruik gewoon heb
ben voortgezet. Zodra de twintig
jaar zijn verstreken, doen ze vaak
met succes een beroep op verjaring.
Hierdoor krijgen ze de grond gra
tis in bezit terwijl de buren ervoor
hebben betaald. Het college stelt
daarom een nieuwe beleidsregel in
om dit te voorkomen. Inwoners die
bewust aansturen op verjaring wor
den beschuldigd van onrechtmatige
daad. De gemeente verwijst naar
een uitspraak van de Hoge Raad uit
2017 waarbij het mogelijk is om bij
verjaring toch een schadevergoe
ding te eisen of de grond terug te
vorderen. Tot nu toe is hiervan geen
gebruik gemaakt om juridische kos
ten en procedures bij de rechtbank
te voorkomen. Groen- en reststroken
bij woningen worden verkocht voor
115 euro per vierkante meter.

Wij zoeken versterking op
onze redactie. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
Je verzorgt de inhoud van onze nieuwsbladen. Dat betekent
dat je nieuwsartikelen en verhalen schrijft, personen interviewt,
mensen fotografeert en evenementen en activiteiten in de regio
bezoekt. Daarbij werk je nauw samen met de andere redacteuren
Jeanine, Floor en Niels. En natuurlijk met onze vormgevers
en commercieel medewerkers.
Wie ben je?
Je hebt hbo werk- of denkniveau. Daarnaast heb je een
goede taalvaardigheid en werk je nauwkeurig. Maar belangrijker:
je bent gemotiveerd, je vindt het leuk om met ons samen te
werken en je loopt in de pauze mee met ons rondje
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl
en voeg daar je cv en motivatiebrief bij. Heb je vragen?

Brandweermannen
in het zonnetje gezet
John Wijnhoven en Jos Wilms ontvingen maandag 28 maart een
zilveren bijtje van burgemeester Leontien Kompier als waardering
voor hun jarenlange verdiensten voor het brandweerkorps Venray.
John Wijnhoven nam na 28 jaar
afscheid van het korps. John is tot het
einde van zijn carrière brandweer
chauffeur geweest, waarbij hij altijd
zijn collega’s op een veilige manier
naar de incidenten heeft gebracht.
Om alle voertuigen te beheersen en
veilig te besturen heeft hij vele uren
getraind en geoefend.
Jos Wilms nam na 22 jaar dienst

verband als vrijwilliger afscheid. Jos
heeft voor de brandweer de func
tie vervuld als manschap, verkenner
gevaarlijke stoffen en heeft jaren
lang deelgenomen aan het bedrijfs
opvangteam. Ook heeft Jos zijn
brandweercollega’s geholpen bij het
verwerken van traumatische ervarin
gen door hen te begeleiden en een
luisterend oor te bieden.

Bel dan even met Ingrid, via 077 208 32 00.
Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 15 april.
Tot snel!
Over Kempen
HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn uitgaven van Kempen. Wekelijks worden
de gratis nieuwsbladen in vier gemeentes verspreid.
In totaal zijn dat ruim 150.000 lezers per week.

#kempencreëert
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Verkennende gesprekken voor coalitievorming

Twee informateurs in gesprek met
alle partijen in Venray
Toon van Asseldonk (D66) en Antoine Walraven (VVD) zijn als informateurs aan de slag gegaan met verkennende gesprekken voor de coalitievorming in gemeente Venray. De twee oud-burgemeesters onderzoeken in de eerste ronde de mogelijkheid van een breed samenwerkingsakkoord voor
de komende vier jaar.
Venray Lokaal neemt als winnaar
van de verkiezingen het voortouw.
Lijsttrekker Harold Stevens vertelde in
de bijeenkomst op dinsdag 22 maart
te streven naar een ‘bondig raadsak
koord op hoofdlijnen’. Venray Lokaal
wil opnieuw een brede samenwer
king. Zoals in de afgelopen acht
maanden nadat het CDA uit de coali
tie stapte. De zeven andere partijen
vonden elkaar toen. “We hebben laten
zien dat we Venray samen kunnen
besturen”, zei Stevens.

Steun
Het voorstel van Venray Lokaal om
twee onafhankelijke informateurs
te benoemen, kreeg steun van alle
andere partijen. Toon van Asseldonk
en Antoine Walraven waren tot 1 janu
ari 2022 burgemeester van respectie
velijk Grave en Mill/Sint Hubert. Beide
Brabantse gemeenten gingen op in de
fusiegemeente Land van Cuijk, waar
door ze hun baan kwijtraakten.
Antoine Walraven trad op 22 maart
op als voorzitter van de ‘duidings

avond’, omdat burgemeester Leontien
Kompier vanwege corona niet aanwe
zig kon zijn. Anne Thielen (CDA) zei
dat haar partij constructief wil mee
werken. Ze stelde voor een raadspro
gramma met urgente thema’s op te
stellen. Wim de Schryver (VVD) sprak
de voorkeur uit voor een stabiele coa
litie. “Gebaseerd op vertrouwen. Het
mag een raadsbreed akkoord zijn.” Dat
zagen SP en GroenLinks niet zitten.
Jan Hendriks (SP) meldde dat zijn par
tij niet instapt als het CDA meedoet.
“Want er moet een einde komen aan
het machtsdenken. Een raadsbreed
akkoord komt er dus niet.” Ook André
van Maarschalkerwaard (GroenLinks)
was kritisch. “Als we het allemaal
eens zijn, hadden we maar één par
tij nodig in de raad.” Hij wees op de
grote uitdagingen zoals de energie
transitie en het stikstofprobleem. “We
moeten een duidelijke koers uitzetten
en er niet omheen lopen.”
Theo Zegers (D66) haalde aan dat de
zeven partijen goed hebben samen
gewerkt. “Maar we hebben ook zaken

vooruit geschoven. Daarover moeten
we nu duidelijkheid geven. We zijn
voor een brede en stabiele samenwer
king.” Martin Leenders (Samenwerking
Venray) steunde Venray Lokaal in het
uitzetten van een nieuwe koers. “Met
een zo breed mogelijk draagvlak.”
Henk Bisschops (PvdA) kon zich vinden
in een raadsbreed akkoord, maar hij
wees erop dat partijen zich ook moe
ten kunnen onderscheiden. “Er moet
ruimte zijn om af te wijken.”

Als we het allemaal
eens zijn, hadden we
maar één partij nodig
in de raad
Harold Stevens zei voorstander te zijn
van vier of vijf wethouders. “Met ver
nieuwende portefeuilles en met wel
licht ook weer bestuurders van buiten
de gemeente. We willen geen twee

KOM KENNISMAKEN MET

wethouders van één partij.” Theo
Zegers meende dat er vijf wethouders
moesten komen. “Want de werklast is
wel erg groot geworden.” VVD zei ook
voorstander te zijn van maximaal één
wethouder per partij.

Achter gesloten deuren
De meeste fracties willen de gesprek
ken zo veel mogelijk in de open
baarheid voeren. Toch werd ervoor
gekozen de eerste ronde achter
gesloten deuren te houden. De acht
partijen praten ieder afzonderlijk
met de twee informateurs. Voor elk
gesprek is een uur uitgetrokken. Het
eindverslag zal door de informateurs
in een openbare raadsavond worden
gepresenteerd. Harold Stevens zei dat
het streven is half juni een raadsak
koord te kunnen aanbieden. Nadat
het werk van de informateurs erop
zit, zal wellicht een formateur wor
den aangesteld om partijen samen te
brengen in een coalitie.

Onderzoek naar
haalbaarheid
verplaatsing
coffeeshops
in Venray
De gemeente Venray heeft
opdracht gegeven voor een
onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing van
coffeeshops in Venray.
De gemeenteraad heeft hier
tijdens de raadsvergadering
op 15 februari mee ingestemd.
Het onderzoeks- en advies
bureau Breuer & Intraval uit
Groningen voert het onderzoek uit.
Het hoofddoel van het onder
zoek is het inzicht krijgen in
de haalbaarheid én het draag
vlak voor de verplaatsing van
de twee coffeeshops in het
Henseniuskwartier in Venray. Ook
wordt in kaart gebracht onder
welke condities dit mogelijk is en
welk effect een verplaatsing zou
hebben voor zowel de oude als
de nieuwe locatie. Het scenario
van een eventuele sluiting en
de bijhorende gevolgen daarvan
wordt tevens onderzocht. De ver
wachting is dat het onderzoek in
het najaar van 2022 is afgerond.

