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ontevreden over natuur
beheer Ooijen-Wanssum

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray

Sponsorloop Oekraïne
De leerlingen van basisschool Coninxhof in Venray hebben op eigen verzoek een sponsorloop gehouden op dinsdag 12 april. Ze wilden met deze actie geld ophalen voor Oekraïne.
Een half uur lang renden de leerlingen op het Pettenmakersveldje. Voor elk rondje werden de kinderen gesponsord. Gemiddeld heeft elk kind 5 euro opgehaald. De verwachting is dat
de school 1.000 euro ophaalt. Op Koningsdag, tijdens een sportdag, maakt de school het totaalbedrag bekend.

Vier partijen gaan formeren
zonder CDA

Gewijzigde aanlevertijden

De twee lokale partijen Samenwerking Venray en Venray Lokaal gaan samen met D66 en VVD een
coalitie vormen. Dat is het advies van de informateurs Toon van Asseldonk en Antoine Walraven.
Het CDA zou dan voor het eerst in veertig jaar geen deel uitmaken van het College van B&W van Venray.
Van Asseldonk en Walraven stellen
in hun eindverslag dat deelname
van het CDA een brug te ver is. Uit
de gesprekken die ze voerden met
alle partijen bleek dat er nog steeds
een vertrouwensbreuk is. Die ont
stond in juli 2021 toen het CDA uit de
coalitie stapte en de beide wethou
ders Jan Loonen en Anne Thielen
vertrokken. “Er moet eerst gewerkt
worden aan herstel van vertrou
wen. Dit is niet op te lossen met een
enkel gesprek. Het gevoel dat het
bij het CDA ontbreekt aan zelfreflec

tie wordt nog steeds breed erva
ren”, zeggen de informateurs. De
weerstand lijkt zich toe te spitsen
op lijsttrekker en wethouderkandi
daat Anne Thielen. De informateurs
stellen voor dat onder leiding van
burgemeester Leontien Kompier
wordt gewerkt aan het herstel van
vertrouwen. Alle partijen zouden
hiervoor openstaan.

Bestuursakkoord
De conclusie luidt dat een coalitie
van Samenwerking Venray, Venray

Lokaal, D66 en VVD het meest voor
de hand liggend is. Venray Lokaal
en VVD waren de winnaars van
de verkiezingen terwijl D66 en
Samenwerking Venray in zetelaantal
gelijk bleven. De vier partijen
vormen een stevige basis met 17
van de 27 zetels. De drie linkse
partijen SP, PvdA en GroenLinks
kunnen zich nog bij dit viertal
aansluiten.

Lees verder op pagina 03

KONINGSDAG

Vanwege Koningsdag,
27 april 2022, hebben wij
gewijzigde aanlevertijden
voor de uitgave van
donderdag 28 april.

Persberichten
Persberichten graag aanleveren
vóór maandag 25 april 12.00 uur via
redactie@hallo-venray.nl
Advertenties
Advertenties graag aanleveren
vóór maandag 16.00 uur via
adverteren@kempencreeert.nl
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Links blok wil meedoen met onderhandelingen coalitieakkoord

Linkse partijen ontevreden met reserverol
SP, PvdA en GroenLinks willen niet op de reservebank plaatsnemen. De drie linkse partijen wensen vanaf het
begin samen met Venray Lokaal, Samenwerking Venray, D66 en VVD aan tafel te zitten over een nieuw
bestuursakkoord. Toch kreeg het ‘links blok’ niet zijn zin. “We hebben de behoefte om als vier partijen eerst
aan elkaar te wennen”, hield Harold Stevens van Venray Lokaal de boot af tijdens de bespreking van het
formatieproces op 4 april.
Het advies van de informateurs Toon
van Asseldonk en Antoine Walraven
om met vier partijen de formatie in
te gaan, kon alleen rekenen op steun
van deze vier fracties. De drie linkse
partijen voelden zich buitenspel
gezet en het CDA werd naar de
oppositie verwezen. Henk Bisschops
(PvdA) sprak zijn verbazing uit over
het advies van de informateurs.
“Iedereen wil een zo breed mogelijke
samenwerking. We waren enthousiast
over de laatste acht maanden.
Waarom staat een raadsbreed
akkoord nu ‘on hold’? Waarom zijn
de meningen veranderd en mogen
wij alleen tekenen bij het kruisje?”,
wilde de PvdA’er weten. Jan Hendriks

(SP) toonde zich ook ontevreden.
“We zitten op de reservebank en
dan is het afwachten of je nog
mag invallen, terwijl de slogan
was dat we elkaars hand zouden
vasthouden. We willen vanaf het
begin samen met PvdA en GroenLinks
bij de besprekingen zijn.” André van
Maarschalkerwaard (GroenLinks)
voelde ook weinig voor een rol aan de
zijlijn. “We willen zo vroeg mogelijk
erbij betrokken worden. Als links blok
kunnen we een constructieve bijdrage
leveren op belangrijke thema’s.”

Eén lijn
Henk Bisschops vroeg om een
schorsing toen gesuggereerd werd

dat de linkse partijen niet op één
lijn zouden zitten. “Vanaf nu spreken
we met één mond en we willen
vanaf de start meedoen met de
onderhandelingen”, verwoordde
de PvdA’er na de onderbreking.
Theo Zegers (D66) wees erop dat
het samenwerkingsakkoord van
de laatste acht maanden niet
te vergelijken is met een nieuw
bestuursakkoord voor de komende
vier jaar. “Want tussen de zeven
partijen waren er verschillen en
enkele thema’s zijn aan de kant
geschoven. En na de verkiezingen
zijn de kaarten opnieuw geschud.”
Informateur Toon van Asseldonk zei
dat het verstandig is toch met vier

partijen de onderhandelingen te
starten. “In de eerste vergadering
zal op de agenda staan hoe en
wanneer de linkse partijen kunnen
aansluiten.” Dat het CDA buiten de
boot is gevallen, was een tegenvaller
voor Anne Thielen. “We zijn absoluut
teleurgesteld dat we veroordeeld
zijn tot de oppositie.” Ze sprak
haar verbazing uit dat pas na de
verkiezingen naar buiten kwam dat
de andere partijen niet met het CDA
willen samenwerken. “Niemand
heeft open en eerlijk gezegd ons aan
de kant te zullen zetten. Er is nog
veel aan vertrouwen te herstellen”,
concludeerde Anne Thielen. “Wij gaan
met veel plezier oppositie voeren.
We hebben zin in onze nieuwe rol.”

Antoine Walraven verder te gaan als
formateurs. PvdA en SP meenden
dat Venray Lokaal en VVD uit eigen
gelederen een formateur zouden
kunnen aanwijzen. Toch wilden Venray
Lokaal, Samenwerking Venray, D66
en VVD dat beide informateurs in de
rol van procesbegeleiders nog even
aanblijven.

We zitten op de
reservebank en dan is
het afwachten of je nog
mag invallen, terwijl
de slogan was dat we
elkaars hand zouden
vasthouden

Informateur
De partijen waren ook verdeeld
over het voorstel van Venray Lokaal
om met Toon van Asseldonk en

Tekst: Henk Willemssen

Opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Venray
De gemeente Venray heeft locaties aangedragen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de opvang van
Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hierbij om opvang voor de korte en middellange termijn.
In de kern Venray gaat het om wonin
gen aan de Stationsweg op het
Servaasterrein, de Spurkt 5c en gebouw
C van het Raayland College. Een
andere locatie staat in Wanssum aan

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

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

Commercieel adviseurs

de Geijsterseweg 11a. Daarnaast heeft
de gemeente nog twee woningen van
Wonen Limburg beschikbaar op park Het
Roekenbosch in Blitterswijck. In totaal
kunnen op deze locaties minimaal twee
honderd vluchtelingen worden opge
vangen. Hiermee geeft de gemeente
invulling aan de landelijk afgesproken
verplichting om samen te zorgen voor
voldoende opvangplekken.
De opvanglocaties zijn bepaald in goed
overleg met de eigenaren. De gemeente
heeft een groot aantal locaties onder
zocht. Het College van B&W heeft in eer

Momenteel worden al vijftig Oekraïense
vluchtelingen opgevangen door
particulieren in de gemeente Venray.
Deze inzet wordt enorm gewaardeerd,
zegt de gemeente. Iedereen die in
Venray Oekraïense vluchtelingen
opvangt, wordt gevraagd dit te melden
bij de gemeente via het formulier
www.venray.nl/oekraine. Zo kan de
gemeente in beeld brengen wat er
nodig is aan onderwijs voor kinderen,
zorg of andere ondersteuning.

Op dit moment is nog niet bekend wan
neer precies de locaties geschikt zijn
voor de opvang. Ook is nog niet bekend
of en vanaf wanneer de Veiligheidsregio
ze wil inzetten. Op de Spurkt wordt
bekeken of het mogelijk is om tijdelijke
woonunits te plaatsen. Bij de locaties
aan de Geijsterseweg in Wanssum, het
Servaasterrein en gebouw C van het
Raayland College wordt bekeken wat er
nodig is om ze geschikt te maken voor
bewoning. Ouders en leerlingen van

Belastingontwĳking is op zich legaal en moet worden onderscheiden van belastingontduiking (illegaal).
Maar hoewel legaal, wordt steeds vaker de vraag gesteld of belastingontwĳking moreel en ethisch wel
door de beugel kan.
constructies zal vrijwel iedereen
verwerpelijk vinden.

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.

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

Geschikt maken

Melden opvang vluchtelingen

Belastingontwijking

Bezorgklachten www.garcon.nl

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.

het Raayland College worden nog nader
hierover geïnformeerd.

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

ste instantie voor deze locaties gekozen
maar houdt ook nog een aantal extra
locaties achter de hand. Omwonenden
van de opvanglocaties worden per brief
door de gemeente geïnformeerd over
de plannen. Ouders van leerlingen van
het Raayland College zijn door de school
op de hoogte gebracht. Burgemeester
Leontien Kompier: “Net als onze buurge
meenten dragen wij een steentje bij aan
het opvangen van de vele vluchtelingen
uit Oekraïne die op zoek zijn naar een
tijdelijk thuis. We moeten hiervoor snel
schakelen maar ik hoop dat we samen

met onze inwoners deze mensen straks
een warm welkom kunnen geven in
onze gemeente.”

Bij belastingontwijking denken
we al snel aan schimmige constructies waarbij inkomsten en
vermogen via bekende belastingparadijzen als de Caymaneilanden
of de Seychellen lopen, om zo
effectieve belasting heffing te
ontlopen of in elk geval aanzienlijk te verminderen. Dit soort

Maar de term belastingontwijking
omvat meer. Dichter bij huis zien we
dat half Nederland inmiddels gaat
tanken in België of Duitsland, omdat
de benzine daar euro’s goedkoper is.
Strikt genomen is dit ook een vorm
van belastingontwijking. Immers de
enige reden waarom er in het buitenland getankt wordt is dat de belastingheffing op de brandstof daar
veel lager is. De hogere Nederlandse
heffing wordt zo effectief ontdoken.
Toch vindt bijna niemand dit moreel
of ethisch verwerpelijk.
Tussen deze twee uitersten zit een
groot grijs gebied, waarvan sommigen eerder van mening zijn dat
een bepaalde vorm van belastingontwijking moreel of ethisch verwerpelijk is dan anderen. Soms

stimuleert de belastingwetgever bewust belastingontwijking.
Denk bijvoorbeeld aan de fiscale
bevoordeling van elektrische auto’s.
Bedoeld om meer mensen aan het
elektrisch rijden te krijgen, maar
toen bleek dat vooral bezitters van
dure auto’s (Tesla) hiervan profiteerden, schreeuwden dezelfde politici
moord en brand.
Dat schetst het probleem met een
open norm, zoals de belastingontwijking. Wie bepaalt immers wat
ethisch of moreel verwerpelijk is?
Dat begint met een fundamentele discussie over wat een eerlijke
belastingheffing is. Die behoort volgens mij bij de politiek thuis. De politiek kan wetgeving maken waarmee
verwerpelijk geachte belastingontwijking effectief kan worden bestreden. De politiek stelt de norm en de
grenzen.

Alleen dan kan er een einde komen
aan de discussie over belastingontwijking. Als immers de politiek
vaststelt wat een eerlijke belastingheffing is en de wetgeving overeenkomstig inricht blijft iedereen die
zich aan de we houdt ook binnen de
morele kaders. Dat moet dan wel
internationaal worden aangepakt.
Als ieder land blijft vasthouden aan
zijn eigen gelijk en zijn eigen belastingwetten zullen de belastingplichtigen blijven tanken waar de belasting
het laagst is en de constructies met
belastingparadijzen blijven bestaan.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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KPN en burgerinitiatief GlaswebVenray slaan
handen ineen voor uitrol van glasvezel in Venray
KPN gaat ruim 13.700 huishoudens aansluiten op haar glasvezelnetwerk. Gemeente Venray en KPN hebben
deze ambitie vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die onlangs is ondertekend. De werkzaamheden
beginnen na de zomer en worden naar verwachting in het voorjaar 2024 afgerond. Na voltooiing kunnen
nagenoeg alle inwoners van Venray gebruikmaken van snel internet via glasvezel.

Aannemer Circet zal de werkzaamhe
den in opdracht van KPN uitvoeren. De
planning van de uitrol van glasvezel
wordt nader bepaald. Inwoners van
de kern Venray worden vooraf door
KPN geïnformeerd. KPN ziet erop toe

dat eventuele overlast tot een mini
mum wordt beperkt. Met de uitrol van
glasvezel in de kern Venray door KPN,
en de uitrol van glasvezel in het bui
tengebied en de kleinere kernen door
burgerinitiatief GlaswebVenray, wordt

Samenwerken
De Coöperatie GlaswebVenray U.A.
is een burgerinitiatief, opgericht om

De vernieuwde haven van Wanssum gaat gemeente Venray meer geld kosten. De verwachting is wel dat de
havengelden, die de grootste inkomstenpost vormen, na enkele tegenvallende jaren meer gaan opbrengen.
nieuw bedrijventerrein van 6 hectare.
De lage kades met een grastalud zijn
vervangen door hoge kades en de
brug van de rondweg is over de haven
heen gelegd.
De haven is nu ook geschikt voor
schepen uit de klasse Vb, dit zijn de
grootste schepen die op de Maas
varen met een lengte tot 135 meter.
Om de haven voor deze grote vaar
tuigen aantrekkelijker te maken, zijn
extra investeringen nodig zoals het
aanbrengen van een bodembescher
ming, een stroomvoorziening vanaf
de wal en de aanleg van een extra lus
(zwaaikom) zodat de schepen makke

goed. Het is mooi om te zien dat dit
lokale initiatief goed aansluit bij onze
landelijke ambities heel Nederland te
voorzien van een super stabiel en snel
internet. Samen investeren we in de
digitale toekomst van Venray.”
KPN levert een grote bijdrage aan
de digitalisering van Nederland.
Het bedrijf biedt momenteel bij ruim
40 procent van de Nederlandse huis
houdens glasvezel tot in de meterkast.
Het is de bedoeling om, samen met
het glasvezelbedrijf van KPN en APG,
meer dan 80 procent van Nederland
op het toekomstbestendige netwerk
van KPN en Glaspoort aan te heb
ben gesloten in 2026. Ook na 2026 zal
de uitrol van glasvezel doorgaan. Als
iedereen glasvezel heeft, wordt op
termijn het kopernetwerk uitgezet.
Glasvezel biedt de hoogst mogelijke
up- en downloadsnelheid en is een
stabieler en betrouwbaarder netwerk
dat minder energie verbruikt. Samen
met het volledig vernieuwde mobiele
netwerk van KPN met 5G, vormt dit
het meest moderne en krachtige net
werk waar Nederland tot ver in de
21e eeuw op kan bouwen.

de doelstelling om de hele gemeente
te ‘verglazen’ verwezenlijkt.

