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Helpen en inspireren
Een veilige ontmoetingsplek waar iedereen welkom is, dat is wat Christiaan Engels wil creëren. De 29-jarige Venraynaar, die vanwege zijn autisme op jongere leeftijd vaak gepest
werd, richtte afgelopen maand de stichting Level Inn op. Deze ontmoetingsplaats, waar samen leren en ontwikkelen centraal staat, is sinds deze maand te vinden in het centrum van
Venray.
Christiaan kwam een jaar geleden op het idee van Level Inn
tijdens een project dat begeleid
werd door Synthese. “Ik wilde
graag van mijn kamer afkomen
en anderen helpen”, legt hij uit.
“Ik woon namelijk in een 24-uurszorgwoning, omdat ik een vorm
van autisme heb. De dagbesteding die aangeboden werd, was
niets voor mij.” Samen met twee
werknemers van Synthese ging
Christiaan op onderzoek uit wat
dan wel bij hem zou passen. “Ik
heb het altijd tof gevonden om
met jongeren te werken en wilde
hier graag iets mee doen”, vertelt hij. “Door mijn autisme ben ik
vaker buitengesloten en ik weet
dat er genoeg mensen zijn die hier
ook mee te maken hebben. Het is
niet voor iedereen vanzelfsprekend

om mee te doen in de maatschappij, ook al willen de meeste mensen
dit wel graag. Daarom kwam ik op
het idee van Level Inn: een stichting
waar iedereen die iets wil leren welkom is.” De nodige ervaring in het
opzetten hiervan had Christiaan al. Hij
creëerde vijf jaar geleden namelijk al
de ‘Goldeagle community’, een digitale ontmoetingsplek waar mensen
online met elkaar in contact kunnen
komen en activiteiten kunnen doen.
“We doen spellen, livestreams en
maken video’s”, geeft hij aan. “Hier
zijn veel mensen lid van die een rugzakje hebben. Ik wilde deze online
ontmoetingsplek al langer omzetten in een fysieke plek en wist dat er
genoeg ruimte was in het centrum
van Venray. Hoe fijn zou het zijn als
ik het werk, dat ik eerst vanuit mijn
kamer deed, op een echte locatie zou

kunnen uitvoeren waarbij ik mensen
daadwerkelijk kan helpen?”

Verschillende activiteiten
Nadat Christiaan een ondernemingsplan schreef, kreeg hij een ruimte
aangewezen in het Schoutenstraatje in
Venray. Met Level Inn biedt hij jongeren een plek waar ze fysiek kunnen
samenkomen en kunnen leren. “Dan
heb ik het over leren in de breedste
zin van het woord”, legt hij uit. “We
focussen ons op online, techniek en
muziek. Zo kunnen jongeren hier leren
hoe ze een website bouwen, maar
gaan we ook muziek maken en gameavonden organiseren, speciaal gericht
op het verbeteren van sociale vaardigheden.”

Lees verder op pagina 03

Breed samenwerkings
akkoord haalbaar
Op basis van het advies van de informateurs zijn, na de gesprekken tussen VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en
Samenwerking Venray, onlangs ook de linkse partijen (red. SP,
PvdA en GroenLinks) aangesloten aan de onderhandelingstafel.
Deze zeven partijen zijn sinds maandag 2 mei voortvarend aan de
slag gegaan om tot een breed bestuursakkoord op hoofdlijnen te
komen. Inmiddels zijn alle thema’s aan bod gekomen en stevenen
zij af op een eerste concept akkoord.
De portefeuilleverdeling van de
potentiële wethouders en dit conceptakkoord zullen de komende
weken onderwerp van gesprek zijn.
Alle partijen geven aan de onderhandelingen tot nog toe als prettig
en constructief ervaren te hebben

en met vertrouwen uit te kijken
naar de komende stappen in het
proces. Vooralsnog lijkt hun streven haalbaar om in de raadsvergadering van dinsdag 31 mei het
bestuursakkoord aan te bieden en
een nieuw college te benoemen.
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Zonneweide Venrays Broek krijgt vergunning
De komst van een zonnepark op de oude vuilstortplaats in Venrays Broek is een stap dichterbij. Het College
van B&W heeft het ontwerp van de omgevingsvergunning verleend. Als alles volgens plan verloopt, kan
eigenaar Bodemzorg Limburg medio 2023 starten met het plaatsen van circa 12.000 zonnepanelen. De opgewekte energie is goed voor het gebruik van 2.000 huishoudens.
De voormalige stortplaats in Venray
is in 1982 gesloten. De vuilnisbelt is
daarna begroeid, want de natuur kon
er ongehinderd zijn gang gaan. De
stortplaats heeft een omvang van 7
hectare, waarvan 5,9 hectare wordt
benut voor het plaatsen van zonnepanelen. Het college vindt de locatie
aan Venrays Broek hiervoor geschikt,
omdat geen landbouwgrond of
andere waardevolle bouwgrond verloren gaat. De gemeenteraad hoeft
geen toestemming te geven, omdat
de zonneweide past in het bestaande

beleid van KODE (Kader Opwekking
Duurzame Energie).
Het terrein is in eigendom van
Bodemzorg Limburg. Deze organisatie is opgericht door de Limburgse
gemeenten met als doel gesloten stortplaatsen over te nemen en
mogelijk te saneren.
De stortplaats aan Venrays Broek is
vervuild met chemisch afval. Om vervuiling van het grondwater te voorkomen, wordt het afvalwater met
een gemaal weggepompt naar de
riolering. Door de verontreiniging zijn

andere functies, zoals recreatie, niet
mogelijk. Voor het gebruik als zonneweide zijn nauwelijks saneringsmaatregelen nodig en het perceel
wordt nuttig en duurzaam gebruikt,
stelt het college. Het plaatsen van
zonnepanelen gebeurt op stellages
met een fundering op de bodem. Dit
wordt gedaan om graven en verstoring van de grond te voorkomen en
verspreiding van mogelijke verontreinigingen tegen te gaan.
De komst van het zonnepark betekent een ingreep voor de planten en

dieren die op de vuilnisbelt leven.
De stortplaats is verruigd met brandnetels, bramen en riet. Deze vegetatie maakt straks plaats voor grassen
die onder en naast de zonnepanelen
groeien. In de westhoek zijn verschillende dassenburchten aangetroffen. Daardoor wordt dit gedeelte niet
gebruikt. De zonnepanelen houden
een minimale afstand van 20 meter
tot de burchten. Op een andere plek
is een dassenburcht aangetroffen,
die heel ongunstig ligt. De provincie heeft een ontheffing van de Wet
Natuurbescherming verleend om
deze burcht te mogen verwijderen.
De verwachting is dat de dassen zich
niet laten verjagen door het zonnepark, omdat de dieren honkvast zijn.

Als het zonnepark is geïnstalleerd,
keert de rust terug en is van verstoring geen sprake meer, verwacht
Bodemzorg Limburg.
Het behoud van de dassenburchten
kwam ter sprake tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden van juni vorig jaar. Ook kwamen
er vragen over weerkaatsing van
het geluid van vliegverkeer als het
militaire vliegveld wordt heropend.
Volgens Bodemzorg Limburg zal er
niet of nauwelijks geluidsoverlast zijn
omdat de zonnepanelen zo worden
geplaatst dat het geluid weerkaatst
naar boven.

Tekst: Henk Willemssen

Inwoner maakt bezwaar tegen verkeersaansluiting Vullingsstraat

Raad van State buigt zich over bouwplan Leunen-Zuid
De bouw van de nieuwe uitbreidingswijk in Leunen kan nog steeds niet van start gaan. Een inwoner maakt
bezwaar tegen de verkeersaansluiting op de Vullingsstraat. De juridische kwestie ligt bij de Raad van State,
die waarschijnlijk in juni het bezwaar behandeld. De uitspraak volgt drie maanden later. Dat meldt het
College van B&W in een informatiebrief aan de gemeenteraad.
De raad stelde in juli 2021 het
bestemmingsplan vast voor vijftig
woningen in bouwplan Leunen-Zuid,
ondanks dat er drie zienswijzen bij
de gemeente waren ingediend. De
bezwaren gingen onder meer over de
verkeerssituatie op de Vullingsstraat

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
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077 208 32 00
redactie@hallo-venray.nl
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077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

en de verwachte overlast van een
mestverwerkingsbedrijf aan de
Scheiweg.
Janssen de Jong Projectontwikkeling
en Wonen Limburg konden niet
beginnen met de bouw, omdat
een dorpsbewoner zijn bezwaar
doorzette tot bij de Raad van State.
“De voortgang gaat langzamer
dan gewenst”, meldt het college.
Zolang het bestemmingsplan niet
onherroepelijk is, is het risico te groot
om te starten.” Toch verwacht het
college dat voor eind dit jaar de schop
de grond in kan.
Leunen-Zuid krijgt een ontsluiting op

de Albionstraat. De nieuwe weg haakt
aan op de Vullingsstraat en loopt
over het bestaande speelveld naar
de Albionstraat. De weg valt binnen
de 30-kilometerzone en er komen
verkeersplateaus op de Vullingsstraat
en Albionstraat.
Een bewoner van de Vullingsstraat
meent dat de verkeersdrempel
leidt tot geluidsoverlast en mogelijk
wateroverlast. Hij maakt ook
bezwaar tegen het ‘heropenen’ van
de Vullingsstraat, die nu doodloopt
op een zandweg. Om toename van
verkeer en onveilige situaties te
voorkomen, stelt de bezwaarmaker

Tekst: Henk Willemssen

Herstel box 3 heffing
Box 3 blĳft de gemoederen bezighouden. Na de uitspraak van de Hoge Raad over de onrechtmatigheid van deze belasting is de wetgever
aan zet. Niet alleen moet het verleden worden hersteld, daarnaast komt er een Noodwet voor de korte termĳn en defi nitieve aanpak
van de belasting op vermogen die wordt verwacht in 2025. In dit artikel richt ik mĳ op de Herstelwet, die gaat gelden voor de periode
2017 tot 2022.
op herstel. Voor de jaren vóór
2021 zal vaak wél een definitieve
aanslag zijn opgelegd (maar dat
hoeft niet).

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

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

kunnen doorvoeren, ook over het
verkeer”, zegt dorpsraadlid Sander
Hellegers. “Ons doel was een zo
groot mogelijk draagvlak te creëren.
Dat is jammer genoeg niet voor 100
procent gelukt. Maar iedereen heeft
het recht om voor zijn belangen
op te komen. Daar spelen we als
dorpsraad nu geen rol meer in”, meldt
Sander Hellegers die het betreurt
dat het plan vertraging oploopt.
“Want de vraag naar woningen in
Leunen is veel groter dan het aanbod.
Dit bouwplan zou ook goed zijn voor
de doorstroming. We zijn blij met dit
plan en hopen dat de bouw zo snel
mogelijk kan beginnen.”