Tekst: Henk Willemssen
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UIT Venray

Timo Litjens Oslo
Niet iedereen die in de gemeente Venray opgroeit, blijft hier ook
wonen. HALLO Venray spreekt in de serie Uit… Venray met oud-inwoners van de gemeente Venray die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Timo Litjens, die geboren werd in Leunen en op zijn 11e naar
Venray verhuisde, maar inmiddels woont in Oslo, Noorwegen.

“Sommige weken werk ik gewoon
40 uur, soms 60, maar ik heb ook wel
eens weken gehad waarin ik 80 uur
werkte. Als je bij zo’n bedrijf gaat
werken wanneer je net bent afge
studeerd, dan valt dit te verwachten.
Ik vind het niet erg en doe het graag,
het loont zich wel.”

Vrije tijd
In de vrije tijd die hij heeft, is Timo
nog altijd op het voetbalveld te vin
den. “Ik ben, net als vroeger, keeper
in een voetbalteam. De club waarvoor
ik speel is de internationale voetbal
vereniging van Oslo en er zijn men
sen lid van over heel de wereld. Dat
is hartstikke leuk en ik heb het erg
naar mijn zin daar.” Naast voetbal
vindt Timo het heerlijk om de natuur
in te trekken. “Ik woon in een prach
tig land en ga er regelmatig op uit in
de natuur. Als je vanuit Oslo 15 minu
ten de metro neemt, dan sta je aan
de rand van het bos. Loop dan nog
een paar minuten en je ziet niemand
meer, dan bevindt je je in de ‘mid
dle of nowhere’. Met mooi weer is dat
heerlijk om te doen. Ook is het leuk
om de bergen aan de rand van de stad
te beklimmen.” Het mooiste aan Oslo
vindt Timo de Oslofjord. “Het is gewel

Timo Litjens (26) werd geboren in
Leunen. Hier woonde hij tot zijn
11e en beleefde hij een geweldige
jeugd. “Ik woonde tot halverwege
groep 8 in Leunen en heb het daar
superleuk gehad”, vertelt Timo.
“Ik was altijd buiten en na school
kon je mij vinden op het voetbal
veld, met een bal in de parkjes of
druk aan het spelen op het platte
land. Ik heb weinig zorgen gehad
in dat opzicht.”

Carrière
Toen Timo 12 jaar was, verhuisde
hij met zijn moeder en stief
vader naar Venray. Daar rondde
hij het vwo af aan het Raayland
College. “Na de middelbare school
heb ik International Business
Administration gestudeerd in
Tilburg”, geeft hij aan. “Dat is ook
wel het begin geweest van mijn
internationalisering. Ik heb in
Tilburg namelijk heel veel interna
tionale vrienden gekregen. Mijn
studie was in het Engels, maar in
mijn sociale leven begon ik ook
steeds meer Engels te praten. In
het weekend, als ik terugging naar
Venray, was het even omschakelen
om weer Nederlands te praten”,
lacht Timo. In 2016, tijdens het
derde jaar van zijn studie, vertrok
Timo voor het eerst naar het bui
tenland. “Ik ben toen op een soort
‘exchange’ geweest naar Canada
voor een half jaar. Daar heb ik mijn
huidige, Noorse vriendin leren

kennen. Zij deed mee aan hetzelfde
programma en we konden het direct
goed met elkaar vinden.” Pas tegen
het einde van zijn exchange sloeg de
vonk over tussen Timo en zijn vrien
din Elise. “Dat was wel even lastig”,
blikt Timo terug. “Ik ging toen nog
een half jaar terug naar Tilburg om
mijn bachelorscriptie te schrijven en
af te studeren en zij deed hetzelfde in
Noorwegen. Tussendoor zochten we
elkaar wel op en keken we voor pas
sende masterstudies aan dezelfde uni
versiteit.” Zo gezegd, zo gedaan: Timo
verhuisde in 2017 naar Denemarken,
waar zijn vriendin en hij aan dezelfde
universiteit een masteropleiding
deden. “Het was een soort ‘meet me
halfway’ idee”, lacht hij. De tijd in
Denemarken beviel Timo goed, maar
toen Elise en hij in 2020 allebei afstu
deerden, besloten ze om daar niet te
blijven. “Elise komt uit Oslo en had al
langer het idee om na de studie terug
te gaan en te kijken of dit zou beval
len”, vertelt Timo. “Ik stond er zelf ook
open voor, omdat een nieuwe inter
nationale ervaring me wel aantrok.
De keuze was toen snel gemaakt.”
Na een periode van intensief sollici
teren vond Timo een baan bij KPMG
Oslo, één van de grootste professio
nele financiële servicenetwerken ter
wereld, waar hij consultant financiële
data-analyse is. “Ik vind mijn baan
fantastisch”, geeft hij aan. “KPMG is
één van de ‘Big Four’, het is heel vet
om daarvoor te werken.” Dat hij hard
moet werken, maakt Timo niets uit.

dig om hierdoorheen te varen, deze
kronkelt helemaal het land in en daar
heb je allemaal mooie eilandjes en
natuur om te bekijken.”
Er is voor Timo geen twijfel moge
lijk: hij woont liever in Oslo dan in
Venray. “Het leven hier kan je bijna
niet vergelijken met Venray”, lacht hij.
“Ik woon in een grote stad en dat is
gewoon heel anders. Ik vind het leven
hier geweldig, maar er zijn natuurlijk
ook genoeg dingen die juist mooi zijn
aan Venray. Het is heerlijk om daar in
de zon een terrasje te pakken of om
overal op de fiets naartoe te kunnen.
In Oslo ben ik in de winter afhankelijk
van het openbaar vervoer. In de zomer
pak ik vaak een elektrische step, maar
ik wens je veel succes als je hier de
fiets wilt pakken. Het is zo heuvelach
tig, dat is niet te doen zonder elektri
sche fiets.”

Heimwee
Ongeveer drie keer per jaar komt Timo
terug naar Nederland. “Ondanks dat
ik het hier super naar mijn zin heb,
mis ik mijn familie en vrienden soms
wel. Het is fijn om dan bij te kletsen
en samen leuke dingen te doen. Mijn
vrienden van vroeger spreek ik name
lijk nog dagelijks. Met carnaval kom

ik vaak wel terug, dat kan ik eigenlijk
niet missen”, lacht hij.
Ondanks dat hij Nederland nog met
regelmaat bezoekt, staat het niet op
Timo’s planning om terug te verhui
zen naar Venray. “Dat lijkt me onwaar
schijnlijk”, zegt hij. “Als ik terug zou
komen naar Nederland, zou ik snel
ler naar een stad verhuizen in deze
levensfase. Toch heb ik nu niet het
verlangen om terug te komen.”
Momenteel is Timo namelijk bezig met
appartementbezichtigingen in Oslo
samen met Elise. “Voor nu hebben we
het prima hier, maar we staan er in de
toekomst wel voor open om ergens
anders naartoe te verhuizen. Dit is
misschien een beetje een onserieuze
droom, maar ik zou ook best graag
naar een plek in Europa gaan waar
‘remote working communities’ een
ding zijn. Mijn oog viel op de kust van
Portugal. Dan kun je overdag gewoon
werken vanuit een soort kantoortje en
de rest van de dag zou ik lekker gaan
surfen. Dit is iets waar we wel eens
over dromen, maar nog niets staat
vast. We gaan het zien, wie weet vind
je mij uiteindelijk toch nog een keer in
Venray. Ik sluit niets uit.”
Tekst: Floor Velthuizen

Bij Wijnen Square Crops produceren we groenten van topkwaliteit, die met de meest moderne technieken en op
duurzame wijze worden geteeld. Dat is onze missie, tevens zijn we een bedrijf waar professionaliteit en passie voor
groenten en ondernemen hand in hand gaan! Niet voor niets noemen we ons ‘Master in Growth’!We hebben twee
locaties die naast de kassen ook beide een verpakkings-, en sorteerhal hebben. Tevens hebben we op beide locaties
een biomassacentrale.
Voor de vestigingen Grubbenvorst en Egchel zijn wij op zoek naar:

• Als hoofd technische dienst ga je leiding geven aan
12 service- en onderhoudsmonteurs verdeeld over
de locaties. Het hoofd technische dienst is voor
iedere service- en onderhoudsmonteur het eerste
aanspreekpunt waarbij het overzicht, controle en
regie ook bij deze persoon liggen.
• Je zult ook als projectleider fungeren over alle
nieuwe projecten die gerealiseerd gaan worden.
• Naast de management en technische kennis zijn
collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden
cruciaal voor het goed uit kunnen voren van deze
functie.
• Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op een
vast dienstverband.