Extra geld nodig voor haven Wanssum
In de begroting van de gemeente
is jaarlijks ruim een ton uitgetrok
ken voor de haven. Daar komt dit jaar
33.000 euro bij, volgend jaar 75.000
euro en in 2024 en 2025 ruim 50.000
euro. Dat staat in het havenbeheer
plan 2022-2025. De opbrengsten uit
havengelden zijn tegengevallen en
blijven voor dit jaar steken op 160.000
euro. De verwachting is dat door de
komst van het nieuwe bedrijventerrein
de inkomsten ruim boven de twee ton
gaan uitkomen.
In de uitgebreide haven van Wanssum
is veel veranderd. De insteekhaven is
verlengd met 400 meter en er ligt een

de gemeente Venray en het dorp
Holthees te voorzien van glasve
zel. KPN sluit de kern Venray aan.
De kleinere kernen en het buiten
gebied worden aangesloten door
GlaswebVenray. Wethouder Cor
Vervoort van de gemeente Venray is
blij met de samenwerking: “Het bur
gerinitiatief GlaswebVenray heeft de
afgelopen jaren keihard gewerkt om
een glasvezelnetwerk in de dorpen
en het buitengebied voor elkaar te
krijgen. De volgende stap is glasvezel
in de wijken. Ik ben heel blij dat we
daarin samen met GlaswebVenray én
KPN kunnen optrekken om dat voor
elkaar te krijgen. Door de krachten te
bundelen kunnen we echt aan de slag
voor onze inwoners en ondernemers.
Snel internet is essentieel voor steeds
meer digitale bedrijfsprocessen, maar
ook voor bijvoorbeeld het onderwijs
en de zorg. Het is goed om hier samen
een bijdrage aan te kunnen leveren.”
Anja de Vos- Biemans, Regiodirecteur
KPN Zuid-Nederland: “Samen met
GlaswebVenray en de gemeente
Venray bouwt KPN aan een betrouw
baar en snel glasvezelnetwerk in
Venray. De samenwerking met beide
partners in deze verloopt bijzonder

lijker kunnen draaien. De afmeerpalen
worden dit jaar vervangen voor een
bedrag van 25.000 euro.
Het uitbaggeren van de haven gaat
duurder uitvallen. Dit komt door
de aangescherpte regels voor het
afvoeren van havenslib zoals de ver
ontreiniging door pfas-stoffen. De
gemeenteraad krijgt het voorstel de
komende jaren extra geld in de begro
ting op te nemen zodat de havenex
ploitatie sluitend wordt. De jachthaven
met 150 ligplaatsen is verpacht aan
een particuliere ondernemer en levert
een positieve exploitatie op van circa
20.000 euro per jaar.
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MEGA Outlet
tot 70% korting
Tuinmeubels, BBQs en potterie tegen outlet-prijzen!
In de rijhal van Equidrôme
elke
zondag
open

Wij zijn
geopend op
Goede Vrijda g
en tijdens de
Pa asda gen!

WWW.LEURS.NL

Straelseweg 370, Venlo

www.leurs.nl/vacatures

077-3216000

Chauffeurs gezocht

Vervolg voorpagina

Vier partijen gaan formeren zonder CDA
Van Asseldonk en Walraven geven
aan dat hiervoor het juiste moment is
zodra het bestuursakkoord op hoofdlij
nen bekend is. Zij adviseren extra tijd
te nemen om samen met de linkse
partijen tot een zo breed moge
lijk draagvlak te komen. “Naar onze
mening moet het mogelijk zijn om
ruim voor de zomer met een nieuw
akkoord en een nieuwe wethouders
ploeg in Venray aan de slag te gaan.”

Basis voor coalitie
Na de breuk met het CDA bereikten
de zeven andere partijen een samen

werkingsakkoord. Deze opzet is in
het afgelopen driekwart jaar goed
bevallen en kan de basis zijn voor de
nieuwe coalitie, melden de informa
teurs die geen echte breekpunten zien
tussen de partijen. Uit de gesprekken
is gebleken dat een dichtgetimmerd
coalitieakkoord niet meer gewenst is.
Het alternatief is een globaal bestuurs
akkoord op hoofdlijnen. Het college
krijgt zo meer ruimte om in te spelen
op actuele zaken en de gemeente
raad kan meer initiatief tonen en zelf
onderwerpen agenderen.
Van Asseldonk en Walraven menen

dat bij een goede werkverdeling het
aantal van vier wethouders vol
doende is. Enkele partijen opperden
een vijfde wethouder aan te stel
len. Samenwerking Venray, Venray
Lokaal, D66 en VVD zeggen ieder een
geschikte kandidaat achter de hand te
hebben. De drie linkse partijen, samen
goed voor vier zetels, zouden na aan
sluiting een gezamenlijke wethouder
kunnen voordragen.

Tekst: Henk Willemssen

Wegens uitbreiding bij P.Daemen bv zoeken wij
chauffeurs met CE rijbewijs:

Chauffeur dagritten
Internationaal chauffeur
Chauffeur glastransport
Voor het volledige vacatureoverzicht
kijk op onze website: www.pdaemen.com
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op: hr@pdaemen.com
077-465 1740 (optie 3)
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Bestuurlijk betrokken

Bronzen waarderingspenning
voor Erwin Janssen
Erwin Janssen (50) uit Vredepeel ontving woensdag 6 april de
Bronzen waarderingspenning van de gemeente Venray. De penning werd hem uitgereikt door wethouder Cor Vervoort.
De heer Janssen is bestuurlijk
zeer betrokken bij de Dorpsraad
Vredepeel en het Dorpsraden
Overleg Venray. In het ver
leden was hij onderdeel van
de Werkgroep Nieuwe Balans
en medezeggenschapsraads
lid bij basisschool Regina Pacis
in Vredepeel. Ruim elf jaar was
hij secretaris voor de Dorpsraad
Vredepeel en zeven jaar secreta
ris van het Dorpsraden Overleg
Venray. Zijn inzet voor Vredepeel
Nieuwe Balans (werkgroep
om kerk te transformeren naar
gemeenschapshuis en verkleinde
kerk) bestond naast zijn secreta

Samen 1.000 jaar
Mariet Willems-van Vegchel uit Horst vierde op vrijdag 8 april haar 80e verjaardag en hiermee werd een
tamelijke unieke mijlpaal bereikt. De acht dochters en zes zonen van Teng en Drika van VegchelHoeymakers uit Leunen zijn nu samen precies 1000 jaar oud. Tussen de oudste (zoon Lambert uit Leunen
van 81 jaar oud) en de jongste (dochter Henriëtte uit Meterik van 61 jaar oud) zit bijna twintig jaar verschil.

Woningen op plaats voormalige
kleuterschool Blitterswijck
Het College van B&W van Venray is akkoord gegaan met de verkoop van de voormalige kleuterschool in
Blitterswijck ten behoeve van de realisatie van acht sociale huurappartementen voor met name senioren.
Dat gebeurt met dank aan een initia
tief van betrokken inwoners en wordt
ondersteund door de provincie Limburg
en de gemeente Venray. Om het initia
tief te realiseren wordt de voormalige
kleuterschool, die ook nog ooit dienst
deed als gemeenschapshuis, gesloopt
en een woongebouw gerealiseerd.
In het nieuwe gebouw komt ook een
centrale ontmoetingsruimte om soci
ale cohesie tussen de bewoners te
versterken. Deze ontwikkeling werd al

vooraf gegaan door goede voorbeel
den in Castenray, Geijsteren, Veulen en
Vredepeel. In Castenray is het voor
malige schoolgebouw verbouwd en in
gebruik genomen als huisvesting voor
senioren. In Geijsteren is de verbou
wing in volle gang. De verbouwing in
Vredepeel en Veulen start nog dit jaar.
Bij de provincie wordt voor dit initiatief
een subsidie gevraagd in het kader van
de subsidieregeling Kwaliteit Limburgse
Centra. De voorbereidende gesprekken

met de provincie lopen al en het initia
tief wordt als kansrijk beoordeeld.
Het college wil ook een steentje bij
dragen door de gebouwen en de
ondergrond over te dragen voor het
symbolische bedrag van 1 euro aan
de initiatiefnemers. Omdat dit bedrag
onder de taxatiewaarde van het
gebouw ligt, heeft de gemeenteraad
op 31 mei de mogelijkheid om op dit
collegebesluit te reageren. Daarna
wordt het besluit pas definitief.

Venray Lokaal wil onderzoek naar
lage opkomst verkiezingen
Venray Lokaal wil de oorzaak achterhalen van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 16 maart 2022. Mees Hillenbrink stelde hier vragen over tijdens de raadsvergadering van dinsdag
12 april. Burgemeester Leontien Kompier wil eerst de evaluatie afwachten.
“Een lage opkomst schaadt de legi
timiteit van de gemeenteraad en
kan ervoor zorgen dat inwoners zich
minder goed vertegenwoordigd voe
len”, stelde Mees Hillenbrink. Met een
opkomst van 49,25 procent scoorde
Venray lager dan het landelijke gemid
delde. “De conclusie dat meer dan de
helft van onze inwoners niet naar de
stembus is gegaan, moet een zeer
belangrijk aandachtspunt worden.”
Venray Lokaal haalt aan dat in andere
gemeenten al onderzoeken plaats
vinden naar de beweegredenen van
burgers om wel of niet te stemmen.
“Het kan van belang zijn te weten
welke leeftijdscategorieën en andere
doelgroepen zijn gaan stemmen om in
het vervolg gerichter mensen naar het

stemlokaal te krijgen”, zei Hillenbrink.
Burgemeester Leontien Kompier ver
telde dat er verschillende acties zijn
geweest om kiezers te bewegen naar
het stemlokaal te gaan. “Er is veel
aandacht geweest om de opkomst te
bevorderen zoals via filmpjes, social
media en debatten. In een evaluatie
moeten we bekijken of dit de beste
maatregelen zijn geweest. Dan kun
nen we ook bespreken of we zelf een
onderzoek gaan instellen.”
De burgemeester vertelde dat de
minister van Binnenlandse Zaken een
landelijk onderzoek heeft aangekon
digd. Marktonderzoekbureau Ipsos
hield al een peiling onder de kiezers.
Hieruit blijkt dat de belangrijkste
reden om niet te gaan stemmen is

dat de mensen niet weten op welke
partij ze moeten stemmen (32 pro
cent). Ook een gebrek aan vertrouwen
in de lokale politiek (28 procent) en
een gebrek aan interesse (27 procent)
scoorden hoog.
“Venray was niet uniek met de lage
opkomst. We volgen de landelijke
tendens”, zei Leontien Kompier.
“Misschien zijn de inwoners wel tevre
den of spelen er andere factoren”,
vroeg ze zich af. Daarom wil de bur
gemeester graag van de partijen zelf
horen hoe zij de lage opkomst ver
klaren. “Ik doe de evaluatie graag in
samenspraak met de raad.”

Tekst: Henk Willemssen

ris-werkzaamheden uit het schrij
ven van het ‘Zelfsturingsplan’,
wat een flinke klus was. Dit
project is inmiddels afgerond en
er staat een mooi en functio
neel gebouw. Als medezeggen
schapsraadslid van basisschool
Regina Pacis was Erwin betrok
ken bij de fusie van de basisscho
len van Vredepeel en Merselo.
Het College van B&W bedankt
Erwin Janssen voor zijn inzet
en constructieve bijdrage aan
alle activiteiten voor met name
Vredepeel en heeft daarom de
Bronzen Waarderingpenning van
de gemeente Venray toegekend.

Gratis mondkapjes
en zelftests voor minima
Hoewel er inmiddels versoepelingen hebben plaatsgevonden, blijft
het belangrijk om goed op elkaar te letten en te beschermen waar
nodig. Daarom heeft het Rijk besloten om gratis mondkapjes en
coronazelftests aan te bieden aan huishoudens met een inkomen
tot 120 procent van de bijstandsnorm. Ook in de gemeente Venray
zijn deze beschikbaar.
De mondkapjes en coronazelftests
zijn bedoeld voor inwoners met
een inkomen tot 120 procent van
de bijstandsnorm. Op de website
www.venray.nl/inkomensgrens-120
is te zien wanneer je in aanmer
king komt. Er worden maximaal zes

mondkapjes en zes coronazelftests
per persoon uitgedeeld. Ophalen
van de mondkapjes en zelftests
kan bij Stichting De Ont-moeting,
Krinloop de Pilaar, Speelgoedbank,
PLIV en BiblioNu.

Adver torial

Zaterdag 23 april 2022

Zoek jij een nieuwe uitdaging?
Welkom op de open banendag!
Kekkilä-BVB locatie Grubbenvorst houdt zaterdag 23 april 2022
van 09.00-11.00 uur een open banendag voor mensen die wellicht
bij het bedrijf willen werken.
Kekkilä-BVB is één van Europa’s grootste leveranciers en producent van
substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn wij
expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor
alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan honderd jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan tachtig landen. We werken met
meer dan vijfhonderd mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

Voor onze locatie in Grubbenvorst en onze nieuw te openen
productielocatie in Wanssum komen wij graag in contact met
nieuwe medewerkers voor de functie:
• Productieplanner;
• Backoffice medewerker
expeditie;
• Operator verpakking en menglijn;
• Shovelmachinist;
• Heftruckchauffeur;
• Technisch onderhoudsmonteur;
• Vrachtwagenchauffeur (C, CE);
• BBL werken en leren (Techniek
en logistiek).