Oh, zit dat zo!

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.

voor de Vullingsstraat af te sluiten van
de nieuwe ontsluitingsweg. Daar wil
de gemeente niet in meegaan.
De gemeente en Janssen de Jong
zijn in gesprek gegaan met de
bezwaarmaker. “We hadden goede
verwachtingen dat de juridische
procedure ingetrokken zou worden”,
aldus het college. De verkeerssituatie
werd opnieuw bekeken en uitgelegd.
“Wij zien geen reden tot aanpassing
van de verkeerssituatie op basis van
de argumenten. De invulling van het
bouwplan en het verkeersysteem
dienen het algemeen belang op de
meest passende wijze.”
De dorpsraad was vanaf het begin
nauw betrokken bij het bouwplan. Er
is een klankbordgroep opgericht met
omwonenden en potentiële kopers.
“We hebben enkele verbeteringen

Deze Herstelwet gaat (in elk
geval) gelden voor aanslagen
die nog niet definitief vast staan.
Dat wil zeggen als er nog geen
definitieve aanslag is opgelegd.
Voor 2021 en 2022 zijn er nog
geen definitieve aanslagen opgelegd en heeft iedereen dus recht

Is er wel een definitieve aanslag,
dan volgt ook herstel als hiertegen tijdig (binnen zes weken)
bezwaar is gemaakt. Er was wel
politieke druk om ook iedereen
die géén bezwaar had gemaakt
herstel te bieden, maar daar
hangt een fors financieel plaatje
aan. Er loopt nu een procedure
bij de Hoge Raad om ook in de
situatie dat niet tijdig bezwaar is
gemaakt toch rechtsherstel te krijgen en die wacht de regering af
alvorens een definitief standpunt
in te nemen.
Het rechtsherstel vindt plaats in
de vorm van de forfaitaire spaar-

variant. Waar de oorspronkelijke
heffing uitging van een standaardverdeling van het vermogen
over sparen en beleggen, wordt
in de herstelvariant uitgegaan
van de werkelijke verdeling tussen spaargeld, vorderingen en
beleggingen (effecten en onroerend goed).

Is het dan klaar? Nou nee, de
verwachting is dat er over de
Herstelwet ook wel weer juridische procedures gaan komen
en dan hebben we het nog niet
gehad over de Noodwet en
het nieuwe stelsel vanaf 2025.
Voorlopig zijn we er dus nog
niet vanaf.

Belastingplichtigen met alleen
spaargeld gaan er zondermeer op
vooruit, maar heb je ook beleggingen, dan zou je ook hoger
kunnen uitkomen. Bijbetalen
hoef je echter nooit. De bedoeling is dat de Belastingdienst
het allemaal automatisch regelt
en hoef je dus zelf niks te
doen. Vanaf augustus begint de
Belastingdienst met corrigeren,
voordat alles klaar is zal nog wel
even duren.

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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Oud kloosterkerkhof krijgt
opknapbeurt
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Een gezellig
dagje uit met de
hele familie bij
Leurs in Venlo!

Het oude kloosterkerkhof aan de achterzijde van het gemeentehuis in Venray krijgt een grote opknapbeurt.
Stichting Kruisen en Kapellen uit Venray heeft opdracht gekregen de klus uit te voeren voor 21.308 euro.
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De renovatie zal nog dit jaar
plaatsvinden, want het is nu
zeshonderd jaar geleden dat klooster
Jerusalem in Venray in 1422 werd
gesticht. Gemeente Venray kocht
het klooster in 1974 van Zusters
Ursulinen om het in te richten als
gemeentehuis.
Bij het voormalige klooster hoort
ook een oude begraafplaats, maar
deze is in verval geraakt. Buiten
het groenonderhoud, zoals onkruid
wieden en blad harken, is er weinig
aan het ommuurde kerkhofje

gedaan. Enkele briefschrijvers
hebben de gemeente al eerder erop
geattendeerd de begraafplaats in
stand te houden.
Stichting Kruisen en Kapellen
kaartte afgelopen najaar de
kwestie aan bij het College van
B&W. Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit (ARK) werd om advies
gevraagd. Het ARK bevestigde dat
het kloosterkerkhof in slechte staat
verkeert en dat onderhoud nodig is.
Op het dakje bij de entree zijn leien
verdwenen en verschoven, muren,

grafstenen en het gietijzeren kruis zijn
aangetast of gebarsten en de koperen
plaatjes zijn vernield of weg.
Het college gaat er nu uitvoering aan
geven. “Het kloosterkerkhof hoort
bij het gemeentehuis en gemeente
Venray ziet het als een morele verplichting het goed te onderhouden”,
meldt het college. Stichting Kruisen en
Kapellen krijgt ook de vervolgopdracht
voor een jaarlijkse inspectie en onderhoud. Dit kost 750 euro per jaar.
Tekst: Henk Willemssen
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Helpen en inspireren
“Het doel is vooral om te leren en te
inspireren. Hier kennen we geen hokjes en stickers en kun je jezelf zijn.
Iedereen is welkom.” Ideeën heeft
Christiaan in ieder geval genoeg. “Ik
ga onderzoeken waar vraag naar is en
daar wil ik dan op inspelen.”
Bij Level Inn helpt Christiaan niet
alleen jongeren, ook ouderen weten
de weg te vinden naar de stichting. “Er
komen hier dagelijks meerdere ouderen binnen die moeite hebben met de

technologie van deze tijd. Computers,
smartphones, tablets: ze komen allemaal voorbij. Zo krijg ik vragen over
online bankieren, maar ook over het
lezen van de mail via een telefoon.”

Inspiratiebron
Met het opzetten van de stichting
hoopt Christiaan niet alleen anderen te
kunnen helpen, maar ook te inspireren.
“Ik ben zelf altijd gepest in mijn jeugd.
Tijdens mijn tijd op de basisschool en

middelbare school heb ik me altijd het
zwarte schaap gevoeld. Ik wil mensen
laten zien dat ze hun dromen moeten
najagen en dat alles mogelijk is. Geef
niet op, ook al heb je een beperking.
Mijn uiteindelijke droom is het creëren van een plek waar iedereen zich
thuis voelt en zijn ding kan doen. Het
zou geweldig zijn als mensen Level Inn
weten te vinden en opzoeken.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Venrays Museum mag subsidie
coronajaren houden
Venrays Museum hoeft niets terug te betalen aan gemeente Venray van de verleende subsidies in de corona
jaren 2020 en 2021, ondanks dat veel activiteiten niet konden worden uitgevoerd. Het museum moest tijdelijk
de deuren sluiten en tentoonstellingen konden niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen.
De subsidie over 2020 bedroeg
77.424 euro. De bijdrage werd door
de gemeente in 2021 verlaagd naar
67.433 euro. Het College van B&W
besloot deze subsidies definitief toe te
kennen.
Het organiseren van drie tentoonstellingen per jaar bleek niet haalbaar.
Toch vindt het college dat het subsidiegeld goed besteed is met het
beheren van de collectie en het houden van lokale exposities. Venrays
Museum heeft vanaf maart dit jaar
een nieuw bestuur. Frank Arts volgde
Ernest Raedts op als voorzitter.

De subsidieverlaging in 2021 heeft te
maken met de historische website
RooyNet. Het beheer van RooyNet
valt voortaan onder de gemeente na
strubbelingen tussen het museum
en Historisch Platform Venray. De
toekomst van de historische website is een belangrijk onderwerp in
het lopende onderzoek naar de erfgoedinstellingen die zijn gehuisvest
in De Borggraaf. Adviesbureau BMC
is door de gemeente ingehuurd om
een toekomstplan op te stellen.
Livingpast.nu uit Nijmegen voerde in
2020 al een vergelijkbaar onderzoek

uit. De conclusies en aanbevelingen
konden niet rekenen op instemming
van het museumbestuur. Het college
besloot daarom een nieuw onderzoek
te starten om de samenwerking tussen de cultuurhistorische verenigingen
te verbeteren. Deze zijn vanaf 2017
ondergebracht in het nieuwe pand De
Borggraaf aan het Mgr. Goumansplein.
BMC heeft al tussentijds laten weten
dat De Borggraaf de thuisbasis moet
blijven van het museum en de andere
erfgoedpartijen.
Tekst: Henk Willemssen

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover
te schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de
hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallo-venray.nl
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‘Het was geweldig dat het Suikerfeest weer
met een grote groep gevierd mocht worden’
De ramadan zit er weer op. Traditiegetrouw sluiten moslims deze
vastenperiode af met het Suikerfeest. Dit jaar vond de ramadan
plaats zonder specifieke coronamaatregelen, in tegenstelling tot de
afgelopen twee jaar. Grote groepen konden weer uitgebreid samenkomen. Deniz Durgun uit Venray vertelt over hoe zij de afgelopen maand
heeft beleefd.
De maand april stond dit jaar voor
moslims in het teken van de jaarlijkse ramadan: een periode van dertig dagen waarin gevast wordt van
zonsopgang tot zonsondergang. Zo
ook voor de Venrayse Deniz Durgun
(26). Zij doet al vanaf haar 16e mee
met de ramadan. Voor Deniz is de
ramadan een periode van bezinning,
van stilstaan bij en dankbaar zijn voor
wat je hebt. “Je leert door het vasten
meevoelen met mensen over de hele
wereld die arm zijn en hongerlijden”,
vertelt ze. “Het doet je beseffen waar
het leven om draait en hoe dankbaar
je mag zijn voor het feit dat jij zelf
wel kan eten en drinken wanneer je
dat wilt.” Daarnaast is de ramadan
een periode van samenkomen. Deniz
is dan ook blij dat de coronamaatregelen opgeheven zijn en dat er weer
genoeg mogelijkheid was om samen
te komen tijdens de ramadan. “Deze
mooie maand brengt iedereen altijd
bij elkaar”, legt ze uit.

Het vasten ging Deniz goed af,
ondanks dat het gedurende de maand
lastiger werd. De periode tussen
zonsopgang en zonsondergang werd
iedere dag namelijk langer, omdat het
langer licht bleef. “Toch was het goed
te doen”, vertelt Deniz. “Het is ook
niet erg om het lastig te hebben. Deze
periode leert je namelijk echt om zelfdiscipline te hebben en daarnaast is
het goed voor je lichaam, omdat alles
zuivert. Tijdens het vasten had ik meer
moeite met het niet drinken dan met
het niet eten. Ik keek telkens uit naar
het moment van zonsondergang.”
Zodra de zon onder gaat, wordt het
vasten namelijk verbroken met Iftar:
een feestelijk avondmaal. Hier draait
het volgens Deniz ook om gezelligheid en ontmoeting. “Mijn moeder
was telkens al vroeg bezig met koken
en maakte de lekkerste dingen voor
onze familie en vrienden. Nadat we
gegeten hadden, sprak ik af met mijn
vriendinnen en gingen we samen

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

Teeltmedewerker (fulltime)

Regio Kessel | Vac. Nr. P053959

Lijkt het je wat om in een kas of lekker buiten aan de slag
te gaan? Als onderdeel van een klein en enthousiast team
is in deze functie elke dag anders.