• Storing zoeken en oplossen, reparatie
werkzaamheden, modificeren en verbeteren van
bestaande machines/installaties en installatie
werkzaamheden behoren tot je takenpakket.
• Je maakt deel uit van het onderhoudsteam, naast
de technische kennis zijn collegialiteit en goede
communicatieve vaardigheden hierbij van belang.
Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
• Iedere dag is anders, de teelt gaat door en beweegt
deels met de seizoenen mee. Dit zorgt voor
voldoende afwisseling in werkzaamheden.
• Goede verdiensten conform CAO en uitzicht
op vastigheid.

• Auto van de zaak

Meer informatie?
Kijk op onze website: www.square-crops.com bij ‘Werken bij Wijnen’
of neem contact op met Koen Saris
06 40 70 21 61 / koen@square-crops.com
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15-vragen aan

Jette Denissen Venray
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat advies was van één van mijn
ouders, namelijk van mijn moeder.
Mijn moeder heeft mij toen gezegd:
niemand kan bepalen wie jij bent,
alleen jij kan dat. Je weet wie je
bent, jij bepaalt dat. Niemand anders
kan dat voor jou beslissen. Je kan
er niks aan doen hoe jij eruit ziet,
maar daar hoeven andere mensen
niet over te oordelen. Als je maar blij
bent met jezelf.

Heb je een bijbaantje?

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Ik kijk graag een film met het hele
gezin, lekker op de bank met chips
en popcorn. Het liefst eet ik dan
Doritos, want die vind ik zo’n lekkere
smaak hebben.

Het is niet echt een grote beslis
sing, maar of we een huisdier
zouden nemen of niet. We hebben
eerder al twee huisdieren gehad
hier thuis, maar wij wilden daar
niet voor zorgen, we wilden het
hok dan ook niet schoonmaken.
Toch hebben we sinds kort dus
weer besloten om een huisdier te
nemen. Samen met mijn ouders
en mijn broertje. Wij zijn natuurlijk
ouder geworden in de tussentijd
en dan krijg je ook meer een besef
van: ik moet er echt goed voor zor
gen. Nu hebben wij een lief konijn
tje genaamd Fudge.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Jette Denissen
12 jaar
Raayland college
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keertje met een
vriendin een reis maken naar China,
omdat ik de gebouwen zo mooi vind.
Ook zou ik daarheen willen voor het
eten, want ik hou heel veel van sushi
en ik probeer graag nieuwe dinge
tjes.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Een lastige vraag, maar ik zou dan
toch willen leren om niet zo bang
te zijn dat er iets gebeurt. Ik ben
altijd heel bang geweest (en nu nog
steeds eigenlijk) dat er iets met mijn
familie gebeurt of met mij, bijvoor
beeld een hartaanval (ik noem maar
even een voorbeeld) en daar wil ik
graag vanaf.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind knutselde en tekende ik
altijd heel veel, wat ik nu nog steeds
doe. Ik vind het gewoon hartstikke
leuk en daarom ben ik er eigenlijk
nooit mee gestopt. Heel veel men
sen zeggen ook dat ik best goed kan
tekenen. Dat komt denk ik omdat ik
het al echt heel lang doe.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Zoals je hier hebt kunnen lezen,
ben ik heel bang dat er ooit iets met
mijn familie gebeurt. Toen Hidde
een keer in de buurt aan het spelen
was, kwam er ineens een vriendje
de oprit opgerend met het ver
haal dat hij was gevallen en er een
bot uitstak. Mijn moeder ging hem
halen en het bleek dat hij meteen
naar de EHBO moest. In alle haast
lieten ze mij thuis alleen achter,
maar uiteindelijk kwam alles goed.
Alsnog bezorgt deze herinnering mij
behoorlijk wat kippenvel.

atieve kant: het tekenen, knutselen
en schilderen.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van het konijn Fudge.
Ik heb deze foto gemaakt. Ik was
superblij en ik wilde hem nog graag
laten zien aan familieleden en vrien
den. Ik heb hem dus al gedeeld op
dit moment, aan twee vrienden en
een paar familieleden, gewoon om
Fudge te laten zien.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin is Maartje. Ik heb
haar ontmoet op school, in één van
de eerste weken op de middelbare
school. In het begin dacht ik dat ze
best verlegen was, maar naarmate
ik haar beter leerde kennen was ze
echt een leuke vriendin.

Heb je een verborgen talent?
Nou, als ik eerlijk moet zijn denk
ik van niet, maar toen we een keer
moesten zingen voor de klas zeiden
de mensen uit mijn groepje dat ik
goed kon zingen. Maar als je het mij
vraagt, blijf ik toch liever aan de cre

Ja, ik ga regelmatig oppassen bij
kennissen van mij. Maar als ik nog
een bijbaantje zou willen, dan zou
ik het liefst bij de Plus gaan wer
ken. Maar dan wel vakken vullen,
want daar hou ik van. Mooi alles op
zijn plek zetten, recht zetten of op
volgorde.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn nicht
Sofie, omdat ze zo goed kan teke
nen en schilderen. Ik hoop ook ooit
zo goed te worden als zij. Ook kan ze
heel goed met dieren omgaan.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Op school hou ik me soms in, terwijl
ik thuis echt helemaal los kan gaan.
Soms zeggen wij thuis ook dat ik de
‘gekke vijf uren’ heb in plaats van de
‘gekke vijf minuten’. Ook kan ik echt
heel boos worden als er bijvoorbeeld
niet naar me wordt geluisterd.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik vind de boekenserie ‘Leven van
een loser’ echt top. Het is zo grappig
in elkaar gezet en zo leuk geschre
ven. Als ik het boek lees, ga ik echt
helemaal op in het verhaal en dat is
wat een echt boek zou moeten doen,
vind ik. De boeken zijn geschreven
door Jeff Kinney.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou heel graag een weekje willen
ruilen met Adele. Het lijkt me name
lijk zo leuk om zo goed te kunnen
zingen en soms lijkt het me ook wel
leuk om beroemd te zijn. Op één
voorwaarde: echt niet langer dan
een week. Dan zou ik het wel weer
zat zijn denk ik.
Tekst: Fenne Voesten

Hoi

Column

Vermoeiend
werk
07.00 uur ochtends gaat de
wekker, omkleden, ontbijten,
tandenpoetsen en hup de auto
in. 18.00 uur de auto weer terug
in, avondeten, overig werk
doen, wat luieren en weer gaan
slapen. En zo gaat de volgende
dag hetzelfde riedeltje weer
opnieuw en opnieuw en
opnieuw totdat het weekend is.
Het werkleven, jeetje het is niet
niks. Mijn ouders, neven, nichten
en zelfs vrienden vertelden het
me al: Maud werken van 08.00
tot 18.00 uur is vermoeiend. En ik
onderschatte het misschien net
iets te veel, totdat ik mijn eigen
werkstage kreeg en alles opeens
duidelijk werd voor mij.
Wanneer studenten van de opleiding
een stage krijgen, worden deze
studenten in het echte werkleven
geschoten. Ze krijgen met echte
werktijden, werkstress, hoge
verantwoordelijkheden en andere
werkomstandigheden te maken.
Wat goed is, want studenten moeten
ooit de realiteit onder ogen zien
te komen. En ik kan het weten, ik
ben op dit moment bezig met mijn
eerste stage. Leuk hoor, poeh. Ik
begrijp nu mijn ouders veel beter
met de bekende zin: ‘kind ik ben zo
moe, je zou eens moeten weten’.
Nu zeg ik deze zin ook regelmatig
(maar dan natuurlijk met moeder,
ik ben zo moe). Maar je moet zelf
de slingers ophangen in het leven.
Dus mijn advies is hierbij: ga maar
lekker werken, maar doe alsjeblieft
werk dat je leuk vind. Want van
08.00 tot 18.00 uur moet je je toch
wel vermaken, of niet? En anders
moet je je weekend maar extra leuk
maken. En dan zeker niet nadenken
over je ellendige werk.
Overigens, moet je altijd wel dingen
hebben waarbij je naar uit kunt
kijken, zoals een dagje uit, vakantie
of naar de film gaan. Het kan
ook klein zijn (want we genieten
natuurlijk ook van de kleine dingen)
zoals een bordspelletje doen met
het gezin, of eindelijk die wandeling
maken waar je voorheen geen tijd
voor had.
Maar na het leuke weekend, gaan
we weer terug naar de angstaanja
gende maandag en werken we weer
door totdat de klok ons weer naar
huis brengt.
Voor nu duik ik weer terug
de stage in,
Maud Rötjes
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot
een betrouwbare coalitie
Met de verkiezingsuitslag nog vers in het geheugen wordt er niet meer naar de burgers van Venray geluisterd. De grootste partij heeft echter niet
meer zoals vroeger vanzelfsprekend het voorrecht om het voortouw te nemen bij het zoeken naar coalitiepartners. Om die reden hebben de acht
fracties van de gemeenteraad voorgesteld om een tweetal informateurs aan te stellen die de vorming van een coalitie moeten gaan onderzoeken.
Twee onafhankelijke oud-burgemeesters van
het Land van Cuijk moeten die klus gaan klaren.
Het betreft de heren Walraven en van Asseldonk
die de coalitiekar gaan trekken. De meeste par
tijen hebben een voorkeur om in de toekomst
zonder het CDA verder te gaan, omdat dat aan
het einde van de vorige gemeenteraad een
werkbare situatie bleek.