De locatie: Kekkilä-BVB
Californischeweg 10B,
5971 NV Grubbenvorst
Voor vragen kun je mailen naar:
werving@ontwikkelwijzer.nl of bel
met Hugo Buitelaar 06 14 79 70 00.
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Geld uit budget Tonk

Gemeente geeft ruimer energietoeslag
aan minima
Gemeente Venray gaat ruimer om met de energietoeslag voor minima. Het Rijk geeft eenmalig 800 euro aan
huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandnorm. Het College van B&W heeft besloten om
400 euro te geven aan inwoners die net buiten deze regeling vallen.
Het gaat om circa 500 huishoudens
met een inkomen van 120 tot 130 pro
cent van de bijstandsnorm. De extra
regeling kost de gemeente 200.000
euro. Het geld wordt gehaald uit
het overgebleven budget van Tonk
(Tijdelijke ondersteuning noodzake
lijke kosten). Deze maatregel was
tijdens de coronacrisis ingesteld om
minima financieel te ondersteunen.
Het college heeft voor 400 euro extra

gekozen omdat huishoudens, die net
buiten de minimaregelingen vallen,
financieel kwetsbaar zijn. Inwoners
kunnen de toeslag aanvragen via
het formulier op de website van de
gemeente. Huishoudens die al bij de
gemeente bekend zijn, krijgen 400
euro gestort op hun bankrekening.
De energietoeslag is een compensatie
voor de sterk gestegen energieprij
zen. De overheid wil voorkomen dat

huishoudens met een laag inkomen
daardoor in de financiële problemen
komen. De eenmalige bijdrage van
800 euro van het Rijk wordt uitge
keerd door de gemeente. De meeste
huishoudens ontvangen het bedrag
automatisch omdat ze al in beeld
zijn via andere minimaregelingen.
Anderen kunnen de energietoeslag
aanvragen via het formulier op de
website van de gemeente.

Rommelig straatbeeld

Bergen afval langs Venrayse straten
De nieuwe methode voor afvalinzameling is op dinsdag 1 maart ingegaan in gemeente Venray. Het CDA vindt
dat de afvalzakken voor plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) een rommelig straatbeeld opleveren.
“We moeten helaas constateren dat er op momenten veel bergen afval liggen langs de Venrayse straten”, zei
Anne Thielen (CDA) in de raadsvergadering van dinsdag 12 april.
Het gratis aan huis ophalen van PMDafval is één van de belangrijkste wijzi
gingen in het afvalbeleid. Tot 1 maart
konden burgers dit afval nog inleve
ren bij de afvalperrons in de wijken
en dorpen. Die zijn nu bijna allemaal
ontmanteld. Alleen de glasbak is blij
ven staan.
Anne Thielen vroeg of het mogelijk is
voortaan iedere week de PMD-zakken
op te halen in plaats van tweeweke
lijks. Bij hoogbouw gebeurt het nu al
wekelijks. Ook zouden er kroonringen
komen aan de lantaarnpalen om de
zakken aan op te gangen. “Op veel
plekken is dit nog niet mogelijk. Hoe
komt het dat ze er nog niet zijn”, wilde

Anne Thielen weten.
Wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) zei dat een gedragsverande
ring bij de burgers tijd nodig heeft.
“Ik zie ook het straatbeeld. Maar we
zitten nog in een gewenningsperiode.
We sturen een brief naar alle huis
houdens en er komen bordjes waarop
staat op welke tijdstippen het afval
mag worden aangeboden.”
Dat de kroonringen nog niet overal
aan de lantaarnpalen zijn bevestigd,
komt volgens de wethouder door de
grote vraag. “We kregen meer aan
vragen binnen dan verwacht. We zijn
er nog mee bezig maar binnenkort
hangen ze allemaal op hun plek.”

Cor Vervoort zei over het algemeen
tevreden te zijn over de nieuwe
methode, want voorheen was er veel
afkeur bij het plasticafval. “Tot nu toe
gaat het goed. Toevallig vandaag zijn
de eerste PMD-zakken blijven staan.
Ze krijgen een rode sticker met de
waarschuwing dat verkeerd afval is
aangeboden.” De wethouder vindt
het nog te vroeg om de afvalkalender
weer te wijzigen. “We staan open voor
verbeteringen maar we moeten eerst
het nieuwe beleid een kans geven.
Het wekelijks ophalen van PMDzakken kan mogelijk later nog.”
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Rijksregelingen

Schouwburg blijft overeind
door overheidssteun
Schouwburg Venray heeft het theaterseizoen 2020/2021 financieel
goed doorstaan, ondanks dat door de coronacrisis de meeste
voorstellingen moesten worden geschrapt. Doordat de overheid de
culturele sector extra financieel steunde, bleef de schouwburg uit
de rode cijfers.
Schouwburg Venray trekt normaal
zo’n 90.000 bezoekers per jaar. In
het coronaseizoen 2020/2021 bleef
de teller steken op 8.649, nog geen
10 procent van het verwachte aan
tal. Gemeente Venray besloot de
volledige subsidie van 829.738 euro
toe te kennen en geen erfpacht
te innen. Omdat de schouwburg
zwaar getroffen is door de coron
acrisis en de deuren voor langere
tijd moest sluiten. Het College van
B&W haalt aan dat de vaste kos

ten van personeel en het gebouw
gewoon doorliepen.
De schouwburg maakte ook
gebruik van Rijksregelingen zoals
TVL en NOW en provincie Limburg
verleende een projectsubsidie.
Daardoor kon het theaterseizoen
2020/2021 toch met een positief
saldo worden afgesloten. Het col
lege meldt dat de toekomst onze
ker is en dat het overgehouden
bedrag nodig is om een doorstart
te maken.

Uitbreiding bestemmingsplan

Informatieavond
ontwikkeling Vlakwater 2

Voor belangstellenden, woonachtig in de wijk Vlakwater, vindt er
op maandag 25 april een informatiebijeenkomst plaats over de
plannen voor de uitbreiding van het bestaande bestemmingsplan
Vlakwater.
Tijdens deze bijeenkomst
presenteert het ontwikkelbedrijf
Ruimte voor Ruimte hun plannen
om het gebied in zuidwestelijke
richting uit te breiden met 36
kavels. De presentatie vindt plaats
in het theehuis van het St. Odapark
in Venray en begint om 20.00 uur.
De presentatie maakt onderdeel uit

van de reguliere jaarvergadering
van de wijkraad Vlakwater.
Vanwege de beschikbare ruimte
en de catering is aanmelden voor
deze bijeenkomst noodzakelijk.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden via wijkraad@
vlakwater.org uiterlijk dinsdag
19 april.

Tekst: Henk Willemssen

Vier generaties

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

Vier generaties uit Venray
Met de geboorte van Evy Munsters is binnen de familie vier generaties ontstaan. Trotse moeder van Evy is
Rianne Baltissen uit Siebengewald. Evy’s oma Maria Baltissen - Flinsenberg is ook uit Siebengewald en
haar superoma Flinsenberg - Van Kuijck uit Venray. Van oorsprong is de familie uit Venray.

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Wethouder ontevreden
over natuurbeheer Ooijen-Wanssum

Uitbreiding loonbedrijf Veulen
mogelijk door sloop

Wethouder Jan Jenneskens (D66) is ontevreden over het beheer van het nieuwe natuurgebied OoijenWanssum. “We zien vooral motorcrossers, mountainbikers en loslopende honden. Dit gaat zo niet goed”,
zei hij in de raadsvergadering van dinsdag 12 april.

Loonbedrijf Gebr. Reintjes wil de bedrijfslocatie aan Drabbelsweg in
Veulen vergroten en vernieuwen. De uitbreiding past niet in het bestemmingsplan. Daarom worden op vier locaties in Veulen en Castenray
agrarische gebouwen gesloopt. Deze sloopkuubs dienen als compensatie
om de bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken.

Na de afronding van de hoogwater
bescherming eind 2020 ontstond een
nieuwe natuurgebied van 500 hec
tare tussen Wanssum en Ooijen. Theo
Zegers (D66) kaartte de kwestie aan
in het vragenuur omdat Provinciale
Staten op vrijdag 8 april een motie
aannam die zou indruisen tegen de
afspraken. De bedoeling was dat
een grote terreinbeheerder zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
of Limburgs Landschap het onder
houd zou gaan verzorgen. Door het
aannemen van de motie komen de
landbouwers, die grond hebben moe
ten afstaan, als eerste in beeld voor
het beheer. Een reden is dat er des
tijds bij de grondaankopen toezeg
gingen zouden zijn gedaan. “Ons zijn
geen afspraken met de betreffende
verkopers bekend”, zei Theo Zegers.

“Het beheer zou bij een grote natuur
beheerder in uitstekende handen zijn,
met de garantie voor goede natuur
ontwikkeling en toegankelijkheid.”
D66 wil een verkaveling met verschil
lende terreinbeheerders voorkomen.
“Want dit kan een negatieve invloed
hebben op de nagestreefde natuur
doelen, de toeristische aantrekkelijk
heid en wellicht de doorstroming van
Maaswater.”
Jan Jenneskens meldde dat de
gronden in eigendom zijn van
provincie Limburg en Rijkswaterstaat.
“De natuurdoelen zijn in samenspraak
met de gemeente opgesteld. De
provincie gaat over de inhoud. En
daar hebben we zorgen over. Het
gebied heeft een goede potentie maar
die raken we kwijt. Het onderhoud
krijgen we niet goed geregeld en de

natuurwaarden gaan steeds verder
achteruit. Dit is niet het resultaat wat
we hadden gehoopt.”
De wethouder zei niet op de hoogte
te zijn van de afspraken die bij de
grondaankopen zijn gemaakt. “Op
de vraag of er te weinig is betaald,
kan ik geen antwoord geven. Maar
ik ga ervan uit dat de agrariërs niet
verkopen als ze geen faire prijs krij
gen”, aldus Jenneskens, die meldde in
overleg te gaan met gemeente Horst
aan de Maas. Een deel van natuur
park Ooijen-Wanssum ligt op het
grondgebied van de buurgemeente
van Venray. “We moeten ons samen
inspannen om het natuurbeheer goed
geregeld te krijgen.”

Tekst: Henk Willemssen

Extra steun: Venray verbreedt
doelgroep eenmalige energietoeslag
voor lagere inkomens
Huishoudens met een laag inkomen (tot 120 procent van het minimum) kunnen in 2022 een eenmalige
energietoeslag van 800 euro ontvangen. Zo wil het Rijk de stijgende energiekosten deels compenseren.
De gemeente Venray gaat nog een stapje verder om haar inwoners te ondersteunen. Daarom kunnen
huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum een eenmalige toeslag van
400 euro aanvragen.
De energieprijzen zijn de afgelopen
maanden hard gestegen. Hierdoor
zijn veel huishoudens honderden
euro’s extra kwijt aan de energie
rekening. Daarom heeft het Rijk in
december 2021 aangekondigd de
minimahuishoudens (tot 120 pro
cent van het minimum) gedeelte
lijk tegemoet te komen middels
een energietoeslag. Door de stij
gende energieprijzen is dit bedrag
verhoogd naar 800 euro per huis
houden. De aanvullende regeling
van de gemeente Venray verbreedt
de doelgroep: inwoners van de

gemeente Venray met een inkomen
tussen 120 procent en 130 procent
van het minimum kunnen een een
malige toeslag van 400 euro aan
vragen. Zo hoopt de gemeente de
financiële impact van de stijgende
energiekosten voor haar inwoners te
verzachten.

Automatisch op rekening
Inwoners die een uitkering van de
gemeente ontvangen, krijgen de
energietoeslag van het Rijk uiter
lijk half april automatisch op hun
rekening bijgeschreven. De ener

gietoeslag wordt uitgekeerd per
huishouden. Deze inwoners krijgen
van de gemeente een brief over de
uitkering van de energietoeslag. Zij
hoeven zelf geen actie te onderne
men.
Venraynaren met een laag inkomen
en zonder bijstandsuitkering kun
nen de energietoeslag aanvragen
mits ze voldoen aan de gestelde
voorwaarden. Deze zijn te vinden op
www.venray.nl/eenmalige-energie
toeslag-voor-lagere-inkomens Hier
staat ook het bijhorende aanvraag
formulier.

Nieuwe ronde voor aanschaf
energieartikelen

Het loonbedrijf huist al zestig jaar aan
Drabbelsweg in Veulen. De verouderde
gebouwen zijn aan vervanging toe en
ze zijn ook niet meer toegerust op de
steeds grotere en hogere landbouwma
chines. Om het bedrijf toekomstbesten
dig te maken, zijn gebouwen nodig met
een oppervlakte van 3.815 vierkante
meter. Het bestemmingsplan staat maxi
maal 2.133 vierkante meter toe. Ook met
de maximale bouwhoogten kan Gebr.
Reintjes niet meer uit de voeten.
Het College van B&W wil meewerken
aan de bedrijfsvernieuwing door het
bestemmingsplan te wijzigen. Daar
zijn wel voorwaarden aan verbon

den. De uitbreiding van bebouwing
aan Drabbelsweg is alleen mogelijk
door op andere plekken te slopen. Er
zijn al agrarische gebouwen verdwe
nen aan Houbenweg 1a in Veulen en
varkensstallen aan Horsterweg 20c
en Lollebeekweg 39 in Castenray. Op
de vierde locatie, Veulenseweg 59 in
Veulen, moet de sloop nog plaatsvinden.
De bedrijfsuitbreiding en de vier
slooplocaties zijn samengevoegd in
één ontwerpbestemmingsplan dat
nu ter inzage ligt. De gemeenteraad
moet het definitieve bestemmings
plan straks nog goedkeuren.

Meer aandacht
voor mensenhandel
Gemeente Venray gaat samen met de regiogemeenten meer inzetten op de
aanpak van mensenhandel. Het vermoeden bestaat dat het aantal slachtoffers veel hoger is dan de officiële cijfers weergeven.
‘Naar een regio zonder uitbuiting’, luidt
de titel van de aanpak van de NoordLimburgse gemeenten. Ook gemeente
Venray stelt extra geld beschikbaar om
meer uren te besteden aan de bestrij
ding van mensenhandel. De aan
pak is ondergebracht bij het Zorg- en
Veiligheidshuis. De functie van zorg
coördinator mensenhandel wordt met
ingang van 1 mei uitgebreid van 18
naar 32 uur per week. De kosten voor
Venray bedragen 2.185 euro voor dit
jaar en 6.557 euro vanaf 2023.

Mensenhandel heeft uitbuiting als
doel. Landelijk werden 1.013 slachtof
fers gemeld in 2020. Hiervan kwamen
er 47 uit Limburg. De gemeenten heb
ben het idee dat dit het topje van de
ijsberg is. Ze willen meer werk maken
van het signaleren van mensenhan
del. Dit kan bestaan uit arbeidsuitbui
ting, illegale prostitutie of criminele
uitbuiting. Bij de aanpak hoort ook
het bieden van passende hulp voor de
slachtoffers zoals opvang, ondersteu
ning en nazorg.