Hekwerk monteur (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P053602
In deze functie werk je veel in de buitenlucht. Je komt op veel
plekken in de regio om hekwerken en toegangspoorten te
installeren. Zie jij dit zitten?

Operator ijsfabriek (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P053406

Zorg jij graag voor verkoeling deze zomer? Als operator geef je
leiding aan productiemedewerkers van icesticks.

Productiemedewerker food (fulltime)
Regio Meijel | Vac. Nr. P052803

Wil je werken in een groeiende organisatie en sta je voor
eigenaarschap, verantwoordelijkheid, inbreng en motivatie?
Pak je kans!

Groenvoorziener of (startend) hovenier (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P052775

Werk je komende zomer graag buiten? In deze functie
ga je aan de slag met aanleg/onderhoud van groen.
Ook zonder ervaring ben je welkom!

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

theedrinken en bijkletsen. Ook kwamen we vaak samen in de Wetteling
om daar te voetballen en even lekker
te bewegen. Het is leuk dat je elkaar
zoveel ziet tijdens ramadan, we zijn
vaak met verschillende families bij
elkaar gaan eten.” In de coronaperiode was dit namelijk heel anders,
geeft Deniz aan. “Toen kwamen mensen veel minder bij elkaar, iedereen
bleef in zijn eigen huis. Het is zo fijn
dat alles weer mag, dat maakt het een
stuk minder zwaar.”
Tijdens de ramadan wordt er vijf keer
per dag gebeden op vaste tijden.

Deniz probeerde dit zo goed mogelijk te doen, maar vanwege haar werk
was dit soms erg lastig. “Ik werk in
de zorg en hierdoor lukte het me niet
om elk gebed op de precieze tijd uit te
doen. Als ik alleen in een groep sta, is
dit simpelweg niet mogelijk. Wel heb
ik alles ingehaald zodra ik er tijd voor
had.”

Suikerfeest

op maandag 2 mei. Deniz heeft dit
met familie en vrienden gevierd.
“Het was geweldig dat we weer met
familie en vrienden samen mochten komen. Ik denk dat we in totaal
met ongeveer dertig mensen waren.
We zijn samen vroeg opgestaan en
het is heerlijk om dan weer te mogen
ontbijten. Iedereen maakte lekkere
zoete hapjes en ging bij elkaar op
bezoek. Zo sloten we de maand af.”

Traditioneel wordt de ramadan afgesloten met het Suikerfeest. Hiermee
wordt het einde van de vastenmaand
gevierd. Het Suikerfeest vond plaats

Tekst: Floor Velthuizen

Prepaidkaarten aanvragen

Gemeente wil geen contant leefgeld
voor Oekraïners
Oekraïnse vluchtelingen die naar Nederland komen, hebben recht op leefgeld. In gemeente Venray
verblijven momenteel zo’n vijftig Oekraïners in de particuliere opvang. De gemeente wil het leefgeld,
dat minimaal 60 euro per maand bedraagt, liever niet contant uitbetalen.
Er is een mogelijkheid om prepaid kaarten aan te vragen bij de
Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG). Daar heeft het College van
B&W gebruik van gemaakt door
150 passen te bestellen. De kosten
bedragen 1.800 euro.
Het probleem is dat de meeste
vluchtelingen geen toegang meer
hebben tot hun eigen bankrekening in Oekraïne. Het aanvragen

van een bankrekening met bankpas in Nederland vraagt enige tijd.
Om in de tussentijd toch leefgeld
te kunnen uitbetalen, is gekozen
voor een oplossing met de prepaid
BNG-kaart.

Inschrijven
De vluchtelingen moeten zich
eerst laten inschrijven bij de
Basisregistratie Personen van de

gemeente. Daarna kunnen ze een
aanvraag doen voor leefgeld. De
gemeente wil liever geen contante
uitbetaling vanwege de veiligheid
en administratieve rompslomp.
Binnenkort komen er meer
Oekraïners naar Venray, want
de gemeente is bezig met het
realiseren van vier opvanglocaties
voor minimaal tweehonderd
slaapplekken.
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D66 wil controle huisvesting De Zwaluw
Inwoners van Ysselsteyn ervaren steeds vaker overlast van rondhangende arbeidsmigranten van
camping De Zwaluw. D66 meent dat de situatie is verslechterd sinds het wooncomplex met chalets is
verhuurd aan uitzendbureau Reyhan. Raadslid Emmelie Claessens wijst erop dat de vergunningen niet
op orde zijn en vraagt het College van B&W om op te treden.
Op camping De Zwaluw verblijven
al jarenlang voornamelijk Poolse
arbeidsmigranten in woonchalets.
Volgens D66 ontbreken de vergunningen en heeft de gemeente de
huisvesting al die tijd gedoogd.
Emmelie Claessens vraagt zich af
of de gemeente wel op de hoogte
is van de omvang van het wooncomplex. D66 zet vraagtekens bij
de kwaliteit en de omstandig-

heden waarin de mensen hier
wonen. Dorpsbewoners merken
dat de arbeidsmigranten de laatste tijd vaker in het dorp rondhangen. Ze zouden overnachten op
een bankje op het Lovinckplein of
op het sportpark. “We zien dit als
een signaal dat de zaken niet op
orde en onder controle zijn”, aldus
D66, dat ongewenste situaties
en overlast wil voorkomen. Aan

het college is daarom het verzoek
gericht om te gaan controleren
op De Zwaluw en zo nodig handhavend op te treden. Ook wil de
partij weten waarom er geen vergunning is verleend en of er stappen tot legalisatie kunnen worden
gezet.

Sweet Lions
cherrytomaten
is een productieis
bedrijf
130 000 m2
dat gespecialiseerd
in het telen,
Sweet
Lions cherrytomaten
eenvan
productie
bedrijf
van 130 000ism2
sorteren en klantgericht verpakken van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is gevestigd in
dat gespecialiseerd
is
in
het
telen,
sorteren
en
klantgericht
verpakken
Horst aan de maas in het glastuinbouwgebied Californië.

van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is gevestigd in
In onze
met in
cherrytomaten
zoeken wij een gemotiveerde:
Horst aan
de kas
maas
het glastuinbouwgebied
Californië.

Teamleider arbeid (fulltime)

In onze kas met cherrytomaten zoeken wij een gemotiveerde:

Teamleider arbeid (fulltime)

Een zeer afwisselende functie waarin je meewerkt en medewerkers begeleidt in de
werkzaamheden zoals oogsten en gewasverzorging.
Interesse
in deze vacature?
op www.sweetlions.nl
bij
Een zeer
afwisselende
functieKijk
waarin
je meewerkt enwerken
medewerkers
begeleidt in de werkzaamheden zoals oogsten en gewasverzorging.

Interesse in deze
Tekst: Henk Willemssen

Sweet Lions BV
Aartserfweg 6
vacature?
op www.sweetlions.nl
5971 Kijk
NR Grubbenvorst
tel: 077-3662828
Jordan@sweetlions.nl
Sweet Lions BV

Aartserfweg 6
5971 NR Grubbenvorst
tel: 077-3662828
Jordan@sweetlions.nl

Dorpsraad wil nieuw bouwplan voor Castenray
Castenray kan niet meer uitbreiden met woningbouw. De nieuwbouwwijk rond de Rietweg is vrijwel vol
en er is geen zicht op een nieuw uitbreidingsplan. De dorpsraad heeft het probleem op tafel gelegd bij de
zeven partijen die onderhandelen over een nieuwe coalitie.
De bouwmogelijkheden in Castenray
zijn al langere tijd beperkt. Het laatste uitbreidingsplan aan de zuidkant
is ontstaan door de verplaatsing van
loonbedrijf Hendrix-Smits aan de
Lollebeekweg. Voor die tijd is er in
Castenray ook al weinig gebouwd.
Volgens de dorpsraad zijn de gevolgen daarvan nog zichtbaar. De ver-

enigingen kampen met dalende
ledenaantallen en de basisschool
moest worden gesloten. Om het dorp
leefbaar te houden, is instroom van
jongeren nodig. Dat stelt de dorpsraad
in een brief aan de politiek. De partijen worden uitgenodigd op gesprek
te komen in Castenray om met eigen
ogen de woningbouwproblemen te

bekijken. Dorpsraadvoorzitter Bert
Arts schetst in de brief het dilemma.
De dorpskern ligt ingeklemd tussen
de A73 aan de oostkant en natuurgebied Castenrayse Vennen aan de
zuidwestkant. Daarnaast belemmeren intensieve veehouderijen rondom
het dorpscentrum de bouwmogelijkheden.

werken bij

Wij zijn Lek/Habo, gevestigd in Bodegraven met een serviceteam in
Horst. Als onderdeel van de Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energieen installatietechniek. Wij verkopen verbrandingsmotoren (WKK’s) met
vermogens tussen de 100 kW en 3350 kW! Hieraan verlenen we de volledige
service en onderhoud. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl

MFA Merselo binnen twee jaar
dubbel zo duur
De nieuwe tegenvaller voor de multifunctionele accommodatie in Merselo is bekend. Gemeente Venray moet
815.000 euro bijpassen: 520.000 euro voor de school en 295.000 euro voor het verenigingsdeel. De forse kostenstijging werd in januari al aangekondigd. Het MFA is binnen twee jaar tijd 50 procent duurder geworden.
Nu de aanbesteding is afgerond, zijn
de exacte bedragen in beeld gekomen.
Het College van B&W kondigde in een
informatiebrief aan de raadsleden in
januari al de prijsstijging aan. In de
vergadering van dinsdag 31 mei neemt
de gemeenteraad een besluit over het
extra krediet van 815.000 euro. De raad
trok in september 2021 al bijna zes ton
extra uit voor het schooldeel. Door de
nieuwbouw van de basisschool bij verenigingsgebouw D’n Hoek ontstaat een
multifunctionele accommodatie. Die
zou volgens het oorspronkelijke plan

3,2 miljoen euro kosten. De gemeenteraad ging in oktober 2019 hiermee
akkoord en de gemeente zou 2,3 miljoen euro bijdragen. Schoolbestuur
SPOV en de verenigingen van Merselo
maakten samen het financiële plaatje
rond. De tegenvallers stapelden zich
daarna op. Het totaalbedrag is al opgelopen tot bijna 5 miljoen euro. Dit is
een kostenstijging van 50 procent binnen twee jaar. De gemeente draagt
3,66 miljoen euro bij, dorpsgemeenschap Merselo 875.000 euro en SPOV
300.000 euro. De nieuwe tegenvaller

komt door de sterk gestegen bouwkosten en strengere eisen aan scholenhuisvesting en het binnenklimaat. Als
de gemeenteraad op dinsdag 31 mei
met het extra geld instemt, kan de
opdracht aan de aannemer worden
verstrekt. De planning om het MFA nog
dit jaar op te leveren, is door het uitstel
niet meer mogelijk. De gemeente heeft
de omgevingsvergunning ook nog niet
afgegeven. De verwachting is dat de
bouw voor 1 juli 2023 zal zijn afgerond.
Tekst: Henk Willemssen

Insectenteelt nieuwe tak
varkenshouderij

tieve bedrijfstak. Het onderzoek naar
de emissies van insecten is nog niet
afgerond.
De nieuwe loods wordt gebruikt voor
de opslag van droogvoer voor de
insecten en het stallen van machines
en werktuigen. Gras voor de insecten wordt opgeslagen in de sleufsilo’s
evenals maïsvoer voor de varkens.
Het bedrijf heeft een vergunning voor
het houden van iets meer dan 4.000
varkens. Door de uitbreiding zal het
aantal dieren met 485 stuks toenemen. Met de bouw van de nieuwe

SERVICEMONTEURS
Wat ga jij doen:

Als servicemonteur werk je aan onze grote verbrandingsmotoren die staan
bij o.a. tuinders, rioolwaterzuiveringen, zwembaden, ziekenhuizen en
energiebedrijven. Je werkzaamheden en omgeving zijn zeer afwissend.
Soms een week revisie op één locatie dan weer een dag vier storingen bij
vier verschillende klanten. Van het echte ‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het
oplossen van storingen via de modernste motormanagement-systemen,
met de momentsleutel of de laptop… geen dag is het zelfde!