Vanwege de ontstane bestuurscrisis na het opstap
pen van de wethouders Jan Loonen en Anne Thielen
vonden destijds de zeven overige partijen dat ze
het goed met elkaar konden vinden. De stichting
Burgers van Venray wil lopende het onderzoek van
de beide burgemeesters de mening van de inwo
ners van Venray peilen en heeft op haar website
www.burgersvanvenray.nl de volgende stelling

geplaatst: De regie van onafhankelijke informateurs
leidt tot een betrouwbare coalitie.
Gedurende de maand april heeft u de mogelijk
heid om aan te geven of u het eens of oneens
bent met deze gekozen procedure voor de samen
stelling van onze toekomstige gemeenteraad.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray maart

De Oekraïnse vluchtelingen zijn in onze gemeenschap van harte
welkom
Vanaf medio maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was: De Oekraïnse vluchtelingen zijn in onze gemeenschap van harte welkom. Uit de vele reacties die in deze korte tijd op de site
werden opgenomen, blijkt dat vrijwel iedereen (maar liefst 97 procent) het met de stelling eens is. Enkele van die reacties, die nog na te lezen zijn
op de website, zijn hierna vermeld.
Wim geeft aan het eens te zijn met de stelling.
Hij vindt dat de gemeente maar eens haast moet
maken met huisvesting van vluchtelingen uit
Oekraïne. “Gas op de lolly. Tot nu toe alleen maar
geouwehoer en geen actie. Hetzelfde geldt voor
tijdelijk AZC in evenementenhal. Wat een getreu
zel, ondanks eerdere ervaringen met COA. Maar
even niet luisteren naar bezwaren omwonenden”.
Hij noemt enkele mogelijke opvangplaatsen. “Er
staan genoeg kleine bedrijfshallen leeg in Venray.
Den Hoebert staat al jaren leeg. Annapark pavil
joen Bernhard. Pascalis? Oude paviljoens Servaas.
Sporthal. Deel Raayland College wat leeg staat.

The B. Ysselsteyn De Peelhaas.”
H.Arts geeft aan dat de vluchtelingen zijn welkom
in de huidige situatie. Wel gaat hij ervan uit dat de
vluchtelingen weer teruggaan als het rustig is in de
Oekraïne. Ons landje is al vol genoeg vindt hij.
Henk Deegens is van mening dat mensen die in zo’n
grote nood verkeren geholpen moeten worden op
een nette en menselijke manier. “Dus zeker niet vele
dagen in grote evenementenhallen onder te brengen.
Maximaal vier tot vijf dagen, maar daarna moet men
deze mensen plaats bieden op bungalowparken of de
hulp inroepen van Kafra Housing (Otto).”
Sib vraagt zich af hoe we anno 2022 weer terug

zijn in een waanzinnige oorlog die door één man
wordt uitgevoerd en geregisseerd wordt door een
club steenrijken en gesteund wordt door een grote
groep vazallen. “Ik kan niet wachten op de dag
dat ze Poetin en zijn bende in de bak gooien in
Scheveningen of tussen de terroristen in de gevange
nis in Cuba. Wat een monsters.”

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.

Oh, zit dat zo!

Het bestuursrecht is in beweging

Nieuwe gronden, nieuwe kansen
Het bestuursrecht is in beweging. Waar in 2021 al werd besloten dat je in omstandigheden ook zonder een zienswĳze in te dienen nog in
beroep kunt gaan, heeft de hoogste bestuursrechter nu besloten dat je soms ook in hoger beroep nog nieuwe gronden kunt aanvoeren.
niet eens bent met het besluit.
Dat zijn de gronden van bezwaar.
Naar aanleiding van die gronden
neemt het bestuursorgaan opnieuw
een besluit, de beslissing op
bezwaar. Tegen zo’n beslissing kun
je in beroep bij de bestuursrechter.

Als de overheid een besluit neemt,
bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen (in populair taalgebruik ‘de bouwvergunning’), dan
kun je als belanghebbende bezwaar
aantekenen. In het bezwaarschrift
geef je de redenen waarom je het

Als je in beroep gaat, dan geef je
redenen (gronden) waarom je het
niet eens bent met een besluit.
Het kan zijn dat je in de gronden
van beroep ook andere gronden
opneemt, die in de bezwaarfase niet
naar voren zijn gebracht. Dat mag
ook. Bij hoger beroep was dat echter niet het geval. Je moest je dan
beperken tot de gronden die je al
naar voren had gebracht. Dat vereiste wordt nu losgelaten.
In andere zaken dan omgevingsrechtelijke zaken mag je voortaan

ook in hoger beroep nog nieuwe
gronden aanvoeren. In het omgevingsrecht – denk aan alles wat
met bouwen en ruimtelijke ordening te maken heeft – is die uitzondering er echter niet. Je moet
dan meteen aangeven waarom je
het niet eens bent met het besluit.
Doe je dat niet, dan loop je een
risico dat de gronden niet meegenomen worden in hoger beroep.
Het is derhalve belangrijk om in
een vroeg stadium alle relevante
gronden naar voren te brengen,
om daarmee te vermijden dat de
gronden niet meer worden behandeld door de rechter én om wellicht
onnodige procedures en vertraging te voorkomen. Je kunt dat als
burger in beginsel zelf doen, maar
je doet er verstandig aan om een
bestuursrechtadvocaat in te schakelen die jou helpt.

Ben je dus van plan om in bezwaar
of (hoger) beroep te gaan, maar
twijfel je over de gronden die je zou
willen aanvoeren? Neem contact met
ons op!

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

Willy’s Wereld

Column

Fleshwound
Daar stond ik dan. Met mijn niet
geringe hoofd op een foto in de
Limburger, samen met beteuterde CDA-leden uit Venray.
De verkiezingsnederlaag en de
teleurstelling daarover is af te
lezen. Mijn blik is naar links
gericht. Daar staat Venray
Lokaal de winst te vieren.
Ik was toevallig op die plek. Een
dag eerder was ik gevraagd of ik
mee wilde werken aan een tv-pro
gramma over de verkiezingen. Op
het einde wilde ik graag de pre
sentatie van de einduitslag mee
maken. Ik zag al veel camera’s zich
opstellen van onder andere L1 en
de Limburger. Het ‘kwaad’ (de foto)
moet toen al geschied zijn.
Het leverde hilarische gesprekken
op. Mensen die me kennen weten
dat ik politiek gezien nou niet
direct bij het CDA pas. Het leverde
ook discussies op via Facebook of
aan de bar. Wat me daarbij opviel
was de positieve draai die CDA-ers
toch nog aan deze verkiezingsuit
slag wisten te geven.
Toen het CDA voor de eerste keer
deelnam in Venray werd er bijna 70
procent van de stemmen behaald.
In 2018 wordt net de 30 procent
niet aangetikt. Dit jaar haalt de
partij nog geen vijfde deel binnen.
Het woord teloorgang in de kop bij
de foto is dan ook zeker terecht.
De kiezer heeft geoordeeld over
al het recente gerommel. Dan kun
je niet zeggen dat je “ondanks
alle landelijke, regionale en lokale
perikelen nog best goed gescoord
hebt”. Inmiddels heeft Venray
Lokaal laten weten niet veel heil
te zien in de terugkeer van Anne
Thielen als wethouder. Hoewel ik
Anne als persoon hoog heb zitten,
ben ik het eens met de winnende
partij. Het is tijd voor een nieuw
elan en personen die bewust de
vorige coalitie hebben opgeblazen,
kunnen daar als wethouder geen
rol in hebben.
In de legendarische film The Holy
Grail bewaakt The Black Knight de
doorgang (‘I move for no man’).
Na een heftig gevecht waarbij de
zwarte ridder benen en armen ver
liest, kan hij zijn verlies niet toe
geven. ‘Just a fleshwound’… een
geïrriteerde King Arthur laat hem
links liggen en vervolgt zijn weg.
Het CDA gedraagt zich als The Black
Knight.