Openbare Jenaplanschool De
Keg zet zich in voor Oekraïne
Op Openbare Jenaplanschool De Keg in Venray leren kinderen naast
voor zichzelf, ook verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en de
wereld om zich heen. In dat kader hebben de kinderen in de stamgroep
van May dekens gemaakt van chipszakken. Deze dekens worden
gedoneerd aan de mensen uit Oekraïne.

De actie om voor 90 euro energiebesparende artikelen aan te schaffen voor in huis, krijgt een vervolg.
De gemeenteraad van Venray besloot op dinsdag 12 april hiervoor 58.000 euro in te zetten.
De eerste ronde van de regeling
Reductie Energieverbruik Woningen
was een succes in Venray. De
actie startte half november 2021
en het beschikbare bedrag van
75.000 euro was eind januari
2022 al helemaal besteed. De
gemeente krijgt nog bijna dagelijks
verzoeken van inwoners die
gebruik willen maken van de
voordeelactie. Burgers kunnen voor
90 euro kleine energiebesparende
artikelen kopen zoals deurdrangers,
waterbesparende douchekop,
radiatorfolie, tochtstrips of slimme
stekkers. De regeling is uitbesteed
aan Duurzaam Bouwloket dat de

digitale aanvragen beoordeelt en
de 90 euro uitkeert.

Niets terugbetalen
De gemeente heeft 141.500 euro
rijkssubsidie ontvangen voor deze
regeling waarvan een deel bestemd
is voor de uitvoeringskosten en
warmtescans. Door het restant
bedrag van 58.000 euro in te zet
ten, hoeft de gemeente niets terug
te betalen aan het Rijk. GroenLinks
en SP vroegen zich af of het geld
wel bij de juiste doelgroep terecht
komt. “Ons bereiken signalen
dat inwoners, die geen financi
ële steun nodig hebben, er vooral

gebruik van maken”, zei André van
Maarschalkerwaard (GroenLinks).
“Het geld moet terechtkomen bij
mensen met energiearmoede.”
Elianne Sweelssen (SP) stelde
daarom voor het bedrag toe te voe
gen aan de eenmalige energietoe
slag voor minima. Wethouder Cor
Vervoort (Venray Lokaal) reageerde
dat het bij deze regeling niet moge
lijk is een inkomenstoets uit te voe
ren. “Iedereen is vrij er gebruik van
te maken.” De wethouder zei dat de
regeling niet structureel is en ein
digt op 31 juli.

De kinderen hebben in totaal meer
dan 500 chipszakken verzameld en
hier dekens van gemaakt. Er is geko
zen voor het maken van dekens om
zo een ander te helpen die het minder
heeft. De isolerende laag helpt goed
tegen de kou en houdt de warmte

vast. Deze dekens willen de kinderen
doneren aan de mensen in Oekraïne.
De kinderen hebben daarnaast nog
extra spullen ingezameld. Het initiatief
is helemaal vanuit de kinderen zelf
gekomen.
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Eieren zoeken

Opening weideterras in
Geijsteren: ‘De Wei bij De Kei’
In Geijsteren opent op eerste paasdag, zondag 17 april, het terras
‘De Wei bij De Kei’. Dit jaar is het project van dit buitenterras tot in
de puntjes uitgewerkt en verwezenlijkt.

Het concept is afgelopen zomer
ontstaan na de brand die
plaatsvond in Eet- en Drinkcafe
’t Trefpunt in Geijsteren. Om de
dorpsgenoten en de gemeenschap
toch een ontmoetingsplaats te
bieden, werd de wei achter De
Kei aan de Nieuwlandsestraat
omgetoverd tot weideterras. De
collega’s van het eetcafé gingen
niet bij de pakken neerzitten en
creëerden dit terras in de natuur.
De afgelopen periode zijn de
puntjes op de i gezet en is de grove
schets uitgewerkt tot een resultaat.

Paaseitjes zoeken
De gelukkigen die tijdens het
openingsweekend een paasei
vinden in de wei, kunnen deze
inwisselen voor een snack ter
kennismaking met het nieuwe
menu.
De Wei bij De Kei is er klaar voor.
Op zondag 17 april om 10.00 uur
opent het terras en is het geopend
tot 19.00 uur. Op tweede paasdag
zijn deze openingstijden hetzelfde.

Nieuwe zesjarige verbintenis

Gemeente maakt nieuwe
afspraken met jagers
Gemeente Venray sluit nieuwe overeenkomsten met de drie
wildbeheereenheden: Venray, Sint Hubertus en Meerlosebaan.
De oude contracten zijn verlopen en het College van B&W komt
met aangescherpte voorwaarden in de nieuwe zesjarige
verbintenis.
Het college vindt dat de
overeenkomsten in het verleden
niet altijd goed zijn nagekomen,
zoals de verplichting om jaarlijks
verslag te doen van de verrichte
werkzaamheden. De gemeente
kan daardoor geen goede controle
uitoefenen. Daarom is besloten om
voortaan huur te vragen voor de
jachtrechten in de gemeentelijke
bossen en natuurterreinen.
Betaling kan voorkomen worden
bij een goede jaarverantwoording
en het nakomen van de afspraken,
meldt het college.

Drie vlakken
Het grondgebied van gemeente
Venray is verdeeld in drie vlakken.
Wildbeheereenheid Venray zit in
het westelijk deel, Sint Hubertus
beheert het middenstuk en
Meerlosebaan opereert in het
oosten bij de Maasdorpen.
In de overeenkomst zijn onder
meer afspraken gemaakt
over het beheer van reeën
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en wilde zwijnen. Het doel is
vermindering van schade aan
landbouwgewassen, verbetering
van de verkeersveiligheid en het
gezond houden van de populatie.

Kosten slachtafval
De jagers mogen geen
loodhoudende hagelmunitie
meer gebruiken. Ook mogen ze
de rekening voor het verwerken
van slachtafval niet meer
neerleggen bij de gemeente.
Het college vindt dat de jagers al
bevoordeeld zijn door het vlees
van het afgeschoten wild en dat
ze daarom zelf voor de kosten van
slachtafval moeten opdraaien.
De wildbeheereenheden Venray en
Meerlosebaan hebben ingestemd
met het nieuwe contract.
Met Sint Hubertus is nog geen
overeenstemming bereikt. Zo lang
dit niet het geval is, mogen de
jagers van Sint Hubertus niet op
pad gaan op de gemeentelijke
terreinen.

Wij zoeken versterking binnen ons
communicatieteam. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
Als commercieel orderbelegeider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding,
invoering en begeleiding van onze opdrachten. Je maakt calculaties voor offset
en digitaal drukwerk. Verder bestaat je takenpakket uit adviseren, bewaken van
orders en ben je de spil tussen klant, verkoop en productie.
Je bent als een van de eerste aanspreekpunten hét gezicht van Kempen en je
houdt grip op de gestelde levertijden, zowel intern als extern. Tot slot ben je
verantwoordelijk voor onze inkoop van materialen en onderhoud je contacten
met leveranciers.
Zoals je misschien al merkt, is dit een veelzijdige functie, maar: dat is voor jou
geen probleem.
Wie ben je?
Jij wordt gelukkig van controle en afwisselend werk. Je zoekt graag alles tot in
de puntjes uit en meerdere ballen in de lucht houden is voor jou geen probleem.
Verder heb je enkele jaren werkervaring in onze grafische wereld en heb je een
commerciële, enthousiaste en klantgerichte instelling. Je kunt prima zelfstandig
werken, maar je bent ook een echte teamplayer. Administratieve programma’s
zoals MS Office en Gripp kennen geen geheimen voor jou. Kun je ook nog
aangeleverde bestanden checken en in positie zetten? Dan zijn we helemaal blij.
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar je cv en
motivatiebrief bij. Heb je vragen? Bel dan even met Eric, via 077 396 13 50.
Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 29 april.
Tot snel!
Over Kempen Creëert
Wij zijn een communicatiebureau en wij bedenken, maken en delen doeltreffende
communicatieboodschappen. Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches.
De vraagstukken die bij jou terecht komen zijn dan ook iedere dag anders. We kijken
altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig en komen zo tot het
beste resultaat. Dat doen we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit
vormgevers, communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.

#kempencreëert
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Janneke Meijers Málaga
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: Janneke Meijers, geboren in Leunen, maar
inmiddels tijdelijk wonende in Málaga, Spanje.

was.” Eén van de grootste redenen
om in het buitenland te gaan studeren
was volgens Janneke haar persoonlijke
ontwikkeling. “Ik wilde mijn eigen
boontjes doppen en leren om zelf
dingen te regelen. Daarnaast wilde
ik mijn Engels verbeteren, maar mijn
grootste doel was het leren kennen
van nieuwe culturen en mensen en
meer van de wereld zien. Er is zo
veel meer in de wereld dan alleen
Nederland.”

Ik wilde mijn eigen
boontjes doppen en
leren om zelf dingen te
regelen
Het hele verhuisproces verliep volgens
Janneke vrij soepel. “Ik ben in februari
vertrokken en blijf hier tot begin juli.
Alles gebeurde behoorlijk last minute,
omdat ik eigenlijk naar Indonesië zou
gaan. Ik moest zelf een kamer vinden
en dat gaat niet altijd makkelijk, maar
ik heb hier veel geluk mee gehad. Ik
heb een hele fijne huisbaas en een
mooie kamer in een fijn appartement.
Het appartement ligt op 10 minuten
lopen van het centrum en het bus
station en de supermarkt liggen recht
voor de deur.”

Bruisende avonden

De 22-jarige Janneke Meijers
groeide op in Leunen, waar ze tot
twee maanden geleden woonde
met haar ouders, broertje, zusje
en hond. “Ik heb het fijn gehad
in Leunen”, vertelt ze. “Het is een

klein dorpje waar iedereen elkaar
kent. Het is er heel gemoedelijk.”
Toch trok Janneke vanaf de middel
bare school meer naar Venray toe.
“Ik leerde tijdens mijn tijd op het
Raayland College in Venray meer mei

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

VAN ROY KASSEIEN Grashoek
Antieke Bouwmat. en Tuindeco.
Extra Open Dagen met Pasen! Tel:
06 18 92 50 99”

Voor uw schilder- en texwerk,
bel Huub. 06 14 11 59 49. Vrijblijvend
advies en prijsopgave.

Te koop gevraagd: Nerts- en
bontjassen, juwelen, polshorloges
en zakhorloges 0049 17640435715

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

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

Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

PLUIMHORTENSIA AANBIEDING!! 3
voor €12.95 / 10 voor €37.50 Enkele
srt. (groot en kleinbl.) Info zie www.
veld-tuinplanten.nl. Hortensia, rhodo,
azalea, taxus, vaste pl. e.a. Open za.
9.30-16.30 uur, do/vrij. na afspr. via
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree

voor het schuren,lakkenof een
andere kleur van tafels of stoelen
j.derikx 06 10 95 42 20
VAN ROY KASSEIEN Grashoek :Antieke
Bouwmat. en Tuindeco.
Extra Open Dagen met Pasen!
Tel: 06 18 92 50 99
Te koop kleine pakjes hooi
0478 51 50 08

Te koop gevraagd: ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

den uit Venray kennen en dat werden
mijn vaste vriendinnen. Ik was vanaf
dat moment veel in Venray te vin
den.” Nadat ze de middelbare school
afrondde, ging Janneke de opleiding
pedagogisch medewerker volgen aan
Gilde Opleidingen in Venray. “Toen ik
daarmee klaar was, ben ik de pabo
gaan doen in Nijmegen”, zegt Janneke.
“Vanaf dat moment heb ik veel tijd
doorgebracht in Nijmegen, ondanks
dat ik altijd in Leunen ben blijven
wonen.”

Buitenlandse minor
Momenteel is Janneke bezig aan het
laatste jaar van haar studie. “Voor
mijn minor kreeg ik de mogelijkheid
om naar het buitenland te gaan en
daar vakken te volgen”, geeft ze aan.
“Ik heb altijd al van reizen gehouden,
maar ben nooit echt voor een langere
periode weggeweest. Het idee trok
me wel heel erg, dus ik besloot het
gewoon te doen.” In eerste instantie
zou Janneke een stuk verder van huis
gaan, namelijk naar Indonesië. “Dit
kon vanwege corona niet doorgaan en
daarom besloot ik in Málaga te gaan
studeren. Het maakte me eigenlijk
niet zo veel uit waar ik terecht zou
komen, als het maar in het buitenland

Het duurde niet lang voordat Janneke
zich thuis voelde in Málaga. “Het is
hier heel knus en gemoedelijk, alles
is lopend te doen: het strand is dicht
bij, maar je bent ook binnen ‘no time’
in het centrum of op het terras. Als
je drukte wil, dan ga je de stad in,
maar binnen 5 minuten sta je ook in
een heel mooi park waar je tot rust
kan komen. Daarnaast is de sfeer hier
super. In Spanje is het leven relaxter
dan in Nederland, in Nederland zijn
mensen zo gefocust op werken en ben
je veel sneller gestrest. Ik ervaar hier
veel meer rust. Omdat je kan doen
wat je wilt, heb je veel vrijheid. De
structuur is hier anders: om 21.00 uur
bloeit Málaga op en bruist het echt.”

Spaans leren
De vakken die Janneke volgt tijdens
haar minor vindt ze leuk, maar wat
haar meer trekt is het leren van de
Spaanse taal. “Daar ligt mijn inte
resse”, geeft ze aan. “Ik wilde in
eerste instantie juist naar het buiten
land om mijn Engels te ontwikkelen
en ik moet zeggen dat dit aardig lukt,
maar ik vind het echt een gemiste
kans om geen Spaans te leren. Niet
veel mensen spreken hier Engels, dus
het is sowieso handig om een beetje
Spaans te kunnen. Het is een hele
leerzame ervaring, omdat ik nu ervaar
hoe het is om een hele nieuwe taal
te leren. Ik ben zelf juf en kan me nu
pas voorstellen hoe het bijvoorbeeld
voor vluchtelingenkindjes is om jezelf
een taal eigen te maken. Dat was een
groot leermoment voor mij.”

verwacht, maar dat heb ik totaal
niet”, lacht ze. “Ook al vind ik het in
Málaga gemoedelijk en knus, toch
is dit totaal niet te vergelijken met
het knusse Leunen. Ik heb bij allebei
een bepaald thuisgevoel, maar op
dit moment heeft een stad zoals
Málaga mijn voorkeur. Omdat ik nu
nog jong ben trekt een levendige
stad zoals Málaga mij meer aan.
Maar uiteindelijk zou ik graag in een
rustig dorpje willen wonen waar
iedereen elkaar kent. In Málaga is
er minder sociale veiligheid, het
blijft toch een grote stad en daar is
het onveiliger dan in een dorpje als
Leunen.”
Ondanks dat Janneke geen last heeft
van heimwee, zijn er wel bepaalde
dingen die ze mist. “Aan de ene kant
wil ik hier langer blijven, maar aan
de andere kant zijn er thuis in Leunen
dingen waarvan ik het jammer vind
dat ik ze niet meemaak. Zo hebben
we thuis een nieuw hondje, gaat de
keuken verbouwd worden en is mijn
vriendin op zichzelf gaan wonen.
Dan kan ik er wel van balen dat ik
de housewarming mis. Daarom vind
ik het deels ook wel leuk om straks
weer terug naar Leunen te gaan.”
Janneke denkt dan ook niet dat ze in
het buitenland zou blijven wonen de
rest van haar leven. “Ik zou wel nog
meer van de wereld willen zien en
meer willen reizen, maar ik weet nog
niet hoe ik dat voor me zie”, geeft ze
aan. “In de toekomst zie ik mezelf in
een leuk dorpje in Nederland wonen,
maar niet per se in Leunen. Mijn
vriend woont in Breda, dus ik denk
dat we er dan eerder tussenin gaan
zitten, we zien het wel.”