Wat is herkenbaar voor je:

Het kweken van insecten wordt een nieuwe bedrijfstak van een varkenshouderij aan Kempkensberg in
Ysselsteyn. De eigenaar heeft bij gemeente Venray het plan ingediend om een varkensstal in gebruik te nemen
voor het kweken van krekels. Ook wordt het varkensbedrijf uitgebreid met een nieuwe stal, een loods en twee
sleufsilo’s.
Het College van B&W geeft medewerking aan het plan om het bedrijf toekomstbestendig te maken. Het doel
is dat na een kleinschalige opstart
het kweken van krekels uitgroeit
tot een volwaardige bedrijfstak. Een
bestaande varkensstal wordt aangepast en ingericht voor de insecten.
De stalvloer wordt dichtgestort en er
komen tien kweekbakken van een
kubieke meter groot. De bakken krijgen klimaatbeheersing en de insecten worden gevoerd via een trechter.
Insectenkweek is nog een innova-

Ervaring met personenwagens, vrachtauto’s of
landbouwmechanisatie. Wil je eens wat anders, wat groters…
100 kW tot wel 3350 kW motoren. Wij zoeken:

stal wordt alvast rekening gehouden
met de toekomstige huisvestingseisen
waarbij varkens meer ruimte krijgen
in hun verblijven.
Het college geeft aan dat de
uitbreiding past in de visie
veehouderij. Kempkensberg is een
locatie waar de intensieve veehouderij
zich verder kan ontwikkelen. Het
bedrijf heeft een omgevingsdialoog
gehouden met de buurt. Volgens de
gemeente hebben de omwonenden
geen bezwaren tegen het
uitbreidingsplan.

• (V)MBO opleiding/niveau richting Motorvoertuigen,
Landbouwmechanisatie of Elektrotechniek of technisch vergelijkbaar,
• en/of je hebt affiniteit met motoren en techniek,
• je houdt van een technische uitdaging, je bent leergierig en
oplossingsgericht,
• geen 8-tot-17 mentaliteit omdat je de klus wilt afmaken en dat duurt wel
eens iets langer,
• woont bij voorkeur in een straal van 35 km rondom Horst.

Wat maakt de functie zo leuk:
•
•
•
•
•

technisch uitdagend, je bent nooit uitgeleerd,
zelfstandigheid en vrijheid, om je werk zo goed mogelijk uit te voeren,
je hebt je eigen servicebus, laptop, smartphone en technisch gereedschap,
diverse opleidingsmogelijkheden, jouw ontwikkeling is onze ontwikkeling,
uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld!

Wat wil je nog weten:

Informeer vrijblijvend naar een meeloop dag
om kennis te maken met de wereld van de
grote vermogens!
Bel naar 0172 61 93 42 en vraag naar Eelko Kitselaar
of mail naar werkenbij@lekhabo.nl
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Weer in Venray

Venray staat deze zomer
weer in het teken
van Oldtimer City
Venray wordt op zaterdag 30 en zondag 31 juli weer omgetoverd
tot Oldtimer City. Op zaterdag vindt de Knapzakkentoer plaats en
zondag is er in het centrum van Venray een groots oldtimertreffen
op het Schouwburgplein en omliggende pleinen.

Afrikaanse föhn
We hebben deze week al een stukje van de zomer kunnen proeven en de eerste zomerse dagen van
25 graden of meer zijn opgetekend. Nu matigt de temperatuur zich even naar vrij gemiddelde waarden van
rond de 20 graden. Op zaterdag wordt het net een paar graden warmer. De grote afwezige is regen en daar
komt de komende tijd ook nauwelijks verandering in. Het stromingspatroon is geblokkeerd en dat wil
zeggen dat storingen vanaf de oceaan ons niet kunnen bereiken. In het weekend bouwt er zich een nieuw
centrum van hogedruk op boven onze omgeving en deze trekt vervolgens verder door naar Scandinavië.
De Afrikaanse föhn lijkt ons hierdoor volgende week te kunnen bereiken met een zuidelijke stroming en
temperaturen die soms vlakbij de 30 graden kunnen zitten. Er kan dan plaatselijk een onweerscomplex
voorkomen, maar het is meestal droog. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

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

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

de prijzen vallen. Welkom als deelnemende auto’s aan de evenementen zijn auto’s met een bouwjaar
van 1985 of ouder. De laatste jaren
is er een constante deelname van
ruim driehonderd klassiekers op de
zondag, niet alleen uit Nederland
maar ook België en Duitsland. Een
enkele oldtimer zelfs uit de begin
jaren van de vorige eeuw. Het
muzikale gedeelte wordt ook dit
jaar weer verzorgd door de band
De Peelzwervers en een Dixieland
band. Traditioneel is er voor de
kinderen het springkussen. Ook de
stoommachine en het orgel van
de familie Linders uit Venray zijn
erbij. Het is dit jaar voor het eerst
mogelijk om vooraf via de website
in te schrijven voor het evenement.
Kijk voor meer informatie op
www.venrayoldtimercity.nl

Vier generaties

Gratis voorlichting

19 mei
18.30 - 20.00 uur

23 juni
15.30 - 17.00 uur
Scan de
QR code

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

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

Het evenement vindt dit
jaar voor de 28e keer plaats.
De Knapzakkentoer, die plaatsvindt
op zaterdag 30 juli, is een mooie rit
door het Limburgse, Brabantse en
Gelderlandse land. Deze rit heeft
een lengte van ongeveer 130 kilometer. Het Schouwburgplein en
omliggende pleinen vormen op
zondag 31 juli de locatie voor een
groots oldtimertreffen. Om 11.00
uur zal hier het startsein worden
gegeven voor de oldtimerrit. Hierbij
heeft men de optie tussen een rit
van 50 kilometer of van 80 kilometer. Deze rit vindt plaats in de
omgeving van Limburg en Brabant.
Om 16.00 uur zal een deskundige
jury een drietal prijzen uitreiken
voor de mooiste, apartste en zeldzaamste auto’s. Volgens de traditie
zal de mooiste Engelse auto ook in

Twee keer vier
generaties
Er is weer een nieuwe vier generaties. Ditmaal zelfs twee keer
vier generatie. Eerder maakte Daantje Alders in 2020 de vier
generaties compleet en nu doet Sjors Alders dat ook. Moeder Nicole
Alders-Jenneskens is woonachtig in Ysselsteyn. Oma José
Jenneskens-Van den Munckhof woont in Heide en overgrootmoeder
Tiny van den Munckhof-Driessen woont in Melderslo.

1205 \ winkel & bedrijf

Venrayse basisschool vervangt
stenen door Sedumtegels
Basisschool Petrus’ Banden in Venray gaat op donderdag 12 mei vijftig Sedumtegels plaatsen. De school loopt
daarmee vooruit op de plannen van de gemeente om de schoolpleinen bij de circa twintig basisscholen in
Venray te gaan vergroenen.

Per direct zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde en zelfstandige

Interieurverzorgster
voor schoonmaak-/poetswerkzaamheden van
onze kantoren, kantine en sanitaire ruimten.
Het betreft een functie voor ca. 6 uur per week,
verdeeld over 2 dagen.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

Programmering
SEIZOEN 2021-2022
De Sedumtegel is een bakje van 30
bij 30 centimeter, het formaat van
een standaard stoeptegel, met negen
verschillende soorten sedum die zijn
geselecteerd op bloeitijd en winterhardheid. Het bakje is 4 centimeter
hoog en past precies in de ruimte van
een stoeptegel: tegel eruit, bakje erin.
“De Sedumtegels komen in een rij
tegen de school aan, eigenlijk op het
schoolplein waar we dus tegels uit
gaan halen”, zegt Gejo Bogie, adjunctdirecteur van Petrus’ Banden. Het past
volgens hem goed in de ambitie die

de school heeft om het schoolplein
te gaan vergroenen. “Ons schoolplein
is nu een betonnen vlakte en daar
willen we vanaf. We hebben op het
plein aan de voorkant onlangs extra
speeltoestellen geplaatst en het is de
bedoeling dat er aan de zijkant van de
school meer groen gaat komen. We
zijn nu aan het kijken of we daar subsidie voor kunnen krijgen.”

Schoolpleinen
Dat past in de visie van de gemeente
Venray, zegt Jan Erik Kikkert, senior

beleidsmedewerker Natuur en
Landschap bij de gemeente. “Op dit
moment zijn we bezig met het schrijven van een plan van aanpak voor het
vergroenen van de schoolpleinen bij
de circa twintig basisscholen die we
in onze gemeente hebben. Petrus’
Banden begint daar nu al mee met
de Sedumtegels en het is eigenlijk de
eerste prikkel in een omvangrijk plan
om de hele schoolomgeving op de
schop te nemen en daar de buurt bij
te betrekken.”