Hou vol!
Willy
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Venray Lokaal

Een belangrijk signaal
In 2006 ging in Venray 61,2 procent van de stemgerechtigden stemmen en in 2009 nog maar 44,7 procent, daarna krabbelde de cijfers
weer op. Helaas besloot deze keer weer minder dan de helft van de
mensen hun stem uit te brengen. Hoe komt dit nou? Zo vaak wordt
onze mening gevraagd bij bijvoorbeeld peilingen en reviews en over
het algemeen laten we dan graag van ons horen. Maar als het dan om
keuzes over de eigen leefomgeving gaat, laat men het dan toch afweten?
Er zijn natuurlijk al diverse onder
zoeken op losgelaten en de mees
ten hiervan hebben de volgende
uitkomst. Een derde die niet stemt,

VVD Venray

heeft geen idee op welke partij te
moeten stemmen. Een derde heeft
geen vertrouwen in gemeentelijke
politiek en de anderen hebben er

simpelweg geen zin in.
Het dalen van de opkomst onder de
50 procent en het gebrek aan ver
trouwen is een belangrijk signaal.
Werk aan de winkel voor de politiek
dus. Zijn de Venraynaren wel op de
hoogte van wat de lokale politiek
allemaal doet? En kennen zij hun
volksvertegenwoordigers? Gaat de
politiek serieus om met ieders input?
Met onze verkiezingscampagne heb
ben we een eerste aanzet gedaan
in de politiek dichterbij brengen en

kregen daar ook goede reacties op.
Venray Lokaal kreeg 532 stemmen
meer dan in 2018 terwijl er 700 men
sen minder kwamen stemmen. Heb
jij niet gestemd? Wat waren jouw
overwegingen? Laat het ons weten,
daar kunnen wij van leren. Wij zet
ten in ieder geval de campagnelijn
gewoon door en blijven jullie infor
meren en meenemen en hopelijk
zien we dat in 2026 dan weer terug.
Laura Puts, fractieondersteuner

Informateurs aan de slag
Op 22 maart hebben de lijsttrekkers van de politieke partijen tijdens een akkoord mogelijk is. Want alle par
schappelijk doelen voor ogen. Ook
tijen vertegenwoordigen een kiezers aan het nieuw te vormen college (dit
openbaar debat een begin gemaakt met het vormen van een coalitie.
Op voorstel van Venray Lokaal, die
als grootste partij uit de verkiezin
gen zijn gekomen, gaan twee infor
mateurs, oud-burgemeesters uit de
regio, maar van buiten Venray, de
komende dagen met alle partijen
praten over hoe ze vinden dat het
toekomstige gemeentebestuur van
onze gemeente eruit moet komen te
zien en hoe het proces moet lopen.

VVD Venray heeft van alle partijen
verreweg de meeste stemmen erbij
gekregen ten opzichte van vorige
periode, met vier zetels zijn we gro
ter dan dat we ooit waren en we
hebben veel zin om samen met de
andere partijen aan het werk te gaan
voor onze inwoners.
We steunen ook het voorstel om
te onderzoeken of een raadsbreed

belang en door goede samenwerking
kunnen we mogelijk meer bereiken
voor alle inwoners dan met een klas
siek coalitieakkoord van een (kleine)
meerderheid.
Uiteraard stellen we wel voorwaar
den aan een dergelijke samen
werking. VVD Venray wil graag
deelnemen aan een stabiele,
daadkrachtige coalitie met groot
onderling vertrouwen en gemeen

zijn de wethouders samen met de
burgemeester) willen we graag een
bijdrage leveren.
Op 1 april zullen de informateurs de
resultaten van hun gesprekken en
hun aanbevelingen al presenteren
aan alle partijen. Het is goed dat de
vaart erin zit, want we willen snel
aan de slag.
Wim de Schryver

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.

Bent u ook toe aan een nieuw uitzicht?

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 86 86 20 58

makelaar in dorp en
buitengebied

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **”
Voor het schuren, lakken of een
andere kleur van tafels of stoelen J.
Derikx 06 10 95 42 20
Hortensia’s heel veel soorten.
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.veld-tuinplanten.nl

• Agrarisch vastgoed
• Landelijke woningen
• Grond

www.arvalismakelaars.nl

UITNODIGING
5e Themabijeenkomst
‘KLIMAATARMOEDE: HOE GAAN WE
EERLIJK VERDUURZAMEN?’

met Tweede Kamerlid Renske Leijten
op vrijdag 15 april 2022
van 19.30 tot 21.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)

LIMBURG.SP.NL

T.k. gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59
Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64 Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

#kempencreëert

creatieve
ideëen

SP LIMBURG TOUR
SP LIMBURG TOUR

De SP-Statenfractie en SP-afdelingen Venray en Horst a/d Maas nodigen
zowel leden als niet-leden van harte uit voor de themabijeenkomst
‘Klimaatarmoede: Hoe gaan we eerlijk verduurzamen?’ met SP-Tweede
Kamerlid Renske Leijten.
AANMELDEN

Vanwege beperkte zitplaatsen graag aanmelden vóór
13 april zodat je plaats gereserveerd is.
Dit kan door een mail te sturen naar limburg@sp.nl
o.v.v. SP Limburg Tour, naam en aantal deelnemers.

LOCATIE

Schouwburg Venray
Schouwburgplein 1
5801 BV Venray.
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Kerkelijke hoogtijdagen

Feestdag van het St. Antonius-Abt Gilde
in Blitterswijck
Het St. Antonius- Abt Blitterswijck viert zaterdag 2 april de feestdag van
de patroonheilige. Normaal gesproken is op dinsdag 17 januari of op de
dinsdag erna het feest, maar in 2021 en januari 2022 kon dit niet gevierd
wegens corona.
De patroonsdag is van oudsher één
van de kerkelijke hoogtijdagen.
Hij dient bij voorkeur op de dag
gevierd te worden. Dat wil zeggen,
op de dag die kerkelijke kalender
aangeeft. Voor het St. AntoniusAbt is dat 17 januari. Het verloop
van de patroonsdag bevat drie
hoofdelementen: de kerkdienst
‘s morgens, de jaarvergadering en
het samenzijn (teren) ’s avonds. Op
zaterdag 2 april begint op 08.40 uur
de bijeenkomst bij café De Zwart.
Om 09.00 uur volgt de plechtige
mis. Na de mis is er een bezoek aan

het St. Antonius kapelletje waar
tevens de traditionele borrel zal
worden aangeboden. Aansluitend
trekt het abt gezamenlijk terug naar
het plein, alwaar het geheel wordt
ontbonden en vervolgens iedereen
thuis kan wisselen van kledij. Om
11.00 uur staat de koffietafel in De
Zaal gepland. Vervolgens wordt
om 11.45 uur de jaarvergadering
gehouden. Na sluiting van de
vergadering (rond 13.15 uur) zal er
een bezoek gebracht worden aan
Café Tante Jet en Café De Zwart. Om
18.30 uur begint de feestavond.

Muzikaal theater PYURE
tijdens Boekenweek
PYURE speelt maandag 11 april het Boekenweek themaprogramma ‘Mijn eerste liefde’ in de bibliotheek in Venray.
Kleinkunstenaar Jos van Rens zingt en speelt akoestisch gitaar en
eigen composities in een mix met arrangementen van parels uit de
popmuziek.
Als rode draad zal Jos het geheim
van de ‘ultieme versiertruc’ uit de
doeken doen. ‘Mijn eerste liefde’
verhaalt over tranen die schitteren
van geluk en huilen van verdriet.
Het gevoel van vlinderende vlin
ders in je buik. Velen zijn hun hele
leven op zoek naar het gevoel van
die eerste verliefdheid. Wie weet
geeft Jos samen met zijn publiek
dat gevoel een plek.