Aanrader
Studeren in het buitenland is iets
dat Janneke iedereen zou aanraden.
“Er is zo veel meer van de wereld
te zien. Als je naar het buitenland
verhuist, leer je andere dingen dan
je misschien zou verwachten. Dat is
heel mooi, omdat je jezelf continu
overtreft en verbetert. Ik heb
mezelf echt in het diepe gegooid
en dingen gedaan waarvan ik
vroeger niet dacht dat ik ze nu zou
durven zoals het op mezelf wonen
in het buitenland, het leren van de
Spaanse taal en het regelen van
een kamer hier. Ik ben van mezelf
namelijk erg gestructureerd en hou
ervan om alles onder controle te
hebben. Dat moest ik even loslaten,
omdat ik niet wist hoe dit avontuur
zou lopen. Toch heb ik het gewoon
geflikt en daar ben ik trots op.
Mensen moeten niet zo bang zijn,
het komt allemaal wel goed. Je kunt
altijd meer dan je denkt.”

Ook al vind ik het in
Málaga gemoedelijk en
knus, toch is dit totaal
niet te vergelijken met
het knusse Leunen

Afweging
Heimwee heeft Janneke nog niet
echt. “Ik had dit eigenlijk wel

Tekst: Floor Velthuizen
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Er moet meer aandacht naar het beheer van
natuurgebied Ooijen-Wanssum
Wethouder Jan Jenneskens van gemeente Venray heeft zijn zorgen geuit over het natuurbeheer van Ooijen-Wanssum. Hij merkt op dat er vooral
motorcrossers, mountainbikers en loslopende honden worden gezien op de locatie. De bedoeling was dat een grote terreinbeheerder zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Limburgs Landschap het onderhoud zou gaan verzorgen. Er is echter nog steeds discussie over wie het
onderhoud verricht.
Jan Jenneskens meldde dat de gronden in
eigendom zijn van provincie Limburg en
Rijkswaterstaat. Provinciale Staten heeft een
motie aangenomen waarin de landbouwers,
die grond hebben afgestaan, als eerste in beeld
voor het beheer. Dit kan invloed hebben voor de
natuur. Volgens de wethouder gaan de natuur
waarden steeds verder achteruit en heeft de

gemeente geen grip meer op het gebied. Hij vreest
ervoor dat het gebied, dat goede potentie heeft,
die potentie kwijtraakt. Een deel van natuurpark
Ooijen-Wanssum ligt ook op het grondgebied van de
buurgemeente van Venray. Jenneskens: “We moeten
ons samen inspannen om het natuurbeheer goed
geregeld te krijgen.”
Aan de andere kant is het niet aan de gemeente om

zich te bemoeien met het onderhoud. Het terrein
is in eigendom van de provincie en daarom moet
zij de discussie aangaan over wie het beheer gaat
uitvoeren.

Er moet meer aandacht naar het beheer van natuurgebied Ooijen-Wanssum. Wat vindt u?

Bespreking poll week 14

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
Manifestaties, flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen haalden alles uit de kast om er maar voor te zorgen dat de inwoners van
gemeente Venray op woensdag 16 maart op hen stemden. Maar is dat verkiezingspraat? Zijn het loze beloften die, zodra de coalitie is gevormd,
alweer vergeten zijn? Of heb je er vertrouwen in dat de partij waarop jij hebt gestemd ook daadwerkelijk haar verkiezingspunten nakomt?
Silvia Silvia vindt dat stemmen geen zin heeft.
“Er wordt toch van bovenaf beslist uiteindelijk.
Het is één grote poppenkast.” Lars Gruzen vindt
de mening van Silvia raar, geeft hij cynisch aan.
“We leven toch in een democratie, dus dan zou

den ze toch naar het volk moeten luisteren? En na
het tellen is de uitslag democratisch toch? Wie wat
stemt maakt geen reet uit, het gaat om wie de uit
slag digitaliseert, die bepaald de uitslag, en die is
al bepaald voor wij gaan stemmen. Noem mij maar

wappie en slaap rustig verder tot ze je aandacht
voor de volgende crisis of variant vragen, ‘won’t
take long.’”

Inzamelen

Ondernemers Ysselsteyn samen voor
Oekraïne
In navolging van zijn schoonzus Anitka Meulendijks-Lidka, vond ook Theo Meulendijks het tijd voor een
bijdrage aan de Ysselsteynse inzamelingsactie voor Oekraïne. Hij benaderde zijn werkgever Vitelia in
Oirlo en vond gehoor voor zijn oproep.

en zakelijke donaties staat de schuur
in Ysselsteyn met een oppervlakte
van meer dan 1.500 vierkante meter
continu vol met pallets goederen.
Compleet gesorteerd door vrijwilli
gers, klaar om op transport te gaan
naar Polen. Anitka is zichtbaar ont
roerd door alle initiatieven van mede
(dorps)genoten. “Dit is zo groots,
ongelooflijk hoe lief, warm en gul
iedereen kan zijn”, zegt ze. “Dit is
ons dorp, hier zijn we groot in, elkaar
helpen. Niet alleen in Ysselsteyn,
maar ook in Horst, Venray en NieuwBergen.”

Supermarkt

Overal in Nederland zijn spontane
initiatieven ontstaan voor de ont
wikkelingen in Oekraïne. Er worden
gelden of goederen ingezameld of
men stelt het huis open voor vluch
telingen uit het oorlogsgebied. Vele
vluchtelingen steken de grens over
en komen terecht in buurland Polen.
Reden voor de Ysselsteynse Anitka,
van origine van Poolse afkomst, om

letterlijk en figuurlijk de handen uit
de mouwen te steken.

Naar Polen
Anitka Meulendijks is al weken dag
en nacht in touw om, samen met
vrijwilligers, zoveel mogelijk goede
ren te verzamelen, die naar Polen
gebracht kunnen worden. Doel:
het faciliteren en ontlasten van de

honderdduizenden vluchtelingen uit
Oekraïne. Waar de hulpvraag begon
met onder andere kleding, dekens
en dagelijkse benodigdheden is het
inmiddels een noodzaak om zoveel
mogelijk houdbare voedingsmid
delen, benodigdheden voor zuige
lingen, persoonlijke verzorging en
medicijnen naar Polen te brengen.
Dankzij een stroom aan particuliere

Ook Theo Meulendijks is van meet
af begaan met de activiteiten van
zijn schoonzus en de inzamelingsac
tie voor Oekraïne. Hij benaderde zijn
werkgever Vitelia in Oirlo en ontving
een aanzienlijk sponsorbedrag. “Daar
wilde ik het niet bij laten”, aldus
Theo. “Ik bedacht dat we het volle
dige bedrag zouden kunnen spende
ren bij de lokale supermarkt, in ruil
voor wellicht nog een extra bijdrage
in goederen”. De lokale supermarkt
in Ysselsteyn, Coop van Buel, besloot
om een bijdrage te leveren aan de
inzamelingsactie van Anitka.

Daar wilde ik het
niet bij laten

Willy’s Wereld

Column

Dochters
Rampzalige beelden uit
Oekraïne bereiken al weken
onze beeldschermen in het
vredige Nederland. Het is
droevig hoe een volk te zien
lijden onder de driften van een
70-jarige despoot uit Rusland.
Poetin heeft twee dochters, Masja
en Katja, beiden midden 30. Ik
vraag me af hoe zij tegen de oorlog
aankijken die vader Vladimir ont
ketend heeft. Roepen ze hun eigen
vader wel eens ter verantwoor
ding? Over de vele vernielingen, de
doden en gewonden en de inzet
van chemische wapens? Of zijn ze
drukker met hun eigen kapitaal
zoals de winst die Masja opstreek
met de verkoop van haar woning
in Voorschoten? Over gelukszoekers
gesproken. De generaals, officieren
en soldaten hebben vast ook doch
ters. Toch hindert het ze niet om al
plunderend en verkrachtend door
de straten van Oekraïense steden
te trekken. De verhalen zijn schrij
nend, bijvoorbeeld over Russische
soldaten die vrouwen dermate wil
len beschadigen dat ze geen kin
deren meer op de wereld kunnen
brengen. Een nieuw middel in de
genocide. Ik vraag me af hoe die
kerels ’s nachts kunnen slapen als
ze aan hun eigen moeders, doch
ters of zussen denken. De strijd in
het oosten staat niet op zich, maar
spreekt ons erg aan. Al veel langer
ondervindt een groot gedeelte van
het volk in Syrië hetzelfde lot. Of
wat te denken van de stelselma
tige en jarenlange onderdrukking
van de Palestijnen door Israël. Die
drama’s zijn we vergeten of hebben
we nooit willen erkennen. We van
gen veel dochters en moeders op
uit Oekraïne en dat is goed. Fijn dat
we ons land openstellen voor men
sen in nood. Maar hoeveel doch
ters hebben we al laten verdrinken
in de Middellandse Zee? Hoeveel
mensen hebben we niet kunnen (of
willen) evacueren uit Afghanistan?
Waarom is de situatie in Ter Apel
nog steeds zo erbarmelijk slecht?
Elke vluchteling is een moeder, een
dochter, een vader, een zoon. Elk
leven van elk mens zou even waar
devol moeten zijn. Waarom maken
we onderscheid? Zou u, als u mor
gen zou moeten kiezen tussen het
leven van uw dochters, kunnen
bepalen welke dochter we redden
en welke we met een rubberboot
ten onder laten gaan?

Hou vol!
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VVD Venray

De nieuwe raad in opleiding
Afgelopen vrijdag waren we met een groot deel van nieuwe raad een
dag op pad. We werden ’s ochtends ontvangen op de Brightlands
Campus bij Greenport in Venlo.
Hier kregen we onder andere een
inspirerende presentatie van Kipster,
een presentatie over de agrofood
sector en een presentatie van de
nieuwe CEO van Brightlands Campus.
Als raadslid is het belangrijk om
lokaal de goede besluiten te kunnen
nemen. Dergelijke presentaties lij
ken op het eerste oog dan misschien

Venray Lokaal

minder relevant voor Venray, maar
het is belangrijk om te weten dat
we als lokale gemeente ook breder
een rol hebben. Dat biedt ook kan
sen voor onze regio en dus ook voor
Venray. Het is verleidelijk om puur
lokaal te denken, maar daar doen we
Venray mee te kort.
Zo vertelde de CEO over de samen

werking tussen onderwijs, de indus
trie en de overheid (triple helix).
Deze drie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden en heb je nodig
voor regionale economische groei
en innovatie. Op de campus werken
ondernemers, studenten en weten
schappers samen voor gezonde
voeding, future farming en bio-cir
culaire economie. Wist je trouwens
dat er nog drie andere Brightlands
Campussen zijn in Limburg?
‘s Middags gingen we terug naar

het gemeentehuis waar we infor
matie kregen over allerlei thema’s
en hebben we kennis gemaakt met
de ambtelijke collega’s van diverse
afdelingen. Zo worden we als nieuwe
raadsleden opgeleid en op weg
geholpen in de gemeente. Het was
een geslaagde dag met ook wel het
besef dat dit nog maar het prille
begin is.

De blauwdruk voor de stappen die
ze de komende jaren willen zetten.
Alleen als we het met elkaar eens
willen worden, dan moet iedereen
water bij de wijn doen. We heb
ben gelukkig een mooi programma
dat in samenwerking met de inwo
ners tot stand gekomen is, maar ook
nu zijn we reuze benieuwd. Beste
stemmer, maar ook als je niet (op
ons) gestemd hebt: op welk inhou
delijk punt mogen we volgens jou
nooit water bij de wijn doen? Wat

is volgens jou de allerbelangrijkste
taak van de gemeente de komende
vier jaar? Stuur ons een mailtje of
vind ons op social media. We kunnen
niets beloven, behalve dat we in elk
geval de komende vier jaar stinkend
ons best gaan doen voor het alge
meen belang. Dat doen we samen
met jullie.

Laura Borst

Vier jaar vooruit
Alle confetti is neergedaald van de verkiezingsoverwinning, maar de
grote vraag die overblijft is: hoe nu verder? Nu begint het onderhandelen.
En eerlijk is eerlijk, dat is best span
nend. We hebben ervoor gekozen om
twee formateurs aan te stellen. De
gewoonte was dat de grootste par
tij op pad ging om met alle partijen
afzonderlijk te spreken, maar wij
wilden een minder gekleurd proces.
Veel vragen komen nu op tafel: Waar
gaan we voor: een breed samenwer

kingsakkoord of toch nog een tradi
tioneel coalitieakkoord? Als we gaan
voor een breed samenwerkingsak
koord, hoe breed dan? En hoe ziet dat
er dan uit? Dat gaat natuurlijk vooral
over hoe we gaan besturen, maar
wat misschien nog wel veel belang
rijker is: wat we gaan doen? Elke
partij heeft zijn partijprogramma.

Lisanne Wisgerhof, raadslid

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Voor onze locatie in Grubbenvorst en onze nieuw te openen productielocatie in Wanssum komen wij
graag in contact met nieuwe medewerkers voor de functie;
•
•
•
•

Productieplanner;
Backoffice medewerker expeditie;
Operator verpakking en menglijn;
Shovelmachinist;

•
•
•
•

Heftruckchauffeur;
Technisch onderhoudsmonteur;
Vrachtwagenchauffeur (C, CE);
BBL werken en leren (Techniek en logistiek).

Wij vragen
•
•
•

Een flexibele insteek ten aanzien van werktijden;
Affiniteit met machines en logistiek binnen een productie omgeving;
De motivatie om te ontwikkelen tot zelfstandig medewerker binnen een team.