Adver torial

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

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

Het verhaal van Marcel de Klein
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Marcel
de Klein. Marcel is sinds 1996 werkzaam bĳ NLW Groep en vanaf begin dit jaar gedetacheerd bĳ
Waterschap Limburg als medewerker Areaalbeheer in de regio Maasduinen. We treffen Marcel in het
buitengebied van Oirlo waar hĳ samen met collega Geraldine het onderhoud van boerenstuwen uitvoert.
Marcel: ‘Ik vind het fijn om bĳ het Waterschap te werken, zĳ bieden me zelfstandigheid en laten me vrĳ in
de uitvoering van mĳn werkzaamheden. Ook laat mĳn leidinggevende weten dat hĳ tevreden is over mĳn
werk en inzet. Dat vind ik erg belangrĳk.’ Marcel wordt vanuit NLW ondersteund door jobcoach AnneMarie Peeters. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

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

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

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

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

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

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

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

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

07
01

08

jongeren \ 1205

15-vragen aan

Simon Brecheisen Venray
zijn, zoveel hebben we gemeen.
We vinden het erg gezellig om
samen films te kijken.

Heb je een verborgen talent?
Ik ben ontzettend muzikaal. Ik speel
trompet, piano, zit in twee orkesten, ik dans en vind het ook leuk om
te zingen, dus een hele mondvol
aan muzikaliteit bij mij. Ik wil graag
beroepsmuzikant worden, of nog
beter: een artiest. Ik wil na het mbo
van volgend jaar ook het liefst naar
het hbo conservatorium.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij de McDonalds in Venray,
ik ben hier lobbier en moet vaak de
minder leuke klusjes doen. Maar dat
vind ik helemaal niet erg, het team
waarmee ik werk is superleuk. Het is
zeker niet alleen voor het geld, contact maken met klanten is wat mij
blij maakt en nieuwe werknemers
begeleiden vind ik ook supertof om
te doen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdag en zaterdag ben ik vrij
druk, vrijdag heb ik dansles en
repetitie. Zaterdag moet ik werken,
na het werk ook leren of aan
schoolprojecten werken. Zondag rust
ik graag uit en speel ik soms met
mijn vrienden een videogame, wat
ik overigens ook supergezellig vind.

Wie is je grote voorbeeld?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Simon Brecheisen
15 jaar
Dendron College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer met mijn
vriend naar de Verenigde Staten
gaan, het lijkt me super tof om daar
op roadtrip te gaan en om eens een
totaal ander soort wereld te leren
kennen. Alex heeft ontzettend veel
met mij gemeen en we kunnen dus
ook erg goed met elkaar opschieten.
Vandaar dat ik hem mee zou nemen
op deze reis. Luxeproducten zoals
een jacuzzi of een zwembad zijn
altijd welkom.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Om op professioneel niveau te
leren hoe je improviseert op
jazz, trompet of piano. Ik kan
dit nu al vrij goed, maar het nog
beter kunnen zou geweldig zijn.
Kippenvel tijdens het spelen is wat
ik zou willen bereiken.

Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen, bijvoorbeeld met
mijn vriendengroep afspreken op
het schoolplein. Nu heb ik er geen
tijd meer voor. Maar als je dan met
z’n allen op het schoolplein aan het
voetballen was, koningen of tafelen, je voelde je gelukkig. Als je daar
nu op terug kijkt denk je bij jezelf:

tjonge wat een luizenleven hadden
we toen. Mooie tijden.

me dit en alles werd langzaam maar
zeker beter, veel beter.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Ik ben erg muzikaal. Er zijn dus een
heel aantal muziekstukken of nummers die mij spontaan blij maken,
zelfs kippenvel geven. Muziek van
de band Silk Sonic geeft mij echt
een gevoel van geluk, zo’n goede
muziek is dat! Maar ook bijvoorbeeld
iets totaal anders: ‘Howls Moving
Castle: Merry-Go-Round of Life’ van
Joe Hisaishi geeft me elke keer weer
spontaan kippenvel.

Ik zit nu in havo 4 en sta er nogal
matig voor, maar als ik zou willen,
dan kan ik gewoon over. Maar ik zie
het eigenlijk niet meer zitten om
zo hard door te blijven studeren.
Dus heb ik het besluit genomen
volgend jaar een mbo-opleiding te
gaan doen. Vanuit daar wil ik naar
de hbo-opleiding conservatorium.
Ik heb dan geen officieel diploma,
maar voor mijn mentale zelf is het
de beste keuze.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
‘Stop comparing yourself to others
and start focusing on being better than where you’re at right now.’
Deze uitspraak heeft mij naar de persoon die ik nu ben gebracht, ik ben
sindsdien alleen maar sterker geworden op dit vlak. Mijn oma van mijn
vaders kant zei dit ooit tegen mij,
toen ik in mijn meest ongelukkige
periode tot zover zat: de coronatijd.
In de lockdowns van de coronatijd
stond mijn telefoon helemaal stil,
terwijl de mensen uit mijn omgeving
nog steeds veel contact hadden met
iedereen. Vanuit daar ben ik mijzelf
dus gaan vergelijken met anderen en
zakte ik alsmaar dieper in de bodemloze put, er van uitgaande dat niemand aan mij dacht. Totdat ik het er
met mijn oma over had, die vertelde

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is met mijn vriend Alex. Ik voelde
me hier immens gelukkig.
We luisterden hier naar ‘As it was’
van Harry Styles, ons nummer. En ik
heb deze foto uiteraard ook naar
hemzelf gestuurd.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vriend is Alex, ik kende
Alex al, maar we hebben elkaar
beter leren kennen omdat we
hetzelfde werk doen. Waar we elkaar
voor het eerst ontmoetten, was op
het treinstation, wachtend op ons
vervoer. Alex is er altijd voor mij en
ik ook altijd voor hem. Soms is het
net alsof wij voor elkaar bestemd

The Weeknd, een popartiest. Abel
is zijn echte naam. Werkelijk geweldige muziek, zijn optreden met de
superbowl was wel echt zijn hoogtepunt. Hij is van dakloze naar één
van de meest iconische popartiesten
van het decennia gegaan. Een echte
doorzetter dus.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik best wel goed kan dansen,
elke keer als ik het dan iemand
vertel die het niet wist, is diegene
helemaal verbaasd omdat mensen
dit eigenlijk nooit van mij verwacht
hadden.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het boek ‘The boys from Brazil’
vond ik erg mooi en amuserend
om te lezen, het boek zelf is
heel interessant en diepgaand.
Maar ik vind boeken over de
Tweede Wereldoorlog sowieso erg
interessant. In dit boek zitten ook
veel gebeurtenissen die in het echt
ook hebben plaatsgevonden, wat het
nog interessanter maakt.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Bruno Mars of Anderson Paak,
deze twee mensen hebben zoveel
muzikaliteit in zich. Als ik dat talent
voor een week zou hebben, dan kan
ik de wereld aan.

Hoi

Column

Eindexamens
De eindexamens zijn bijna
gestart. Voel je de spanning al?
Ik wel, ik voel het wanneer ik met
mijn vrienden ben. De vrienden die
dit jaar hun eindexamen moeten
halen en doorgaan met studeren
op het mbo of hbo. Ik voel het,
omdat ze gespannen kijken wanneer ik vraag over hoe het nu gaat
met het studeren. Wanneer ik dat
vraag, zie ik vaak een zweetdruppel angst verschijnen. Haha, het
is ook wel wat, de laatste toetsen
van de middelbare school.
Ik kan niet bepaald met ze mee
praten of tips geven. Ik ben een
zogenaamd 2020-studentje. Mijn
eindexamens heb ik gemaakt toen
net Covid-19 uitbrak. Geluk bij een
ongeluk? Is dat de juiste term?
Nee zeker niet, ik zou zeker mijn
examens hebben gemaakt, in ruil
voor alles te laten verdwijnen dat
corona ons de afgelopen jaren had
meegegeven. En ik ben vast niet
de enige die er zo overdenkt.
Maar hoe dan ook, de examens
komen eraan! Hoe bereid jij je voor
hierop? Boeken voor de zoveelste
keer uitlezen? Pennen leegmaken,
omdat je alles nog voor de laatste
keer wilt overschrijven? Of je moeder nog een keertje naar boven
roepen om je nog eens te laten
overhoren?

Ik wens je alvast
superveel succes
Ik weet nog hoe ik altijd leerde
voor een belangrijke toets op
de middelbare school. Ik ging
alles, maar dan ook echt alles
opschrijven en ging vervolgens
als een privédocent alles hardop
uitleggen aan mezelf en riep
uiteindelijk moeders of ze tijd
had om me te overhoren. Deze
strategie werkt nog steeds, dus
een aanradertje voor de trouwe
lezer! Trouwens, ik heb ooit
gehoord dat als je kauwgum eet,
je brein sneller gaat werken. Its
worth a try!
Wat jouw manier ook wordt, ik
wens je alvast superveel succes
met het leren en maken van de
examens. Niet stressen en je hoofd
koel houden (hopelijk is het niet te
warm in die ruimtes).
Voor nu duik ik weer ondergronds.

Tekst: Fenne Voesten
Maud Rötjes
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Afvaldumpers moeten harder
aangepakt worden
Steeds vaker wordt er afval gedumpt. Niet alleen wordt er nog altijd afval op straat gegooid, maar inwoners van Venray geven ook aan dat het
nieuwe systeem, waarbij PMD-afval één keer per twee weken aan huis wordt opgehaald, ervoor zorgt dat er meer rommel op straat komt. De
zakken worden regelmatig te vroeg buiten gehangen.
Ook al wordt er vaak opgeruimd, er wordt in
Venray regelmatig afval gedumpt. Hoe komt dit
en hoe is dit te voorkomen? Is het een idee om
afvaldumpers harder aan te pakken door ze bijvoorbeeld hoge boetes te geven en hier strenger
op te controleren? Of moet de politie zich richten
op belangrijkere zaken? Door het zwaar beboeten van mensen die afval in de natuur gooien,

wordt het probleem wellicht deels opgelost. Het
schrikt de mensen af, omdat ze weten dat er een
fikse boete boven hun hoofd hangt wanneer ze worden betrapt. Er worden ook regelmatig plastic flesjes gevonden, terwijl de overheid bewust statiegeld
in het leven heeft geroepen. Je zou dus zeggen dat
dit mensen weerhoudt om het afval te dumpen.
Aan de andere kant heeft de politie weinig tijd om

mensen, die afval in de natuur gooien, actief te
benaderen en te beboeten. De politie kampt namelijk al met personeelstekort en moet zich richten op
grotere problemen.

Afvaldumpers moeten harder aangepakt worden.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 18

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
komen voor het beheer. Dit kan invloed hebben
voor de natuur. Volgens de wethouder gaan de
natuurwaarden steeds verder achteruit en heeft
de gemeente geen grip meer op het gebied.

Meer aandacht dus naar Ooijen-Wanssum, zeggen
ook de stemmers op de poll. Winnie Robles: “Het
prachtige natuurgebied Ooijen-Wanssum is een
typisch voorbeeld van ‘bijna goed’. Er is veel geld
geïnvesteerd, maar het noodzakelijke onderhoud
is niet geregeld. Niet alleen wijzen naar de provincie, maar graag ook zelf een proactieve houding van de gemeenten. Richt parkeerplaatsen in
waar wandelaars en fietsers kunnen starten, liefst

in de buurt van een vorm van horeca, en zorg dat
onderhoud geregeld wordt.” Ook Jan Timmermans
is het hiermee eens: “Gemeenten Horst en Venray
hebben hier (naast de provincie Limburg) ook een
verantwoordelijkheid. Het gebied is, vooral om het
water heen, duidelijk nog niet ‘af’. Gebieden moeten nog begrensd en bestemd worden. Sommigen
‘beschermd’.”