Als muzikant werkt Jos samen
met producer B.J. Baartmans in
Studio Wild Verband, waar hij
ook zijn song ‘Mijn eerste liefde’
opnam. De voorstelling is vanaf
19.00 uur in de Bibliotheek Venray.
Aanmelden kan via de website
www.biblionu.nl of kom vrij
blijvend langs. Niet leden van de
Bibliotheek zijn ook welkom.

Boek overhandigen

Lezing over ballonvaart in Merselo
In Merselo wordt een lezing georganiseerd over de Parijse ballonvaart die 150 jaar geleden geland is in Merselo.
Hans van Hoesel, ballonvaartkenner die over de hele wereld ballonvaarten maakt, heeft een boek geschreven
over de postballons en over de landing in Merselo. Tijdens de lezing op maandag 11 april vertelt hij hierover.
Hans van Hoesel wil dit boek aan
’t Raokeliezer overhandigen en
biedt aan een lezing te geven
over de ballonvaart. De overhan

diging en lezing staan gepland op
maandag 11 april om 14.00 uur.
De bijeenkomst wordt gehou
den in basisschool De Lier, ingang

Coppelenberg. Aanmelden kan via
Wilma Zegers via wilmazegers70@
gmail.com

Poëzie workshop voor
kinderen en gezinswandeling
Geijsteren
BiblioNu organiseert samen met IVN Geysteren Venray en het
Literair Café Venray een workshop ‘poëzie en natuur’ voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Dit vindt plaats op
woensdagmiddag 20 april.
Tijdens deze workshop leren kin
deren gedichten schrijven met het
thema ‘natuur’. De door de kinde
ren gemaakte gedichten worden
getoond tijdens de gezinswande
ling in Geijsteren op zondag 24
april. Ook zal Wim Kunen enkele
van deze gedichten op muziek zet
ten en op die middag ten gehore
brengen. De workshop wordt
begeleid door leden van de schrijf
kring van literair Café Venray. De
kinderen worden in groepjes ver
deeld en leren daar een gedicht
schrijven over de natuur. Er wordt
gebruikgemaakt van afbeeldin
gen, tijdschriften, tekeningen en
echte materialen uit de natuur.
De workshop vindt plaats van 14.00
tot 15.30 uur in de bibliotheek van
Venray en is geschikt voor kinderen

van groep 6 tot en met 8 van het
basisonderwijs.
Aanmelden kan via de website
www.biblionu.nl via de knop ‘acti
viteiten’. Er is plek voor maximaal
25 deelnemers. Niet-leden van de
bibliotheek zijn ook van harte wel
kom. De gezinswandeling op 24
april start bij de kasteelruïne aan
de Maasheseweg 2b in Geijsteren
Tijdens deze wandeling worden
de gedichten tijdens de workshop
gemaakt getoond. Tussen 14.00 en
16.00 uur wordt er muziek verzorgd
door Wim Kunen. Daarbij vertelt
Marjo Fiks meer over de historie
van het kerkhof en omgeving. De
route is te downloaden op de web
site van BiblioNu knop ‘activiteiten’
(zoeken op gezinswandeling).

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/
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Bezoek aan de oudste inwoner
van Blitterswijck
De VCB vriendenclub Blitterswijck bracht onlangs voor de 24e keer een bezoek aan de oudste inwoner van het
dorp. De peildatum is hierbij 1 januari 2022. Door corona heeft de groep dit in januari uit moeten stellen.

Wandelevenement gaat weer door

62e Avondvierdaagse Venray
op 9 juni van start

Over ruim twee maanden start de 62e Avondvierdaagse in Venray.
Na twee jaren waarin het wandelevenement door de coronamaatregelen niet plaats kon vinden, is het dan eindelijk zover. Het wandelevenement voor jong en oud start op donderdag 9 juni. De start
en de finish van de wandelingen zijn op het Schouwburgplein.
Er kan van donderdag 9 juni tot
en met zondag 12 juni 3, 5, 10 of
15 kilometer worden gewandeld.
Op zondag is er ook een wande
ling van 20 kilometer mogelijk.
“Wij zijn inmiddels gestart met
de voorbereidingen en zien er als
organisatie naar uit om de vele
wandelaars op 9 juni weer wel
kom te heten aan de start”, aldus
de voorzitter Germy Thielen.
Op www.a4d.nl is een inschrijf
formulier beschikbaar.
Inschrijven is mogelijk per mail
via contact@a4d.nl of op dinsdag
7 juni van 18.30 tot 19.30 uur in
zaal Thielen, Kennedyplein. Ook
kunt u hiervoor dagelijks voor

Er werd een bezoek gebracht aan de
96-jarige Chris Wijnhoven, die sinds
2008 weduwnaar is en nog zelf
standig woont aan de Beeteweg in
Blitterswijck. Met hulp van de kinde
ren gaat dit nog prima. Chris werd een
toepasselijk cadeau aangeboden: een
likeur van Tante Jet. “We werden zeer

gastvrij ontvangen door Chris en zijn
zoon Wim en deze verzorgden ons van
een natje en een droogje. Chris wist
ons nog veel te vertellen over vroeger
wat zeer interessant was. Bezigheden
heeft hij nog genoeg, Chris verzorgt
nog iedere dag 35 kippen. Ook onder
houdt hij nog ieder jaar een moes

tuin. Tot voor kort zaagde en kloofde
hij nog hout en maakte hier zakjes
aanmaak hout van, voor de verkoop
van openhaard hout. Chris was de
vriendenclub zeer dankbaar voor dit
bezoek en vond het prachtig dat ze dit
al 24 jaar instant hebben gehouden”,
aldus de vriendenclub.

aanvang van de wandeling bij
het inschrijfbureau in de foyer
van de Schouwburg terecht.

Scholen
Scholen en verenigingen die
deel willen nemen aan de
Avondvierdaagse ontvangen
een brochure met informatie per
mail. Ook zijn er affiches ver
krijgbaar. Geen informatie ont
vangen? Kijk dan op www.a4d.nl
of stuur een berichtje aan con
tact@a4d.nl.
De 62e Avondvierdaagse gaat
op donderdag 9 juni van start en
wordt op zondag 12 juni afgeslo
ten met een feestelijk defilé.

Prins Leon I

Carnavalsvereniging de Ruuk
stelt jubileumprins voor
In Blitterswijck is zaterdag 26 maart Leon Thiesen uitgekomen
als Prins Leon I. Hij is tijdens de jubileumactiviteiten en de
volgende carnaval de 66e prins van ‘het Roekenland’.

“JukeBoxHits” nieuw bij
Omroep Venray
Vanaf zondag 3 april is er een nieuw programma te beluisteren op je
radio. Aansluitend aan het programma “Wette Nog!” kunt u van 12.00 tot
13.00 uur genieten van een muzieklijst die door de luisteraars zelf worden
samengesteld.
Kort uitgelegd hoe het idee is ontstaan:
Vroeger stond in zowat elke café een JukeBox, gevuld met platen die
regelmatig werden gewisseld. De bezoekers konden na inworp van een
“gulden” zelf een keuze maken welke platen ze wilden horen.
Nu wordt iedere week een muzieklijst samengesteld, waarop de luisteraar
5 hits kan aanklikken. Zo ontstaat er een playlist met muziek bepaald door
de luisteraar zelf. De ca. 16 meest gekozen titels vormen de inhoud van het
nieuwe programma. Bij de meest aangeklikte plaat zal even wat worden
verteld, over de artiest, de inhoud van de titel of er zal worden gebeld met een
luisteraar die heeft deelgenomen aan de samenstelling van de JukeBox lijst.
Wil jij dus je eigen muziek terug horen op de zondagmiddag? Luister dan
vanaf a.s. zondag om 12.00 uur naar “JukeBoxHits”. In het eerste programma
zal bedenker Geert Craenmehr live het programma presenteren en nog eens
nader uitleg geven hoe u mee kunt doen.
Het programma “Potpourri”, wat wekelijks werd gepresenteerd door
Wim van Bracht zal dus vervangen gaan worden door “JukeBoxHits”.
Maar niet getreurd. Wim zal op de maandagavond het country
programma “Country Rooj” blijven presenteren. Een programma
gevuld met verassende countrymuziek waar de country liefhebber
zijn hart wekelijks kan ophalen.