Wat bieden wij als werkgever
Een stabiele dienstbetrekking binnen een gezond bedrijf met passende arbeidsvoorwaarden waar zowel
fulltime als parttime mogelijkheden bespreekbaar zijn.

OPEN BANENDAG
Omdat wij graag zoveel mogelijk talenten ontmoeten, zetten wij de deur van ons bedrijf open op
zaterdag 23 april 2022 van 9:00 tot 11:00 uur.
Op deze manier kan je in gesprek komen met onze medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!
Voor vragen over de opendag kun je contact op nemen met Hugo Buitelaar per mail
werving@ontwikkelwijzer.nl of bel 06 147 97 000.
Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op www.bvb-substrates.nl en www.kekkilabvb.com/nl/
De koffie staat klaar bij
Kekkilä-BVB
Californischeweg 10B,
5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten
als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van
onze klanten.

Ghielen Touringcarbedrijf BV is een familiebedrijf, dat inmiddels meer dan
100 jaar bestaat. Afgelopen jaar kregen wij het predicaat “Hofleverancier bij
Koninklijke Beschikking” uitgereikt! Naast het verhuren van onze touringcars
hebben wij een uitgebreid aanbod aan zelf samengestelde vakantiereizen
en dagtochten voor onze klanten. Kijk voor meer informatie over
GHIELEN Touringcarbedrijf op onze website www.ghielen.nl

Ben jij onze nieuwe collega? Door de oplopende drukte zoeken wij ter
uitbreiding van ons team diverse medewerkers:

Touringcarchauffeurs
(parttime / fulltime)
Vind je het leuk om werkzaam te zijn in de toerismebranche, om onze
klanten een onbezorgde vakantie te bezorgen in een “eigen” touringcar?
Reageer dan op de bovenstaande functie.

Monteur of leerling monteur
(parttime / fulltime)
Vind je het leuk om afwisselend werk te hebben aan luxe touringcars. Wil jij
er mede voor zorgen dat ons DAF- Volvo- en Iveco wagenpark helemaal
op orde is, in een klein team? Reageer dan op de bovenstaande functie.
Mocht je eerst meer info willen over een van bovenstaande functies,
neem dan contact op via telefoonnummer 077 307 19 88.
Spreekt bovenstaande je meteen al aan, reageer dan naar info@ghielen.nl
onder vermelding van Vacature en de betreffende functie.
We zien je reactie graag tegemoet!

WWW.GHIELEN.NL
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Geplukt

Henk Deters Ysselsteyn
Hij is regisseur, acteur, zanger en staat binnenkort op het podium in de schouwburg met zijn eigen show. Henk Deters uit Ysselsteyn is een
manusje van alles op het gebied van entertainen. Hij is daarnaast ook vier dagen in de week te vinden tussen de cijfers, vanwege zijn werk als
boekhouder. Deze week wordt de 57-jarige geplukt.

Henk groeide op binnen een muzi
kale familie in Ysselsteyn. Opa
Deters was mede grondlegger van
de fanfare in het dorp. Het was van
zelfsprekend dat de kinderen van
het gezin Deters lid werden van de
fanfare. “Ik kreeg destijds de bugel
in de hand gedrukt. Eigenlijk vond
ik de trompet veel leuker, maar die
mocht ik niet bespelen. Ze hadden
in de fanfare een bugel nodig”, ver
telt Henk lachend. “Nu ik mijn doch
ters thuis zie spelen op de piano,
vind ik het nog altijd jammer dat ik
vroeger nooit geleerd heb om toet
sen te bespelen.”
Henks grote voorbeeld is Toon
Hermans en dat komt niet geheel
uit de lucht vallen. “Precies op
het moment dat Toon Hermans
met zijn onemanshow op tv was,

begonnen de weeën bij mijn moeder
en werd ik geboren. Bovendien begon
de dag erna de vastelaovend. Het
werk als entertainer was dus vanaf
mijn geboorte al voor me weggelegd”,
vertelt Henk met een glimlach op zijn
gezicht. Toch heeft het enkele jaren
geduurd voordat Henk zijn geld kon
verdienen met het entertainen van
mensen. Nog steeds heeft hij ernaast
een kantoorbaan. “Ik groeide op
de boerderij op en volgde daardoor
ook een agrarische opleiding. Ik
werkte eerst als bedrijfsverzorger
op bedrijven waar de agrariër ziek
of met vakantie was. Later ben ik bij
een foeragehandelaar gaan werken.
Uiteindelijk ben ik op kantoor beland,
waar ik de boekhouding ging doen.
Nu werk ik een groot deel van
de week bij Rovadi in Ysselsteyn.

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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De a fgelopen jaren was dat ideaal,
omdat door corona mijn werk in de
cultuursector stillag.”
Omdat Henk tijdens de lockdowns
ervoor koos om meer op kantoor te
gaan werken, is het voor hem, nu de
coronamaatregelen zijn losgelaten,
moeilijk een balans te vinden met zijn
creatieve werkzaamheden. Toch is hij
nog altijd te spreken over de combina
tie op kantoor werken en voor zich
zelf. “Ik vind het mooi om te doen:
vier dagen op kantoor tussen muren
werken en de rest van de tijd onder
de mensen te zijn. Soms is het wel
hollen en stilstaan en heb ik wat wei
nig tijd voor mijn gezin. Ik moet weer
balans vinden in mijn werk en privé
leven. Gelukkig weet mijn vrouw, die
ook geboren is in een muziekfamilie,
hoe de entertainmentwereld in elkaar
steekt.”
Momenteel heeft Henk namelijk een
drukke agenda, doordat hij speelt in
diverse voorstellingen, bezig is met
het regisseren van shows en regelma
tig zingt in zorginstellingen. Een week
nadat zijn eigen show ‘Ik heb zin’ is
afgelopen, staat een nieuwe voorstel
ling van Muzifique op het programma.
“Dit groepje met Marjolein en Maartje
is in 2015 ontstaan. Wij regisseren
en schrijven onze eigen voorstelling.
Inmiddels hebben we onze vorige
voorstelling al vijftig keer gespeeld
en is het tijd voor wat nieuws. In de
schouwburg ‘presenteren’ we onze
nieuwe voorstelling ‘Waar vind je
het geluk’”. Maar ook na afloop van
deze show valt Henk niet in een gat.
Hij speelt namelijk ook nog in ‘Wei,
achter de mist’, naar aanleiding van
een documentaire van Ruud Lenssen.
“We zijn momenteel bezig met de
repetities en zal mijn rol moeten leren.
Momenteel loopt er dus veel door
elkaar en is het soms lastig om de

juiste focus te vinden.”
Want ook de voorbereidingen voor zijn
theaterstuk met de Noazommer-band
zijn de afgelopen weken getroffen. In
deze voorstelling komen allerlei acts
gecombineerd met liedjes in dialect
voorbij. Henk omschrijft zijn stijl als
komisch, fysiek uitbundig maar ook
met kleine intieme momenten. Net
als Toon Hermans zet hij liever zichzelf
dan anderen te kakken. “Ik vermaak
de mensen zonder ze te kwetsen. Van
grove humor hou ik niet, ik gebruik
geen schuttingtaal en hou meer van

20% KORTING
OP RAAMDECORATIE
& SHUTTERS

subtiele grappen in mijn voorstelling.”
In 2010 stond Henk voor het eerst
op de bühne met zijn eigen show
‘Riestepap mit proeme’ in de schouw
burg in Venray. “Ik had een cabaret
voorstelling bezocht en dacht: ‘dat wil
ik ook.’ Met knikkende knieën belde ik
de schouwburg op.” Twee uitverkochte
avonden in de schouwburg volgden.
Een jaar later betrad hij nogmaals het
podium voor een uitverkochte zaal.
“Toen besloot ik mijn eigen bedrijf op
te richten. Voor die tijd deed ik alles
hobbymatig, maar ik merkte dat ik
meer boekingen kreeg na mijn eigen
voorstellingen.”
Na jaren te hebben gewacht met een
nieuwe onemanshow, besloot Henk in
coronatijd toch weer een voorstelling
op poten te zetten. Dit weekend staat
het te gebeuren. “In 2010 was alles
nieuw en ging ik kapot van de zenu
wen. Voor de show dacht ik: ‘ik had
beter met een zak chips op de bank
kunnen gaan zitten’. Ik was voor de
show al gestorven, maar als je een
maal op het podium staat, geniet je
enorm. De zenuwen voor dit weekend
zijn dit keer minder, het wordt wel
even spannend omdat in het thea
ter staan niet meer routine is. Als ik
een uur van tevoren met rust wordt
gelaten, kan ik me volledig focussen.
Ik kan je nu al vertellen dat ik die dag
geen honger heb.”
Ondanks dat Henk graag al zijn vrije tijd
steekt in muziek of theater, kan hij ook
ontspannen van andere activiteiten.
Om volledig te ontspannen, gaat Henk
regelmatig een blokje om. “Ik hou van
hardlopen, maar ik geniet ook van een
bourgondisch leven. Ik drink graag en
glas whisky met wat vrienden en hou
ik van lekker eten. In de coronalock
down heb ik samen met mijn vrouw en
een ander stel het Pieterpad gelopen.
Dat vond ik geweldig.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Mooi
Natuurlijk

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

Actie geldt van 11 t/m 23 april 2022.
Vraag naar de voorwaarden.

Spoorstraat 58 in Vierlingsbeek
Telefoon (0478) 63 22 35
siebert@colorsathome.nl
www.siebertcolorsathome.nl
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15-vragen aan

Sem Olders Venray
als ik iets wil ik zo’n hyperfocus kan
hebben. Iedereen stond ervan ver
steld dat ik zoveel moeite in school
had gestoken, want dat had ik nog
nooit eerder gedaan.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij de Jumbo in het dorp.
Ik deed eerst vakkenvullen, maar
toen ik last van mijn rug begon te
krijgen, kon ik dit werk niet meer
doen en zeiden ze: “We hebben
nog plek aan de kassa dus je kan
volgende week ingewerkt worden
bij de kassa.” Dus nu doe ik kassa.
Ik werk al twee jaar bij de Jumbo.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Meestal op de vrijdagavond zit ik
met vrienden en dan halen we nach
ten door en doen we de grootste
onzin. Waarom? Gewoon, omdat het
veel te grappig is. En op de zaterdag
avond zit ik meestal met mijn vrien
din Britt en daar is het gewoon altijd
heel fijn om mee te zitten. Ze blijft
dan meestal ook slapen, maar ze
pakt wel altijd alle dekens. Bij deze,
Britt: foei foei.

Wie is je grote voorbeeld?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sem Olders
17 jaar
Venray
Raayland college

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou echt heel graag een keertje
gewoon willen vertrekken zonder
iets en gewoon een kant op gaan
die ik wil en dan wel zien waar ik
beland. Alles in me zegt dat ik het
niet kan doen, maar ik droom er af
en toe wel van.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik leer heel graag, maar ik zou
één ding het liefst willen leren
en dat is ook waar ik echt hele
dagen over na kan denken: hoe
mensen precies in elkaar zitten
en dan heb ik het met name over
het sociaal-emotionele stukje. Als
ik dat perfect zou snappen dan
zou het zo veel rustiger zijn in
mijn hoofd.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik heel erg verle
gen. Ik durfde nooit op een sport
te gaan, maar ik was wel echt een
fan van sporten beoefenen. Vaak
voetbalde ik met vrienden op het
pleintje van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat en dan kwam je thuis
en dan was je moeder weer boos
omdat je weer zo vies was. Op dat
soort momenten voelde je je als
kind echt dolgelukkig en vergat je
alles om je heen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik ben verschrikkelijk fan van Ajax.
De eerste keer dat ik het hele sei
zoen had gevolgd, werd beloond, en
hoe. Dit was natuurlijk het 2018/2019
seizoen, waar Ajax de halve finale
van de Champions League haalde.
Het seizoen daarvoor bestond uit
ups en downs en niemand had
het gevoel dat we ergens zouden
komen, maar tegen letterlijk iedere
verwachting in deden we het toch.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik krijg altijd van mijn opa te horen dat
je sociaal-emotionele ontwikkeling
(EQ) belangrijker is dan je intelligente
ontwikkeling (IQ). Wij in onze familie
vinden het belangrijk hoe je met per
sonen omgaat en dat je andere men
sen snapt zodat mensen zich veilig bij
je voelen. Als je bij mijn opa hardop
uitspreekt dat je IQ belangrijker is dan
je EQ, dan krijg je hoogstwaarschijnlijk
een preek van hier tot Tokyo.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Na de kerstvakantie moest ik beslis
sen wat ik met mijn leven wilde. Ik
moest bepalen of ik de havo af zou
maken met heel veel tegenzin en
daarna naar het hbo zou gaan of ik
zou na vijf jaar op de havo met een
tweede keer het vierde jaar naar het
mbo gaan en iets gaan doen dat ik
leuk vond. Ik heb het tweede geko
zen, omdat de havo mij teveel stress

opleverde. Ik moest zoveel moeite
doen voor een te laag punt en in
combinatie met ADD lukte het nooit
om alles op een rijtje te krijgen. Het
leverde meer stress op dan plezier
en daar hield ik niet van dus nu ga
ik naar het mbo om de opleiding avspecialist te doen op Sint-Lucas.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Oei. De laatste foto is een foto van
mijn wifi-wachtwoord. Ik vergeet
altijd alles dus ik moest even een
foto maken.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik vind het heel moeilijk om vrien
den in hokjes te plaatsen van wie
een betere vriend is dan wie, dus ik
doe het over mijn vriendin. Ik heb
mijn vriendin ontmoet toen wij een
keer met de vrienden zaten. Op een
gegeven moment ging ik naast
haar zitten en een beetje praten.
Uiteindelijk hadden we koude han
den, ging ik bij haar op schoot zitten
en gingen we blikjes drinken delen.
De rest is geschiedenis.

Heb je een verborgen talent?
Toen ik bezig was om te kijken met
wat ik nou wilde doen met mijn
school, ging ik een beetje kijken wat
ik kon. Het heeft heel lang geduurd
en ik ging me gewoon puur richten
op wat ik leuk vond. Toen ik mijn
studie had uitgekozen, moest ik een
toelatingsopdracht maken en tijdens
die opdracht kwam ik erachter dat

Ik heb eigenlijk twee voorbeelden.
Eén van mijn voorbeelden is mijn
opa. Ik heb nooit echt een vaderfi
guur gehad, die speelde mijn opa
eigenlijk altijd. Hij redde ons letterlijk
altijd als we hulp nodig hadden. Hij is
denk ik zelfs de belangrijkste persoon
geweest in mijn leven. Als ik bij hem
in de buurt ben voel ik mij gewoon
zo veilig. En mijn tweede voorbeeld
is Tim Hofman. Deze man is één van
mijn voorbeelden, omdat het werk
wat hij verricht zo goed is. Ook met
The Voice, alles klopte precies aan
zijn journalistieke taak. Hij is de beste
persoon in de Benelux, by far.