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

DE GROOTSTE KEUZE
GERANIUMS EN SURFINIA

Professionele
asbestverwijdering

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Dagelijks van 9.00-18.00 uur tussen 12.30-13.00 gesloten
Zondags van 10.00-16.00 uur • Vrijdags gesloten!

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

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

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

Willy’s Wereld

Column

Nieuwe zakken
Vanuit de Homo erectus ontstond de moderne mens zoals we
die nog steeds kennen: de Homo
sapiens. Zo’n 300 duizend jaar
verder heeft de mens zich verder
ontwikkeld en kunnen we
behalve een genetische of antropologische indeling ook categorieën maken op basis van sociale
ontwikkeling. Ik herken daarbij
een groep van significante
betekenis: de zakken.
Om dit verhaal te begrijpen, moeten
we eerst duiden wat de Homo sapiens nu eigenlijk de moderne mens
maakt en, met dank aan Wikipedia,
leg ik dat uit. “Het evolutionaire succes wordt verklaard door het grotere
brein met goed ontwikkelde kwabben, nodig voor abstract redeneren,
taalverwerving, probleemoplossing
en ontwikkeling van socialiteit en
cultuur”. Terug naar de subklasse: de
zakken. Het is moeilijk om te bepalen wanneer de zakken ontstaan
zijn. Hoewel er pas laat schriftelijke bewijzen gevonden zijn, wordt
alom aangenomen dat al vrij snel de
eerste groep zakken opstond. Ook
kwam er al vlot weer een onderverdeling. Zo onderscheiden we onder
andere de klootzakken en de rotzakken. Ook de strontzak en de lamzak
werden bekend in de modernere
samenleving. Belangrijk kenmerk
is dat er op basis van de hierboven
beschreven definitie, sprake is van
een verkleining van de benodigde
kwabben. Sinds kort kennen we
ook de afvalzak, ook bekend als de
vuilniszak. Ik bedoel niet de plastic
zak voor afval maar de groep zakken
die ongegeneerd haar afval dumpt
op plekken waar het niet hoort of
die het veel te vroeg aan de straat
plaatst, tegenwoordig opknopen
aan de lantaarnpaal. De afvalzakken
worden dan weer gesteund door de
klaagzakken die vooral vinden dat
de overheid faalt in beleid rondom
het verwerken van onze rommel. Het
aanspreken van de afvalzakken door
de klaagzakken blijft helaas achterwege. Als gevolg hiervan zorgen de
menselijke afvalzakken ervoor dat
straten, pleinen, bermen en bossen
vol liggen met fysieke, plastic afvalzakken. Ze bevuilen hun eigen nest
en zijn te beroerd om ook maar iets
zelf op te ruimen en zo worden ze
weer onderdeel van een nieuwe subgroep: de lakken en dan vooral de
luilakken en de vuillaken. Laten we
hopen op de wederopstanding van
die ene groep: de goedzakken!
Hou vol! Willy
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PvdA Venray

Hopelijk verandert niet alleen de wereld, maar ook de VVD

Vrouwen zijn vrouwen en kinderen zijn kinderen. Mannen zijn mannen, of ze uit Oekraïne, Syrië,
Soedan of Nederland komen, ze/we willen allemaal veilig leven, ze/we zijn allemaal gelukzoekers
zoals de VVD staatsecretaris Van der Burgt zegt. Hier in ons land is het veilig.
Het verschil dat
Dhr. van Oosterhout van de VVD,
in zijn artikel van twee weken
terug, ziet in recht op een leefbaar
bestaan tussen mensen met een
verschillende achtergrond vind ik
onjuist. Woedend werd ik toen ik
zijn VVD-artikel in de vorige HALLO
las. Indirect steunt hij daarin de

VENRAY Lokaal

discriminatie van vluchtelingen.
Hartstikke goed dat Venray de
vluchtelingen uit de Oekraïne
opvangt. Zeker zo goed is het
dat wij/Venray vluchtelingen uit
andere landen buiten Europa,
die vaak in een zelfde situatie
verkeren als die uit de Oekraïne,
ook welkom heten. Goed dat

we ook de vluchtelingen in de
noodopvang in de Voorde een
goede en veilige opvang bieden.
Steeds een verschil maken tussen
de afkomst van vluchtelingen,
dichtbij of veraf, blank of gekleurd,
Europees of niet: dat vind ik
verschrikkelijk. Discriminatie
past niet in de Venrayse

te laten oefenen. Ik kom zeer
regelmatig in Leeuwarden en
weet wat voor enorme herrie ze
veroorzaken.

heeft namelijk op ons allen invloed
(gehad), voor de één meer dan voor
de ander. Voor mij persoonlijk is het
het volgende: mijn joodse oma heeft
in de oorlog, en dan voornamelijk
tijdens de hongerwinter, echte
honger gekend. Daarom wordt er bij
ons thuis nooit eten verspild en gaan
we er kostbaar mee om. Ik denk dat
iedereen zo’n zelfde verhaal kent,
hoe groot of invloedrijk dat dan ook
op je leven is. Dat is ook de reden
dat wij met onze voltallige fractie

aanwezig waren bij de herdenking
en twee minuten stilte in Venray.
Dit brengt me terug bij de noodzaak
van de dodenherdenking. Met de
huidige oorlogen in ons achterhoofd
zijn 4 en 5 mei weer even een
‘wake up call’. De vrijheid en vrede
waar wij in leven mogen niet als
vanzelfsprekend gezien worden.

ontbreekt, volgt al snel een behoefte
aan controle. Dat uit zich onder
andere in een groot aantal WOBverzoeken (verzoeken tot openbaarmaking van bestuurlijke informatie)
aan het adres bij gemeenten. Hoe
nu verder? De oplossing voor herstel
van vertrouwen ligt mijns inziens
niet in controle. De oplossing ligt in
transparante communicatie aan de
voorkant, van zowel de politiek als
bestuurders. De Venrayse politiek
heeft die handschoen opgepakt door

een transparant formatieproces in te
gaan. Door openbare vergaderingen
zoals een duidingsavond, terugkoppeling vanuit de (in)formateurs en
persberichten wordt de Venrayse
inwoner meegenomen in de totstandkoming van een nieuwe coalitie. Ik vertrouw erop dat het nieuw te
vormen bestuur zal voortgaan op de
ingeslagen weg naar een groter vertrouwen in onze overheid.

Piet Kroft

Stilstaan bij vrijheid
Op 4 mei herdachten we alle gevallenen tijdens de Tweede Wereld
oorlog en alle militaire conflicten en vredesoperaties sindsdien. Maar
waarom is het nou zo belangrijk om hierbij stil te blijven staan?
Na WOII was de algemene tendens in
Europa: dit nooit meer. Teleurgesteld
schrijf ik deze woorden, wetende dat
dit helaas niet is uitgekomen. Echter
is dit voor ons weer de zoveelste
herinnering dat we onze vrijheid
moeten koesteren. Wij kunnen ons
bijna niet voorstellen hoe het is om
in constante staat van alertheid,

VVD Venray

politiek, het gaat om mensen.
Zoals burgemeester Kompier
opmerkt: “Als gemeente Venray
voelen we de noodzaak en de
urgentie om bij te dragen aan
het opvangvraagstuk rondom
asielzoekers.”
Verder in zijn stuk spreekt hij zich
indirect uit voor F35 op vliegveld
de Peel. Mijn advies aan de VVD is:
verhoog de vermogensbelasting
en gebruik het geld om die
vliegtuigen in onbewoond gebied

angst, onvrede en onvrijheid te
leven.
Voor velen, inclusief mijzelf, is oorlog
iets dat we kennen uit verhalen,
boeken of films. Omdat we er niet
allemaal direct mee in aanraking zijn
gekomen, is het juist zo belangrijk
om het niet te vergeten en er
aandacht aan te schenken. De oorlog

Mees Hillenbrink, raadslid

Verder op de ingeslagen weg
Vertrouwen in de politiek is voor iedereen belangrijk voor het democratisch proces. Gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders
hebben dat vertrouwen ook nodig voor een breed gedragen politiek
beleid. Vertrouwen is de lijm die hen bindt.
Onderzoek van het Kieskompas
toonde echter aan dat circa 40 procent van de Nederlanders aangeeft
weinig tot zeer weinig vertrouwen
te hebben in de gemeente. Daarbij
scoort de lokale overheid beter dan
‘Den Haag’ en is er meer vertrouwen in kleine gemeenten dan in

grote steden. Ondanks dit verschil is
er geen reden om in Venray achterover te leunen. Noord-Limburg doet
het in vergelijking namelijk beduidend slechter: circa 50 procent van
de respondenten gaf aan weinig tot
zeer weinig vertrouwen te hebben
in hun gemeente. Waar vertrouwen

Lowieke Kateman, 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.

Mooi
Natuurlijk

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

20%

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Volg ons op:

OVERLAST
DOOR
VOGELS?

TRAAS BELLEN:
0478-850138
WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

#kempencreëert

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

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
www.vangemertbv.nl

creatieve
ideëen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Hortensia’s (heel veel srt.) Rhodo
e.a. groenbl. heesters ook op
stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. DIV.
AANBIEDINGEN ZIE: www.veldtuinplanten.nl Open za. 9.30-16.30 uur,
of vrij. na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
Trap bekleden met tapijt veel keuze.
Bel 06 16 37 45 14 voor een gratis
prijsopgave bij u thuis dmv stalen.
Woningstoffeerderij vd Broek.
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Geplukt

Pascal Schoonheim Venray
Nog maar een paar maanden is hij in Venray te vinden. Volgend jaar
verhuist Pascal namelijk met zijn vriendin Manon naar Veenendaal,
waar ze een huis gekocht hebben samen. Net op tijd om nog geplukt
te worden. Deze week wordt de 29-jarige Pascal Schoonheim uit
Venray geplukt.

7 zat, vertrokken we naar Almere,
waar ik heb gewoond tot het tweede
jaar van de middelbare school. Toen
mijn vader hierna aankondigde weer
overgeplaatst te worden, waren mijn
broer Kevin en ik er klaar mee”, lacht
hij. “We verhuisden naar Venray en
Kevin en ik zeiden: ‘dit is de laatste
keer geweest’. We hadden het namelijk goed in Almere en moesten telkens nieuwe vrienden maken. Tijdens
de laatste verhuizing, zaten we in
een leeftijdsfase waarin het lastiger
is om nieuwe vrienden te maken.”
Daarnaast geeft Pascal aan dat de
overstap van Almere naar Venray
best intens was. “Van Flevoland naar
Limburg”, zegt hij. “We woonden eerst
in een hele diverse, multiculturele
stad. Dan kom je opeens in een rustig
dorp terecht. Dat was wennen, vooral
het dialectverschil”, lacht hij.