Leon is 58 jaar en woont samen
met vrouw Ans en kinderen Sam
en Jessie. Leon is één van de drie
zonen en dochter van Ton en
Mia Thiesen. Zijn broers Toine en
Sjoerd waren ook al prins van ‘de
Ruuk’ in 1999 en 2014.

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

In het dagelijks leven werkt
Leon bij de WeJeBe garage
in Blitterswijck en is al jaren

actief binnen verschillende
verenigingen in het dorp zoals
het St. Antionius Abt Gilde en
Voetbalvereniging BVV ’27. Leon
is lid van de carnavalsvereniging
sinds 1987 en was lid van de raad
van elf tot 2010.
Ook schrijft hij al meer dan der
tig jaar mee aan de carnavals
krant en is hij lid van zanggroep
’t Zootje.
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Winst en verlies

Wisselend succes SV Venray
in Deurne
SV Venray stak binnen vier dagen twee keer de provinciegrens
over voor een competitieduel in Deurne in de eerste klasse D.
Met wisselend succes, want na de 0-3 zege op ZSV ging de
Venrayse koploper met 1-0 onderuit tegen Deurne op zondag 27
maart.
Ondanks de nederlaag hield
Venray de koppositie vast,
maar de achtervolgers kwa
men wel dichterbij. De grootste
concurrent Chevremont is de
Venrayse ploeg nu tot op één
punt genaderd. In Deurne had
den de Venraynaren in de eerste
helft het beste van het spel. De
Deurnese doelman voorkwam
dat de bezoekers met een voor
sprong gingen rusten. De derby
ging in de tweede helft gelijk
op. Uit een vrije trap schoot Luuk
Veeneman in de 72e minuut de
thuisclub op een 1-0 voorsprong.
Venray slaagde er niet meer in
om de dreigende nederlaag af
te wenden, want het verdedi
gende Deurne hield stand. Het
1-0 verlies betekende de tweede
competitienederlaag.

Succes
De inhaalwedstrijd op bezoek
bij ZSV liep voor Venray (0-3
winst) op donderdag 24 maart
beter af. De arbiter kende aan
Venray na een halfuur een straf
schop toe, die door aanvoerder
Stijn Brinkman werd benut: 0-1.

De Venraynaren waren sterker
en stelden na de pauze snel de
zege veilig. Niek Versteegen ver
dubbelde de voorsprong en een
minuut later liepen de bezoekers
uit naar 0-3 door een treffer van
Stan Kersten.

LEGO-masters terug naar Venray-centrum
Na het succes van afgelopen jaar krijgen de jonge LEGO-bouwers opnieuw een kans om hun bouwwerken te
laten zien in Venray. Als kinderen zich vóór 1 april opgeven, krijgen zij een etalage toegewezen om hun LEGOcreatie van woensdag 20 april tot vrijdag 29 april te tonen.
Venray Centraal wil rond koningsdag uit
zoeken wie zich dit jaar LEGO-Koning(in)
mag noemen.
Daarom worden alle kinderen tussen
7 en 14 jaar opgeroepen om met hun
eigen LEGO-stenen een bouwwerk te
bouwen die op een of andere manier
met koningsdag te maken heeft. Alle

bezoekers van het centrum kunnen een
stem uitbrengen op één van de creaties
en samen met de vakjury wordt bepaald
wie het beste bouwwerk heeft gemaakt.
De winnaar gaat aansluitend aan de
prijsuitreiking op zaterdag 14 mei een
LEGO-stopmotionfilm maken, samen
met LEGO-specialist en Youtuber Lorenzo

de Leeuw. Ook worden er LEGO-bonnen
verloot onder het publiek dat een stem
heeft uitgebracht.
Kinderen kunnen zich voor vrijdag 1 april
opgeven via activiteiten@venray-cen
traal.nl met vermelding van de titel van
hun creatie, hun naam, leeftijd, adres en
telefoonnummer.

Zege
De uitwedstrijd tegen hekken
sluiter Wilhelmina’08 uit Weert
leverde de Venrayse koploper
op zondag 20 maart een een
voudige 1-3 zege op. Gezien
het krachtsverschil had de zege
veel hoger moeten uitvallen.
Venray kende een razende start
en Rick Egelmeers scoorde al in
de openingsminuut. Toen Niek
Versteegen zes minuten later de
0-2 binnenschoot, was de onge
lijke strijd eigenlijk al beslist.
Venray nam na de flitsende start
wat gas terug. Koen Verlinden
scoorde vlak na de pauze de 0-3.
Wilhelmina’08 kon in de slotfase
nog iets terugdoen, 1-3.
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Tekst: Henk Willemssen

IVN Geijsteren-Venray
organiseert lezing lieveheers
beestjes en kapoentjes
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 4 april een lezing
over lieveheersbeestjes en kapoentjes. De lezing start om 20.00 uur
in zaal de Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Reinier
Akkermans.
In Limburg zijn 35 soorten grote
lieveheersbeestjes waargeno
men, variërend in kleur van geel
tot bruin en van rood tot zwart,
in grootte variërend van 3 tot 10
milimeter. De lieveheersbeestjes
met deze grootte worden de ‘grote
lieveheersbeestjes’ genoemd.
Daarnaast zijn er nog de mini-lie
veheersbeestjes: de kapoentjes.

Hiervan zijn er 24 soorten bekend.
Tijdens deze lezing kunnen deel
nemers kennismaken met lieve
heersbeestjes en daarna, net als
vroeger, ze ook zelf weer eens
gaan vangen. Maar dan met een
natuurwetenschappelijk oog.
Deelname is gratis voor leden IVNGeysteren-Venray.

Onze drukkerij zoekt
versterking. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
In onze drukkerij is niets zo belangrijk als de afwerking.
In deze functie ga je onder andere aan de slag met het sealen,
aftellen en inpakken van ons drukwerk. Jij maakt onze opdrachten
netjes verzendklaar, zodat onze klanten kunnen genieten
van mooie producten.

Andere locatie

Taizé-gebedsdienst voor
Oekraïne in Het Zonnelied
In Venray vindt op vrijdagavond 1 april weer voor het eerst
sinds corona een Taizé-viering plaats. De locatie is niet, zoals tot
nu toe gebruikelijk was, in de Paterskerk, maar in de protestantse kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray.
De viering staat in het teken van
de oorlog in Oekraïne. Middels
meditatie, gebed en zang wordt
stilgestaan hierbij.
De gebedsdienst wordt gehou

den in de protestantse kerk
Het Zonnelied (Kiosk 6) in Venray
en begint om 19.30 uur. Vanaf
19.10 uur worden de liederen
gezamenlijk geoefend.
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Wie ben je?
Jij wordt blij van grafische producties. Oog voor detail ontbreekt
jou niet. Je komt ons team versterken als oproepkracht en je bent
van maandag tot en met vrijdag beschikbaar tijdens kantooruren.
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar
je cv en motivatie bij. Heb je vragen over deze vacature?
Bel met Eric via 077 396 13 50, hij kan je er alles over vertellen!

#kempencreëert
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Geplukt

Clancy Barraez Venray
Ze heeft een grote passie voor Zumba en heeft tijdens haar baan als
instructrice van deze dans ontzettend veel plekken van de wereld
gezien. Ze is er doordeweeks, naast haar werk in de zorg en in haar
eigen droogbloemenzaak, bijna elke avond druk mee, maar in het
weekend kan ze ook genieten van een avondje op de bank. Deze week
wordt de 25-jarige Clancy Barraez geplukt.

De Venrayse Clancy woont niet
haar hele leven in Nederland. “Ik
ben geboren in Venezuela”, ver
telt ze. “Toen ik 5 jaar was, ben
ik samen met mijn moeder en
zusje naar Nederland verhuisd.
Mijn moeder leerde namelijk
een Nederlandse man kennen in
Venezuela. Hij is de vader van mijn
zusje en nadat zij geboren werd,
zijn we deze kant op gekomen en
sindsdien woon ik in Venray.”