Hoi

Column

Sportschool
De sportschool, het is
fantastisch of een
horrorverhaal. Er zit niks
tussen, alleen die twee opties
heb je. Er zijn enorm veel
verschillende mensen die naar
de sportschool gaan, neem dat
maar van mij aan. Het
verbaast me altijd hoeveel
mensen er toch tijd vrij maken
voor een avondje naar de
sportschool. Ik heb het al
benoemd, maar ik zeg het
gewoon nog een keer: er zijn
zo veel verschillende mensen
die er komen. Van jong naar
oud, van breed naar dun en
het maakt niet uit of je een
jongen of meisje bent, want
iedereen is daar.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

Limburg is erg gezond, want ik
weet niet hoeveel keer ik en mijn
vriendinnen een apparaat wou
den beoefenen en hij al bezet
was. Dit is één van de dingen
die erg frustrerend zijn aan een
sportschool. Elk apparaat is wel
even bezet en dan moet jij als
sportieve train(st)er een andere
oplossing bedenken om toch nog
actief bezig te zijn. En dat duurt
meestal wel even een minuutje.
Toch wil ik even nog benoemen
dat de muziek in de sportschool
altijd erg motiverend is. Het voelt
soms als een uitgaansplek, als ik
heel eerlijk mag zijn. De muziek
die hoor je door heel de sport
school en draait op volle touren,
de beste HIT playlists die jij ooit
kon bedenken. Ik weet niet wie
die playlists altijd maakt, but
keep going, it makes me strong!
Na zo’n avondje flink gesport
te hebben, voel je je toch altijd
beter. Wel erg moe en je voelt je
misschien wel een gore, zwete
rige, grote baviaan, maar je voelt
je beter! Die douche heb jij dan
zeker verdiend.
Of je sport in een sportschool
of niet, sporten is altijd een
goede tijdsbenutting. Het kan
als therapie voor je werken
(de stress eruit gooien van de
gehele dag) en het heeft altijd
een goede invloed op je lichaam.
Sporten is dus echt een fantasti
sche uitlaatklep. Ik adviseer het!
Nu moet ik nog…

Ik hoef niet te ruilen met een artiest.
Ik vind het verschrikkelijk om zoveel
aandacht te krijgen, liever iemand
anders dan ik.

Wens me succes!
Voor nu duik ik weer onder
gronds,

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik denk dat het meest merkwaardige
is hoe ik als kind dacht. Als ik mensen
mijn jeugd van uit mijn ogen zou kun
nen laten zien, dan zouden ze denken:
Wow dit is niet hoe het werkt!. Ik dacht
als kind zijnde altijd anders, ik werd
soms ook wel eens raar genoemd,
omdat ik over hele andere dingen
nadacht dan een ander kind van 10. Ik
zat gewoon heel anders in elkaar.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Boeken, bestaan die nog? Ik heb
heel eerlijk gezegd nog nooit een
boek gelezen en normaal zou ik
dit niet 1, 2, 3 zeggen in de krant,
maar nu kan het want ik ga toch van
school, anders had ik een probleem
met mijn Nederlands docent.

Tekst: Fenne Voesten
Maud Rötjes
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Golfclub Geijsteren
organiseert open dag
De leden van Golfclub Geijsteren organiseren een grote open dag
voor iedereen die interesse heeft in golf of gewoon een kijkje wil
nemen op en rond de golfbaan van Golfclub Geijsteren. De open
dag wordt gehouden op tweede paasdag 18 april van 10.30 tot
16.00 uur.

St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck
huldigt jubilarissen
Het St. Antonius-Abt Gilde uit Blitterswijck huldigde op de jaarvergadering van zaterdag 2 april vijf jubilarissen. Rogier Reijnen was in 2021 al 25 jaar lid van het St. Antonius-Abt Gilde, maar door corona was dit
jubileum uitgesteld. Sraar Gooren was in 2021 ook 25 jaar lid en nu in 2022 al 25 jaar dekenschatbewaarder
van het St. Antonius-Abt Gilde. Hay Gooren was in 2021 maar liefst veertig jaar lid van het gilde. In 2022 is
Marco Wijnands 25 jaar lid en Martien Gooren is sinds dit jaar veertig jaar lid.

Volle buit voor SV Venray
SV Venray verstevigde zijn leidende positie in de eerste klasse D. Na de 3-0 thuiszege op Geldrop won het
Venrayse team in het Zuid-Limburgse Stein met 3-4 van De Ster. Doordat de concurrentie punten verspeelde,
kreeg Venray de koppositie vaster in handen.
De voetbalcompetitie is tot op twee
derde deel gevorderd. De slotdag valt
in het eerste weekeinde van juni.
Venray heeft nog negen duels (vijf
thuis, vier uit) voor de boeg en treft
nog alle titelconcurrenten. Op bezoek
bij De Ster keek de koploper op zon
dag 10 april halverwege de eerste
helft tegen een 1-0 achterstand aan.
Door een eigen doelpunt van de thuis
club en treffers van Niek Versteegen
en Stan Kersten nam Venray met 1-3

de leiding. De Ster kwam op slag van
rust terug tot 2-3. Topschutter Niek
Versteegen bracht na een uur spelen
zijn seizoentotaal op veertien doel
punten (2-4). De Ster gaf zich nog niet
gewonnen maar kwam niet verder
dan de 3-4 in de slotfase. Venray ver
sloeg een week eerder in dezelfde
opstelling Geldrop thuis met 3-0. Bram
Vievermans zette de thuisclub na een
halfuur op een 1-0 voorsprong. Het
gevaarlijkste moment van Geldrop

ontstond vlak voor rust uit een hoek
schop. Venray-verdediger Bram
Kersten kopte de bal van de doellijn
weg. De Venraynaren begonnen sterk
aan de tweede helft. Op aangeven
van Jesse Peeters verdubbelde Koen
Verlinden al snel de voorsprong, 2-0.
De wedstrijd was gespeeld toen ook
Niek Versteegen zijn doelpunt mee
pikte en de eindstand op 3-0 bracht.
Tekst: Henk Willemssen

Adver torial

Golfbaan Geijsteren is de oudste
golfbaan in de regio. Op tweede
paasdag heeft jong en oud de
kans om de golfsport, de golf
baan Geijsteren, de golf cursus
sen, het restaurant Off Course en
de natuur van Golfclub Geijsteren
te ontdekken. Het onderhoud van
de golfbaan wordt uitgevoerd door
greenkeepers. Ze vertellen tweede
paasdag over het onderhoud van
de baan en laten zien met welk
machinepark en materialen ze wer
ken. Wie wil ontdekken hoe het is
om zelf een golfbal te slaan, heeft
op tweede paasdag verschillende
mogelijkheden. Er is een putting
wedstrijd waarbij bezoekers pro
beren een golfbal in één keer in
de hole te putten. Op de ‘driving

Lezing Wim Daniëls in Venray
Taalkunstenaar Wim Daniëls houdt op dinsdag 19 april een lezing
voor leden en niet-leden van Veldeke Venroj in zaal Odeon in
Venray. De lezing begint om 20.00 uur.
Wim Daniels werkte enkele jaren
als leraar Nederlands en Duits
in het Middelbaar onderwijs.
Vervolgens was hij vijf jaar als
tekstwetenschapper, verbonden
aan de Open Universiteit. Sinds
1994 is hij fulltime schrijver en taal
adviseur. Van 2004 tot 2012 leverde
hij vrijwel wekelijks een bijdrage
aan het radioprogramma Klare Taal
van de Wereldomroep. Ook had
hij een gesproken column in het
VARA- programma Spijkers met
Koppen en was hij gereld te gast
bij Pauw & Witteman.

20%
NLW Groep kleurt Fancom groen
Donderdag 31 maart is nieuwe Fancom werkkleding overhandigd aan de medewerkers van NLW die assemblagewerkzaamheden uitvoeren voor motoren en ventilatoren van Fancom. Met deze actie laat Fancom
zien dat NLW een belangrĳk verlengstuk van hun eigen productiefaciliteit is. Zó belangrĳk dat de medewerkers van NLW de eersten zĳn die werkkleding ontvangen waarop het nieuwe logo van Fancom prĳkt.
Voor de medewerkers van NLW betekent dit een nog grotere betrokkenheid bĳ de werkzaamheden die ze
uitvoeren. Assemblagemedewerker Leo Hoefdraad mocht namens NLW de kleding in ontvangst nemen.
Wim Berden, Assembly Manager bĳ Fancom: “Wĳ zĳn blĳ dat we op deze manier weer een nieuwe stap
hebben kunnen zetten in onze samenwerking”. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl

range’ kunnen bezoekers tot 13.00
uur, onder begeleiding, hun golfs
wing oefenen vanaf een afslagmat.
Vanaf 13.00 uur is het mogelijk deel
te nemen aan een golfclinic onder
leiding van Davey van Mulken,
PGA-golfpro, verbonden aan de
Golfclub Geijsteren. Tijdens de open
dag is een aantal holes van de golf
baan opengesteld voor het publiek.
Enthousiaste golfleden van de club
geven er rondleidingen. Ze vertel
len over de baan, de sport en laten
zien hoe een hole gespeeld wordt.
Voor deelname aan de begeleide
wandelingen en een golfclinic die
nen geïnteresseerden zich aan te
melden via www.golfclubgeijste
ren.nl De open dag en deelnemen
aan activiteiten is gratis.

Tijdens zijn lezingen spreekt
Daniëls over de wondere wereld
van de taal, de herkomst van onze
woorden, het naderende einde van
de dialecten, de geschiedenis en
betekenis van onze achternamen,
het ontstaan en de ontwikkeling
van het Nederlands en over dorpen
en families, alles overgoten met de
nodige humor.
Geïnteresseerden kunnen zich vóór
vrijdag 15 april opgeven via veld
eke.venroj@gmail.com of telefo
nisch via 06 53 43 64 72.

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Actie geldig
t/m juni 2022
Installatievakwinkel Overloon - Mill
Oploseweg 12b, Overloon

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
www.vangemertbv.nl
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Internetcursus voor
beginnende pc-gebruikers

Meerdaags Wandelevenement Venray
in de startblokken

BiblioNu biedt een gratis internetcursus voor beginnende pcgebruikers aan. Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks
leven. Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen, dit gaat
bijna allemaal online. Niet iedereen is even handig in de omgang
met de computer.

In Venray vindt vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni het Meerdaags Wandelevenement Venray plaats.
Momenteel staan alle seinen op groen dat de derde editie door kan gaan. “Door de coronaperikelen heeft het
evenement in 2020 en 2021 niet plaats kunnen vinden. Daarom laten we dit jaar, tijdens het Pinksterweekend,
extra graag zien wat de natuur en cultuur van de gemeente Venray te bieden heeft,” vertelt Michel
Thomassen, voorzitter PR-commissie van het Meerdaags Wandelevenement Venray.

In de gratis cursus Klik & Tik wor
den in online oefenprogramma’s
met behulp van video’s basisvaar
digheden zoals websites bekijken,
e-mailen en downloaden uitgelegd.
Dit is speciaal voor diegenen die
niet of nauwelijks met een com
puter hebben gewerkt. De deel
nemers werken in hun eigen tempo
onder begeleiding van een vrijwilli

ger. Het programma legt via filmp
jes stap voor stap uit hoe de pc en
internet werken, hoe je formulieren
invult en websites leest.
De cursus vindt iedere woens
dag- en vrijdagmorgen plaats in de
bibliotheek Venray van 09.00 tot
11.00 uur. Meer informatie en aan
melden kan via info@biblionu.nl of
bel naar 0478 58 19 70.

Lucie Hendrix
winnaar BoekGoud-prijs
‘Flips ruimteschip’ is één van de winnaars van de publieksprijs van
het BoekGoud. Dat werd op vrijdag 8 april bekendgemaakt. Lucie
Hendrix, woonachtig in Venray, won de publieksprijs in het genre
‘Prentenboeken’. Jaarlijks wordt aan de vooravond van de
Boekenweek de BoekGoud-prijs uitgereikt.
Lucie Hendrix werd door het
lezend publiek verkozen tot win
naar in het genre ‘Prentenboeken’
met het boek ‘Flips ruimteschip’.
De publieksprijs is de prijs van
het lezende publiek. Ruim tien
duizend lezers bepaalden wat de
beste boeken van 2021 waren.
Via een online verkiezing stre
den de auteurs onderling om de
winnaar te worden in hun eigen
genre. Uitgeverij Boekscout organi

seert al tien jaar de schrijversprijs
BoekGoud (voor veelal debute
rende auteurs) als tegenhanger van
het Boekenbal (voor gevestigde
namen). BoekGoud is een aanmoe
diging om je verhaal met anderen
te delen. De uitreiking valt samen
met de start van de Boekenweek,
een week die in het leven geroe
pen is om aandacht te besteden
aan het rijke boekenaanbod dat het
desbetreffende jaar is uitgegeven.

Paasbrunch in wijkcentrum
Den Hoender
Wijkplatform Noord-West organiseert op zaterdag 16 april een
paasbrunch voor wijkbewoners. De brunch vindt plaats van 12.00
tot 14.00 uur in wijkcentrum Den Hoender.
Hiernaast wordt er op donderdag
21 april de openbare jaarvergade
ring van het Wijkplatform gehou
den. Op de agenda staan onder
andere de jaarstukken en nieuwe
plannen voor 2022. Alle belangstel
lenden zijn van hierbij welkom. De
aanvang is om 20.00 uur in wijk
centrum Den Hoender. Aansluitend

is er nog gelegenheid om na te
praten. Vrijdag 15 april en vrijdag 6
mei zijn er weer koffie-ochtenden.
Zaterdag 30 april is er een speur
tocht door de wijk, voor kinderen
van de basisschool. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op wijk
platformnoordwest.nl

Tijdens dit wandelevenement bepalen
deelnemers zelf de dag/dagen waarop
ze wandelen en welke afstand zij
afleggen. Per dag kunnen wandelaars
kiezen uit de basisafstanden van 10, 20
en 30 kilometer, maar zij kunnen deze
afstanden ook combineren waardoor er
bijvoorbeeld een route van 40 kilome

ter ontstaat. Op zondag 5 juni wordt
aanvullend een route van 5 kilometer
uitgezet, een wandeling voor het hele
gezin of om met de basisschoolklas
aan deel te nemen. Alle routes starten
en eindigen op het Schouwburgplein in
Venray. Op dit moment zijn er al ruim
450 aanmeldingen binnen.