Lastige periode
Hij hield woord, want Pascal woont
inmiddels alweer vijftien jaar in
Venray en is niet meer verhuisd sinds
hij hier kwam. Hij heeft het hier fijn,
maar kon in zijn eerste jaar weinig
aansluiting met leeftijdsgenoten vinden. “Ik vond mijn draai niet”, vertelt hij. “In Almere voetbalde ik op
hoog niveau en toen ik me hier wilde
inschrijven bij SV Venray, was er een
wachtlijst van één jaar. Voetbal was
juist een uitlaatklep voor me, die ik nu
moest missen. Daardoor spijbelde ik
veel meer en moest ik het schooljaar
opnieuw doen. Het was een moeilijk jaar voor me en ik was eigenlijk
wel blij toen ik betrapt werd door de
directie. Zij liet me instromen naar
vmbo-t en dit was de beste beslissing
die er gemaakt had kunnen worden.
Ik leerde veel nieuwe mensen kennen waar ik nu nog steeds mee omga.
Alles viel toen eindelijk op zijn plek.”
mijn vader daar gestationeerd zat.”
Toen Pascal 1 jaar oud was, besloot
zijn moeder dat ze terug wilde naar
Nederland. “Mijn vader is toen overgeplaatst naar Utrecht en we verhuisden
die kant op”, blikt Pascal terug. “Vanuit
Utrecht verhuisden we op mijn 4e naar
Biddinghuizen en daar heb ik bijna de
basisschool voltooid. Toen ik in groep

Dat Pascal er weinig moeite
mee heeft om Venray te verlaten, heeft alles te maken met
het feit dat hij als kind veel is
verhuisd door Nederland. “Mijn
vader zit bij Defensie”, legt hij uit.
“Ik ben geboren in Roermond,
maar heb tot mijn eerste levensjaar in Duitsland gewoond, omdat

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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7
3

5

5
1

3

9

7

8
8

3

7

1

9

4

6

Oplossing vorige week:

7

5
9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2

2

3

5
9

1
4

6
6

6

4

1

2

4

7

5

3

6

8

9

3

7

8

9

6

4

2

5

1

5

9

6

8

1

2

3

4

7

6

3

9

5

2

7

8

1

4

8

1

2

3

4

9

7

6

5

7

4

5

6

8

1

9

2

3

4

8

3

1

7

6

5

9

2

2

6

7

4

9

5

1

3

8

9

5

1

2

3

8

4

7

6

Verhuizen voor de liefde
Naast dat Pascal elke dag op en neer
naar zijn werk in Eindhoven rijdt, stapt
hij om het weekend ook de auto in om
zijn vriendin Manon te bezoeken, die
in Veenendaal woont. Hij leerde haar
kennen in 2013, toen hij op vakantie
was in Frankrijk. “Ik kon het vanaf het
begin al goed met haar vinden”, vertelt Pascal. “Toen ze terug naar huis
ging, besefte ik me dat ik haar toch
wel heel leuk vond en van het één
kwam het ander. In Nederland realiseerde ik me dat voor mij niet alleen
een vakantieliefde was en toen zijn
we een paar keer op date gegaan. We
werden verliefd en dat zijn we nog
altijd.” Pascal geeft aan dat de afstand
niet per se iets negatiefs is. “We brengen de weekenden samen door en als
ik terugkijk heb ik hierdoor doordeweeks altijd goed kunnen focussen op
mijn studie en sport. In het weekend
doen we leuke dingen samen.”
Hier komt binnenkort verandering in,
want samen hebben Pascal en Manon
een nieuwbouwwoning gekocht in
Veenendaal. “De oplevering wordt
geschat op eind 2022”, geeft hij aan.
“We zijn dan al bijna negen jaar
samen. Ik vind het superspannend om
samen te gaan wonen, maar heb er
vooral heel veel zin in.” Pascal vindt
het niet erg om Venray te verlaten.
“Het was een klein discussiepunt wie
van de twee zijn woonplaats zou verlaten”, lacht hij. “Omdat ik zelf zo vaak
al ben verhuisd, stond ik er nu ook
voor open om diegene te zijn die verhuist. Daarnaast zijn veel vrienden van
de middelbare school ook uit Venray
vertrokken en ik zie ze nog supervaak.
Als we elkaar willen zien, dan doen
we dat toch wel. Het maakt niet uit

waar dat dan is, daar doe je moeite
voor.”

Actief bezig
Zijn vrije tijd besteedt Pascal vooral
aan sport. “Ik hou ervan om ermee
bezig te zijn wat mijn lichaam kan”,
legt hij uit. “Bijna al mijn vrije tijd
zit in de sportschool, maar ik hou er
ook van om buiten bezig te zijn met
bijvoorbeeld hardlopen of mountainbiken. Het is heerlijk om je grenzen
te verleggen. Eigenlijk vind ik bijna
alle sporten leuk”, vertelt hij. “Ik heb
eigenlijk te veel hobby’s om te kunnen uitvoeren in de tijd die ervoor is.
Daarom heb ik gekozen voor fitness,
omdat dit heel vrij in te vullen is. Je
kunt gaan wanneer en hoe lang je
wilt. Daarnaast doe ik ook nog aan
skiën en snowboarden in de winterperiodes.”
Naast sporten houdt Pascal ook wel
van een feestje, maar een terrastype
is hij niet. “Daar ben ik veel te druk
voor”, lacht hij. “Ik ben liever actief
bezig, dus zoek regelmatig een festival op of ga naar een pretpark. Manon
is rustiger dan ik, dat is wel fijn. Zij
zegt me wel eens dat ik rustig aan
moet doen en remt me af wanneer
ik mezelf voorbijga in wat ik allemaal
wil doen. Daarom zijn we zo’n goede
match. Samen met haar ga ik ook
graag op reis, dat is nog een andere
hobby. Ik hoop dan ook dat ik over
een aantal jaar met haar veel gezien
heb van de wereld. Dan is het ook wel
tijd voor een gezinnetje: huisje boompje, beestje. Zij wil graag trouwen, dus
daar moet ik dan ook maar aan geloven”, lacht hij.
Tekst: Floor Velthuizen

Plezier in werk
Nadat Pascal zijn middelbare school
afrondde, twijfelde hij lang over wat
hij hierna wilde doen. Vanwege zijn
liefde voor sport koos hij ervoor om
de mbo-opleiding CIOS te doen. Nadat
hij deze succesvol afrondde, besloot
hij de opleiding Leraar Lichamelijke
Opvoeding (ALO) in Eindhoven nog
te doen. Deze rondde hij in vier jaar
af. “Ik ben blij dat ik deze opleiding
gedaan heb, je wordt ouder tijdens je
studie en je blijft jezelf ontwikkelen.
Zo ben ik erachter gekomen wie ik
ben en wat ik wil in het leven. Ik heb
ontdekt dat ik het geven van gymles ontzettend leuk vind en tot op de
dag van vandaag doe ik dat ook als
werk.” Pascal werkt sinds zijn 25e op
twee verschillende basisscholen in
Eindhoven. “Het leuke aan kinderen
is hun puurheid. Ik vind belangrijk om
kinderen door middel van mijn sportlessen te enthousiasmeren om te
bewegen. Zo krijgen kinderen plezier
in sporten en zijn ze bezig met zichzelf en wat hun lichaam allemaal kan.
Het is mooi om bij te dragen aan de
ontwikkeling van kinderen. Ik geef
leerlingen les die nu in groep 8 zitten,
maar ik heb ze dus al in mijn lessen
vanaf dat ze in groep 4 zaten. Het is
supertof om te zien hoe zij opgroeien
en zich ontwikkelen.”

Apply online at
jobs.deere.com

Human Resources & Office Administrator (m/f/d)
The HR Team in Horst is looking for a HR & Office Administrator (min. 32 hours) for a
temporary assignment. Our ideal candidate will be able to start latest June 2022 and
work till mid-January 2023 to help in covering a maternity leave.

•
•
•
•

You will perform a variety of tactical tasks to support HR,
such as employee time registration, employee records and
other routine activities.
In addition, you will also perform work related to the
reception such as welcoming guests and managing calls.
You have a background in human resources, secretary,
administration or equivalent.
You have ±3 years of experience in a similar role and
preferably in a dynamic work environment.

For more information about this vacancy, please scan the QR code or go to jobs.deere.com!
John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland
John Deere employs approximately 75,000 people and is the world's largest manufacturer of agricultural
equipment. Our name stands for high quality and reliability. John Deere Fabriek Horst B.V. produces and
develops sprayers and employs about 200 people.
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Thema Hawaii tijdens 28e IDECO Energie
tennistoernooi in Ysselsteyn

Ondanks kermisweekend
pakt SVOC’01 winst

In de week van zaterdag 11 tot en met zondag 19 juni organiseert TV Ysselsteyn weer het IDECO Energie
tennistoernooi. Dit is de 28e uitvoering voor tennisspelers uit de hele regio van Noord-Limburg en OostBrabant.