Familie
Het leven in Venray is vol
gens Clancy heel anders dan in
Venezuela. “Het was een grote

stap voor mijn moeder. Taal, cul
tuur, mensen: alles is anders. Om
onze oorspronkelijke cultuur in stand
te houden, heeft mijn moeder ons
Zuid-Amerikaans opgevoed. Omdat
ik al 5 jaar was, sprak en schreef ik al
Spaans. In Venezuela leer je namelijk
al op je 3e schrijven. We merkten al
snel dat groep 2 te makkelijk was voor
me, dus na een paar maanden werd ik
overgeplaatst naar groep 3. Daar werd
gezegd dat ik de Nederlandse taal
toch wel spelenderwijs zou leren. Dit
bleek ook het geval te zijn en dat ging
heel snel.” Clancy werd thuis twee
talig opgevoed. “Mijn moeder is heel
goed geïntegreerd, maar thuis spreken

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Gevarieerde carrière
Na de middelbare school heeft Clancy
de opleiding tot verpleegkundige
afgerond. Ze werkt inmiddels al vijf
jaar als verpleegkundige. “Ik heb er
heel veel van geleerd en het is dank
baar werk om te doen”, geeft ze aan.
“Het is soms lastig met de onregel
matige tijden, maar dat is het enige
nadeel. De mensen zijn heel dankbaar
en zijn altijd blij als je er bent.”
Haar grootste passie heeft Clancy
overgenomen van haar moeder:
Zumba. “Dit past echt bij onze cul

tuur”, legt ze uit. “Mijn familie woont
in Orlando en de eigenaar van Zumba
woont daar ook. We zijn toen in 2009
een lesje mee gaan doen en waren
meteen verkocht. Deze cursus werd
nog niet in Nederland gegeven en
vanaf het moment dat dit wel kon,
is mijn moeder hiermee begon
nen en startte ze met het geven van
Zumba-lessen in 2009.” Clancy stond
te springen om dit ook te doen, maar
moest wachten tot ze oud genoeg
was. In 2012, op haar 15e rondde zij
ook de opleiding tot instructrice af en
op haar 16e begon ze met het geven
van Zumba-lessen bij een dansschool
in Venray. In 2015 nam Clancy’s moe
der de dansschool over en sinds vorig
jaar is Clancy mede-eigenaar. “Het
is superleuk om dit samen te doen.
Het mooiste aan Zumba is dat je de
muziek aanzet en je alles om je heen
vergeet. Het is echt een feestje, ik
haal er heel veel energie uit.” Tijdens
haar Zumba-carrière heeft Clancy al
veel plekken van de wereld gezien.
“Er wordt jaarlijks een Zumba-cruise
georganiseerd”, legt ze uit. “Deze hele
cruise staat in het teken van Zumba
en ik geef daar dan les. Zo zijn we
van Miami naar de Bahamas gevaren,
ik ben in Mexico geweest en ga ook
ieder jaar naar de ‘Zumba convention’
in Amerika. Dit is een cursusweek
end waarbij je alle nieuwe stijlen en
dansen leert. Toen dit tijdens corona
niet kon, was het echt afkicken. Niet
alleen miste ik de tripjes, maar ook de
mensen. Je ziet altijd dezelfde mensen
en zij voelen echt als familie. Hopelijk
gaat het deze zomer weer door.”
Naast haar werk als verpleegkundige
en Zumba-instructrice, heeft Clancy
sinds twee jaar haar eigen droog
bloemenboetiek aan huis. “Ik wilde in
eerste instantie interieurdesign gaan
doen in plaats van verpleegkunde,
omdat dit me altijd al getrokken heeft.
Ik heb geen spijt van mijn opleiding
tot verpleegkundige, maar het is
superleuk dat ik nu ook iets kan doen
met mijn andere passie.” Clancy’s win
kel loopt momenteel zo goed dat ze
minder is gaan werken in de zorg. “Ik
wilde hier ook meer tijd insteken. Het
werd me afgelopen jaar echt te druk
en ik wilde graag de balans terugvin
den. Het zijn drie verschillende dingen
die ik doe en ik werd soms heel moe
van het schakelen tussen de verschil
lende banen. Ik ben toen iets minder
gaan werken in de zorg en dit is me
heel goed bevallen. Ik kan nu alles

beter combineren, dus ik heb geen
seconde spijt gehad van deze keuze.”

Liefde
Clancy leerde haar vriend Stef kennen
toen ze nog op de middelbare school
zat. “Het was geen liefde op het
eerste gezicht”, lacht ze. “We zaten
gewoon in dezelfde vriendengroep. Na
de middelbare school verwaterde ons
contact een beetje. Toen ik hem een
paar jaar later weer tegen het lijf liep
tijdens het uitgaan, kregen we weer
meer contact en inmiddels zijn we
alweer vijf jaar heel gelukkig samen.”
Ongeveer een jaar geleden koch
ten Clancy en Stef samen een huis in
Veltum, waar ze momenteel samen
druk bezig zijn met verbouwen.
Een passie die Clancy en Stef samen
delen is reizen. Zo gaat Stef vaak
mee als Clancy naar het buitenland
gaat voor Zumba en hebben ze net
voor corona samen een maand door
Thailand getrokken. “Dat was echt de
beste ervaring ooit”, vertelt ze. “We
hebben zo veel mooie plekken gezien.
‘All inclusive’ aan het strand liggen is
niks voor mij, ik ben wat dat betreft
wel avontuurlijk aangelegd. We had
den niet van tevoren vastgezet en
keken daar van dag tot dag wat we
deden. Dat spontane was superleuk,
we hebben echt genoten.”

Vrije tijd
In de vrije tijd die ze heeft, is Clancy
wekelijks nog vier keer in de sport
school te vinden. “Ik maak hier echt
tijd voor”, legt ze uit. “Dit is eigen
lijk het enige wat ik voor mezelf kan
doen, dus ik zorg dat ik altijd wel even
ga. Ik leg mezelf geen druk op en kijk
per moment wat voor oefeningen ik
kan doen. Het is soms namelijk wel
heftig om dit te combineren als ik
diezelfde dag ook nog een paar uur
Zumba-les geef.”
Verder gebruikt Clancy het weekend
graag om lekker op te laden. Dit doet
ze met haar vriend, familie en vrien
dinnen. “Ik ben doordeweeks bijna
iedere avond weg voor werk. Het
is dan lekker om op zaterdagavond
uitgebreid te koken en te Netflixen
samen. Vroeger was ik altijd bezig,
maar door corona heb ik me echt
gerealiseerd dat het ook heel fijn
is om soms even helemaal niks te
doen.”

Tekst: Floor Velthuizen

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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we nog altijd Spaans”, vertelt Clancy.
“Dat gebeurt gewoon automatisch, ik
spreek haar nooit in het Nederlands
aan. We switchen bij anderen wel heel
makkelijk naar het Nederlands.”
Toen Clancy 8 jaar was, ging haar
moeder scheiden. “Vanaf toen waren
we met zijn drietjes, maar ik heb
helemaal geen vader gemist in mijn
leven. Mijn moeder kon ook alles. Ze
deed alles zelf in huis, verzorgde mijn
kleine zusje en mij en tegelijkertijd
leerde ze de Nederlandse taal.” Clancy
heeft dan ook een hele sterke band
met haar moeder en zus. “Zij zijn echt
alles voor me. Ze zijn ook de enige
familie die ik dichtbij heb, de rest
woont in het buitenland. Mijn vader
woont tegenwoordig in Alicante in
Spanje.”
In totaal heeft Clancy drie keer haar
geboorteland bezocht. “De laatste
keer dat ik terugging naar Venezuela
was in 2013. Ik zou er nu niet meer
naartoe gaan, mijn paspoort is ver
lopen en alleen mijn broer woont
daar nog. In dat opzicht is het fijn dat
mijn vader naar Spanje is verhuisd,
dat is een stuk dichterbij.” Met hem
heeft Clancy een goede band. “In
december is hij nog een maand hier
geweest, ik zie hem redelijk vaak”,
vertelt ze. Ondanks het feit dat Clancy
langer in Nederland heeft gewoond
dan in Venezuela, voelt ze zich
meer Venezolaans dan Nederlands.
“Venezolaanse mensen zijn ‘warmer’
en opener en er is meer fysiek con
tact dan in Nederland, mensen geven
sneller een knuffel. De cultuur hier is
gewoon anders en de meeste mensen
zijn iets terughoudender dan mensen
in Venezuela. Ik ben zelf heel enthou
siast en kijk minder snel de kat uit de
boom. Gelukkig heb ik wel hele leuke
vriendinnen gemaakt hier waarvan
ik precies weet wat ik aan ze heb en
waarbij ik altijd mezelf kan zijn.”
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