Inschrijving geopend
De inschrijving voor het Meerdaags
Wandelevenement Venray staat open.
De voorinschrijving sluit op zondag
29 mei om 23.59 uur. Inschrijven kan
www.wandelevenementvenray.nl/
inschrijven

Venrays Mannenkoor terug op het podium
Na bijna twee jaar van relatieve stilte is het Venrays Mannenkoor weer terug op het podium. Op zaterdag 14 mei
zal het VMK na de gedwongen rustperiode vanwege de coronapandemie samen met het Westlands Mannenkoor
optreden in de Venrayse Schouwburg. Het concert zal in opzet lijken op de traditionele Eindejaarsconcerten die
de afgelopen twee jaar niet door konden gaan en heeft als titel Thank You For The Music.
Dit concert staat in het teken van
het afscheid van dirigent Anton
Kropivšek. Hij leidt het koor sinds
2003. Onder zijn leiding is het koor
in 2014 Nederlands kampioen man
nenkoren geworden. Het Westlands
Mannenkoor is in 1956 opgericht en
kreeg al snel landelijke bekendheid,
onder andere door het optreden in
de televisieserie ‘De Glazen Stad’, die
door de NCRV werd uitgezonden. In
2018 gaven beide koren al een geza
menlijk concert in Poeldijk, wat in de
regionale Zuid-Hollandse pers lovend

werd omschreven: “Het machtige
geluid van de Westlandse mannen
en de verfijnde close harmony van
de Limburgers zorgden voor prach
tige uitvoeringen”. Het concert in mei
is het laatste optreden van Kropivšek
met het VMK in Venray, het definitieve
afscheid van zijn zangers neemt hij op
zaterdag 18 juni. Dan is het koor uitge
nodigd voor het zangfestival Rotjekoor
in Rotterdam. Op die dag zal het VMK
samen met andere koren uit heel
het land de Rotterdamse binnenstad
doorkruisen en op verschillende bin

nen- en buitenlocaties een gevarieerd,
grotendeels modern repertoire ten
gehore brengen. Daar neemt Anton
Kropivšek definitief afscheid van zijn
koor. Tijdens het concert op zaterdag
14 mei zullen beide koren afzonderlijk
delen van hun klassieke en moderne
repertoire brengen en enkele
gezamenlijke nummers uitvoeren.
Toegangskaarten voor dit concert
zijn te bestellen via
www.venraysmannenkoor.nl/
kaarten-bestellen
of bij de Schouwburg in Venray.

Themabijeenkomst klimaatarmoede
door SP
SP-Limburg organiseert samen met de SP Horst aan de Maas en SP Venray een themabijeenkomst over
‘klimaatarmoede’. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 april in de Schouwburg Venray. De inloop is
vanaf 19.00 uur.

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

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

De bijeenkomst duurt van 19.30
tot ongeveer 21.00 uur. Sprekers
zijn onder andere Wilma Kurvers
(SP-werkgroep WoonKlimaat Horst
aan de Maas), Jorge Wolters Gregório
(SP Statenlid) en Renske Leijten (SP
Tweede Kamerlid). Zowel SP-leden als
niet-leden zijn welkom. In de the
mabijeenkomst, die gepresenteerd
wordt door Marc van Caldenberg, staat
‘klimaatarmoede’ centraal. Daarmee
wordt bedoeld de noodzakelijke maat

regelen die mensen moeten treffen
in en rond hun huis op het gebied
van energiebesparingen waaronder
andere behoorlijk in geïnvesteerd
moet worden. Mogelijkheden die niet
voor iedereen voorhanden zijn. Vooral
huurders zijn vaak afhankelijk van de
woningcorporatie die voor de maatre
gelen moet zorgen. Zelf investeren in
het huis is voor veel mensen praktisch
onbetaalbaar. En dat terwijl de ener
gieprijzen omhoogschieten, hetgeen

voor velen grote financiële conse
quenties heeft en nog gaat hebben.
Namens de SP Horst aan de Maas zal
door Wilma Kurvers, als voorzitter van
de werkgroep WoonKlimaat, het woord
worden gevoerd. Onder andere zal een
toelichting gegeven worden op het
recente onderzoek dat de werkgroep
heeft gedaan en het rapport daarover
dat onlangs aan college en gemeente
raad is aangeboden, en aan een verte
genwoordiger van Wonen Limburg.
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Open NK Poker naar Venray
De Witte Hoeve in Venray is de locatie van het Pokerkampioenschap
van Venray op vrijdag 8 april. Verspreid over heel Nederland worden er voorrondes van het Open Nederlands Kampioenschap Poker
gespeeld, met als ultieme doel het halen van de landelijke finale.
De voorronde locatie wordt omge
toverd tot een pokerroom en de
deelnemers gaan spelen om de
beste pokerspeler van Venray te
worden. De winnaar van de voor
ronde mag dan een jaar lang de titel
‘Pokerkampioen van Venray’ dra
gen en krijgt een trofee. Daarnaast
kwalificeert diegene zich voor de
landelijke finale. Tijdens de lande
lijke finale strijden de spelers om
de beste amateur pokeraar van
Nederland te worden. De win

naar mag een jaar lang de titel
‘Pokerkampioen van Nederland’ dra
gen en laat daarmee naar schatting
zo’n 40.000 deelnemers achter zich.
Niet alleen de winnaar plaatst
zich voor de landelijke finale. Aan
de hand van het deelnemersaan
tal wordt bepaald hoeveel men
sen zich direct kwalificeren voor
de finale en hoeveel pokerspelers
zich plaatsen voor de halve finales
of kwartfinales. De voorronde in
Venray begint om 19.30 uur.

Expositie van fotoclub Venray
In de bibliotheek Venray is er vanaf donderdag 14 april een expositie te zien van amateurfotografen van de fotoclub Venray.
Aanleiding is de theatervoorstelling van William Rutten.
In dit theatercollege vertelt William
Rutten de meest hilarische (back
stage) belevenissen en boeiende
avonturen aan de hand van zijn
allermooiste foto’s. Daarnaast praat
William over fotografie: hoe krijg je
‘het perfecte plaatje’ en wat komt
daar allemaal bij kijken. Leden van
BiblioNu krijgen 10 procent korting
op deze voorstelling.
William Rutten focust zich al decen

nialang op de nationale en inter
nationale entertainmentindustrie.
De amateurfotografen van fotoclub
Venray treden in zijn voetspoor
met onder andere portretfoto’s. De
tentoonstelling is te zien tot en met
eind mei tijdens de openingstijden
van de bibliotheek: maandag van
12.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Huiskamerconcerten
In De Muzikale Huiskamer in Castenray zijn in april twee zater
dagen op rij huiskameroptredens te zien. Op zaterdagavond
16 april speelt de Hi-Fi Adventures, een gelegenheidsproject van
Etan Huijs, die dan een tribute geeft van de band REM.
Dit optreden is al helemaal uitverkocht.
Op zaterdagavond 23 april speelt
de Belg Hedwig ‘Peep’ Peetermans
in Castenray. Hedwig ‘Peep’
Peetermans, ook gekend onder de
naam LEVIEN, keert terug naar zijn
muzikale roots met de solovoor
stelling ‘Roots Essentials & Guilty
Pleasures’: een eigenzinnige hom

mage aan de artiesten Tom Waits,
Otis Redding, Bruce Springsteen,
John Prine, Solomon Burke, John
Hiatt, John Moreland, Leon Bridges,
Chris Stapleton, Amy Winehouse en
vele andere aangevuld met enkele
‘guilty pleasures’. Voor dit laatste
optreden zijn nog vier plekken vrij.

Veerboot Kobus vaart weer
Het voet- en fietsveer van Blitterswijck naar Wellerlooi is op vrijdag 1 april begonnen aan het 20e vaarseizoen. Door de vernieuwing van de veerboot en de opleiding van nieuwe schippers het
afgelopen jaar, verwacht de vrijwilligersorganisatie weer minimaal tien jaar zorgeloos te kunnen varen.
Gedurende de winterperiode
heeft de vernieuwde veerboot
een grote beurt gehad, waarmee
de boot technisch weer perfect in
orde is voor het nieuwe vaarsei
zoen. Daarnaast is veerboot Kobus
door de vrijwilligers weer van een
nieuwe verflaag voorzien.
Het is op dinsdag 26 april alweer
twintig jaar geleden dat de eerste
voetgangers en fietsers over de
Maas werden gevaren door veer
boot Kobus. Dit jaar zal daarom
voor stichting voet- en fietsveer
Blitterswijck-Wellerlooi in het
teken staan van het 20-jarig jubi

leum. Stichting voet- en fiets
veer Blitterswijck-Wellerlooi
bestaat uit allemaal enthousi
aste vrijwilligers met passie voor
het varen. Afgelopen jaar zijn er
zeven nieuwe schippers opge
leid. Veerboot Kobus is weer tot 1
november in de vaart. In april zijn
de vaartijden dagelijks van 09.30
tot 18.30 uur. Van mei tot en met
augustus zijn de vaartijden dage
lijks van 09.30 tot 19.30 uur. In sep
tember zijn de vaartijden dagelijks
van 09.30 tot 18.30 uur en in okto
ber zijn ze dagelijks van 11.00 tot
16.00 uur.
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Boekuitreiking en lezing in de Grote Kerk
in Venray
Kring Parkstad Limburg en Kring Venray nodigen geïnteresseerden uit aanwezig te zijn bij de uitreiking van
het nieuwe boek ‘Mgr. dr. Henri Poels (1868 – 1948). Leven en werk van een sociaal bewogen priester en pionier’ aan diverse personen. Aansluitend wordt een lezing gegeven door twee betrokken auteurs, Harry van
Dijck en Koos Linders, met de titel: Een houwdegen in priestergewaad. Lef en lot van Henri Poels. De activiteit
vindt plaats op zondag 24 april in de Grote Kerk in Venray.
De aanvang is om 12.00 uur. Van
12.10 tot 12.25 uur is er een toelich
ting op het boek door dr. Antoine
Jacobs (eindredacteur). Van 12.25 tot
12.45 uur is de uitreiking van het boek
aan Bisschop H. Smeets en/of Deken
E. Smeets, aan gouverneur Roemer, de
burgemeesters van Heerlen en Venray
(o.vb.) en aan het oudst levende fami
lielid van Henri Poels, dhr. Jan Poels
(B). De lezing ‘Een houwdegen in
priestergewaad. Lef en lot van Henri
Poels’ vindt plaats van 12.45 tot 13.45

uur. Enkele jaren geleden hebben de
Kringen Parkstad Limburg en Venray
een drieluik verzorgd over het leven
en werk van mgr. dr. H. Poels. In het
boek, dat binnenkort uitkomt, verdie
pen de auteurs in hun artikelen zijn
leven en werk vanuit nieuw historisch
onderzoek met verrassende invalshoe
ken. Het boek wordt uitgegeven door
‘Historische Kring Land van Herle’.
Harry van Dijck is in het dagelijks
leven werkzaam bij de Heerlense
woningcorporatie Weller

en doet al jaren onderzoek naar
Henri Poels. Drs. Koos Linders
doceerde levensbeschouwing aan het
Bernardinuscollege te Heerlen. Beiden
waren in 2018 intensief betrokken
bij het drieluik aan activiteiten rond
Poels. Als auteurs hebben ze meerdere
bijdragen geleverd aan het nieuwe
boek over Mgr. dr. Henri Poels. Het
boek is ter plekke te koop, maar is ook
in de boekhandel te vinden. Toegang
voor het evenement is gratis.

Verbroederingstreffen in hartje Venray
Na meerdere malen uitstel door corona, zullen op zondag 24 april circa twintig verenigingen, schuttersgilden
en showkorpsen in Venray van 12.00 uur tot 19.00 uur in het centrum van Venray het verbroederingstreffen
samen beleven. Het festivalterrein is het Schouwburgplein.
Vanaf 11.30 uur beginnen de muzikale
klanken van onder andere Just-for-Fun,
Luuk Lenders, die op muziekinstru
menten muziek maakt, de Zingende
Kapsters komen voorbij en om 14.00
uur zal een Streetparade volgen door
het centrum van Venray en worden

de aanwezigen meegenomen in een
show van cultuur, muziek, dans en
zang. Vanaf 15.00 uur zijn de ope
ningstoespraken te horen van de gou
verneur, de burgemeester en Herman
Kaiser als voorzitter van de werkgroep
’75-Jaar vrijheid’. Vervolgens start een

Vrijheidstaptoe, oftewel de Taptoe
of Freedom, waarbij zeer gerenom
meerde korpsen, zoals de Drumfanfare
ESKA Bemmel, of de Showband KDO
Groessen, het jachthoornkorps De
Garde Jagers, Drumband Rhenen een
muziekshow ten gehore brengen.

50 jaar geleden Venray winnaar
Zeskamp olympiade
Velen zullen ongetwijfeld nog 22 april 1972 herinneren, de dag waarop miljoenen
televisiekijkers de verrichtingen van de Venrayse Zeskampploeg volgden. Het
seizoen kende zes spelrondes en een finale.
Op 9 oktober werd de eerste wedstrijd gespeeld in Rotterdam, waarna Groningen, Leiden en Arnhem volgden. Op 22 april 1972 speelde Venray met Ridderkerk en IJsselstein de Zeskampfinale in het Ahoy sportpaleis in Rotterdam.
Terwijl heel Venray voor de buis zat en er in de Venrayse straten amper een sterveling te zien was, haalde het team alles uit de kast om Venray op de kaart te
zetten.
Dat lukte en op 22 april 1972 mochten ze deelnemen aan de finale in de Ahoy-hal
in Rotterdam. Venray werd na een spannende strijd de grote triomfator.
Het Venrayse publiek was uitzinnig en op 23 april vond de huldiging plaats.
Een ongekende mensenmassa was naar het centrum gekomen voor de huldiging van de Venrayse Zeskampploeg.
Nadat het Landskampioen werd veroverd kreeg Venrays trots de uitnodiging om
deel te nemen aan het Europese avontuur “Spel Zonder Grenzen”.
Op 1 juli 1972 ging de Zeskampploeg naar Passariano in Italië om op 5 juli 1972
deel te nemen aan het Spel Zonder Grenzen
Venray wist wederom de eerste plaats te bereiken en plaatste zich voor de grote Europese finale in het Zwitserse Lausanne op 13 september 1972. Als winnaar kwam Zwitserland uit de bus. Venray behaalde, samen met Italië, een
tweede plaats. Deze prachtige prestatie werd uitbundig in Venray gevierd.
Wederom kwamen duizenden mensen naar het centrum van Venray.
Omroep Venray heeft van beide finales films gemaakt met originele televisiebeelden die op 22, 23 en 24 april bij Omroep Venray te zien zijn.
Om 20.00 uur de Zeskampfinale en om 22.00 uur de Spel Zonder
Grenzen finale vanuit Lausanne Zwitserland.

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