SVOC’01 uit Oirlo speelde op zondag 8 mei een uitwedstrijd tegen
De Horst uit Groesbeek. In Oirlo was in het weekend ook kermis.
Dat zorgde ervoor dat het korfbalteam opgewarmd begon aan de
wedstrijd. De wedstrijd eindigde in 6-10 winst.
Het eerste team van SVOC’01 ging
voorbereid de wedstrijd in door
beelden van de tegenstander terug
te kijken. Hierop werd de tactiek
van het Oirlose team aangepast. De
wedstrijd begon met een tegenslag voor de uitploeg. De Horst wist
twee punten te maken. SVOC’01 wist
een comeback te maken, waardoor
het in de rust 2-3 stond. Ondanks de
kleine voorsprong, was de trainer
van SVOC’01 nog niet tevreden. Het
team werd opgepept. In de tweede

helft kwamen de meiden van de
A1 de stand opschroeven, waardoor
de uitploeg begon uit te lopen. De
wedstrijd eindigde in een stand van
6-10, wat ervoor zorgt dat de spelers
van SVOC1 van de vierde naar de
derde plaats zijn gegaan. De eerstvolgende thuiswedstrijd die SVOC’01
1 speelt, is op zondag 15 mei om
13.00 uur tegen ODIO 1 uit Millingen
aan de Rijn.
Tekst: SVOC’01

Titel dichtbij voor SV Venray
na twee derbyzeges
Vanwege corona vond het toernooi in
2020 geen doorgang. In 2021 verschoof
het om dezelfde reden noodgedwongen naar augustus. Dit jaar wordt er
weer in de traditionele week 24 van
juni gespeeld. De organisatie kijkt uit
naar het toernooi. Op vrijdag vindt de
traditionele feestavond plaats. Het

jaarlijkse aan het toernooi gekoppelde
thema is dit jaar Hawaii.
Op de finaledag zijn er traditionele
scheidsrechters op een stoel. Zij zullen
de partijen ook dit jaar weer in goede
banen leiden. Het toernooi sluit op
zondag 19 juni af met een grote loterij,
waarbij verschillende prijzen te winnen

zijn. De hoofdprijs is het winnen van
kaartjes voor een bezoek aan voetbalwedstrijd van een Nederlandse of
Duitse club met een grote naam.
Inschrijven kan op de onderdelen HD,
DD en GD in sterkte 5, 6, 7 en 8 tot
en met uiterlijk maandag 30 mei via
www.toernooi.nl

Oranje Wit door winst één plaats omhoog
Oranje Wit 1 uit Leunen speelde op zondag 8 mei een thuiswedstrijd tegen MKV uit Milheeze. Aangezien het
Leunense korfbalteam de eerste buitencompetitie wedstrijd in Milheeze heeft verloren met 13-12, was het
sportteam erop gebrand om te winnen. De wedstrijd eindigde in een winstgevende uitslag van 15-9, waardoor
de thuisploeg zich één plaats omhoog heeft gespeeld tot de derde plaats.
Oranje Wit begon de wedstrijd
sterk. Een doorloopbal van Maureen
en een afstand schot van Carlijn
resulteerden in twee doelpunten.
Vervolgens kreeg MKV een strafworp, waardoor ook zij op het scorebord kwam te staan. De dames
van Oranje Wit legden de strijdbijl niet neer. Thuisploegspeelsters
Dionne en Carlijn scoorden beide een
afstandsschot in de korf. MKV reageerde hierop en scoorde vervolgens uit een korte kans bij de korf.
Oranje Wit liet het er niet bij zitten.
Leunenspeelster Fleur scoorde na
2 minuten. Na een regen aan goals,
werd er een tijdje niet gescoord door
beide ploegen. Oranje Wit creëerde

veel kansen, maar ze konden niet
worden verzilverd. MKV kwam niet
tot kansen doordat Oranje Wit strak
verdedigde. In de laatste minuut voor
de rust kreeg Leunen er één punt bij
door een afstandsschot van speelster Dionne. Ook Milheeze wist er
nog één in te leggen. De ruststand is
6-3 in het voordeel van Oranje Wit.
Na de rust wist Oranje Wit het doelsaldo op te krikken tot een stand van
9-3. Door een vrijebal en omdraaibal
klom MKV met drie punten omhoog
tot een stand van 9-6. Het gat werd
dus steeds kleiner. Er brak een periode
aan waarin er veel werd gescoord.
Deze periode zorgde voor een stand
van 12-8. Oranje Wit liet na de rust

veel kansen liggen. MKV lukte het
daarentegen nog om in de 22e minuut
te scoren via een afstandschot. Dit
was niet genoeg voor de ploeg uit
Milheeze om met de winst naar huis
te gaan. Uiteindelijk wonnen de korfbalsters uit Leunen de wedstrijd met
een eindstand van 15-9. Door de winst
op Milheeze heeft Oranje Wit zich een
plaats omhoog gespeeld. Ze staan
nu op de derde plaats met 12 punten
onder SV Melderslo, die op de tweede
plaats staan met 15 punten. De korfbalsters spelen zondag 15 mei een
thuiswedstrijd tegen SV Melderslo om
13.00 uur.
Tekst: SV Oranje Wit

Meerdaags Wandelevenement in de startblokken
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 helaas 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.
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 kilometer 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.
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

SV Venray heeft het kampioenschap voor het grijpen in de eerste
klasse D. De Venrayse voetballers kunnen op donderdagavond 12
mei al de titel binnenhalen. Bij winst in het uitduel met de nummer
twee Chevremont in Kerkrade loopt de voorsprong op naar veertien punten. Met nog vier wedstrijden te gaan, is Venray dan
onbereikbaar geworden voor de concurrentie. Het Venrayse team
zette een grote stap richting de titel door overtuigend twee derby’s
te winnen. Na de 4-1 zege op Wittenhorst werd Venlosche Boys op
vrijdag 6 mei met 5-1 verslagen.
De uitwedstrijd in Venlo eindigde
in het begin van het seizoen nog
in een doelpuntloze remise. Venray
kende vrijdag voor eigen publiek
opnieuw een bliksemstart. Rick
Egelmeers brak na vier minuten
de score open, 1-0. De thuisclub
drukte door en halverwege de
eerste helft prijkte al de 4-0 stand
op het scorebord. De excellerende
Niek Versteegen scoorde binnen
een kwartier een loepzuivere hattrick. Stan Kersten schoot vlak voor
rust de vijfde treffer binnen. Venray
nam in de tweede helft gas terug.
Venlosche Boys kon daardoor nog
de eretreffer scoren, 5-1.
De derby tegen Wittenhorst leverde
op zondag 1 mei een 4-1 zege op.
Op het sportpark in Horst sloeg
de Venrayse koploper ook al snel

toe. Stan Kersten schoot in de 12e
minuut de openingstreffer binnen.
Niek Versteegen verdubbelde twee
minuten de later de voorsprong:
0-2. Evenals in de thuiswedstrijd op
16 oktober (3-0 winst) had Venray
het beste van het spel tegen de
Horstenaren. De derbyspanning
was halverwege de eerste helft al
zo goed als verdwenen toen Niek
Versteegen de bezoekers op een
riante 0-3 voorsprong zette. Joost
van Rensch scoorde uit een vrije
trap nog voor rust de enige Horster
treffer: 1-3.
Na de pauze viel er minder te beleven. Trainer Frans Koenen liet nog
vijf wisselspelers invallen. Danny
Pelzer, een van de invallers, bracht
na een actie van Niek Versteegen
de eindstand op 1-4.

Harrie Jacobs clubkampioen
biljartvereniging de Kemphaan
De finale van het clubkampioenschap voor ouderen van biljartvereniging ‘De Kemphaan’ in Venray is op donderdag 28 april in
het bijzijn van een groot aantal belangstellenden gespeeld.
De finalisten van deze competitie waren Geert Barents en Harrie
Jacobs.
Harrie had bij aanvang een voorsprong van 31 caramboles en startte
voortvarend. Zijn tegenstander deed
pogingen om de achterstand in te
lopen maar mede door pech in de
afronding kon hij de marge nauwelijks verkleinen. Uiteindelijk bleef
hij steken op 41 van de 55 te maken
caramboles. Gemiddeld 1.64.
Harrie behaalde zijn doel in 25 beurten, hetgeen hem een gemiddelde
opleverde van 0.96. Hij verwees
hierdoor Geert naar het tweede

plan. Deze prestatie resulteerde
in de titel ‘clubkampioen libre
2022’. De bijbehorende wisselbeker, geschonken door stichting de
Kemphaan, werd hem overhandigd
door de voorzitter van de vereniging. De derde en vierde plaats
kwamen, respectievelijk terecht bij
de heren Theo Mertens en Gerrit
Bonants op basis van de gemiddelde score.
Tekst: Ger Keizers
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Lentewandeling
in het Zwartwater
Het Zwartwater is een gebied ten noordoosten van Vredepeel. IVN Geijsteren-Venray organiseert hier op
zondag 15 mei een lentewandeling.
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IVN Geysteren-Venray
organiseert dagwandeling
in België
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 22 mei een dagwandeling naar de Hoge Venen in België. De wandeling, onder leiding
van Olaf op den Kamp, is circa 10 kilometer lang en kent niet veel
hoogteverschillen. Tijdens deze dagwandeling maken deelnemers
kennis met het veengebied op het dak van België.
De wandelroute gaat afwisselend
over smalle paden, bospaden en
brede boswegen, hierdoor worden
goede wandelschoenen en eventueel een wandelstok aangeraden.
Ook wordt er aanbevolen om eten
en drinken mee te nemen voor
onderweg. De wandeling begint
bij parkeerplaats Nahtsief. Vanaf
hier verkennen de deelnemers
het veengebied Im platten Venn.
Daarna steekt de groep over naar
het veen Nahtsief en loopt langs

de Entenpful naar de Stelling, waar
pauze wordt gehouden vlakbij de
rotsblokken Kaiser Karls Bettstatt.
Via het Brackvenn keren de deelnemers terug naar de auto of bus. Na
afloop is nog een bezoek aan de
stad Monschau voor een kop koffie.
Er vertrekt zondagochtend om
08.00 uur bij sporthal de Wetteling
op de Zuidsingel in Venray
een bus. Aanmelden kan via
info@ivn-geysteren-venray.nl
onder vermelding van Hoge Venen.

Seniorenwandeling
op terrein Servaashof
Tijdens de wandeling op zondag 15
mei zal blijken hoe de natuur zich
door de vorming van blad, bloem en
vruchten opmaakt voor de zomer. Het
Zwartwater ontleent zijn naam aan
een ven met zwart water dat hier in

het verleden lag. Dit ven is inmiddels
drooggelegd en omgetoverd in landbouwgrond. Rondom het ven bevond
zich bijzonder arme grond, met alleen
heide en stuifzand. Delen van de
heide zijn halverwege de twintigste

eeuw ontgonnen. Daarna is er voornamelijk naaldhout aangeplant.
De wandeling start om 10.00 uur bij
de parkeerplaats aan de Kuulenweg
(nabij Kuulenweg 11) in Vredepeel.
Deelname is gratis.

Lezing over Limburgs water
in een veranderend klimaat
Dijkgraaf Patrick van der Broeck geeft op woensdag 18 mei in Geijsteren een lezing over Limburgs water in
een veranderend klimaat. Hij vertelt over de taken van Waterschap Limburg, blikt terug op de crisis van 2021
en gaat in op wat dit betekent voor de toekomst.

IVN Geijsteren-Venray organiseert op vrijdag 13 mei op het terrein
van het Servaashof (voorheen Vincent van Gogh Instituut) een
rustige wandeling. De wandeling is speciaal voor ouderen die
graag in een aangepast tempo wandelen.
‘Servaas’ is in het begin van de
vorige eeuw gesticht. Er staan
veel monumentale bomen die
rond die tijd zijn geplant zijn en nu
dus ongeveer een eeuw oud zijn.
Bewoners en vrijwilligers hebben
vijf jaar geleden een belevingstuin aangelegd. In deze tuin is een
herdenkingsplek gemaakt van
gerecycled materiaal. Verder staat
er een groot insectenhotel en is er
een blotevoetenpad aangelegd.

Informatieborden geven uitleg over
onder meer vogels en vlinders.
Deze korte wandeling is bedoeld
voor senioren. Ook mensen die
lopen met behulp van een rollator
of zich voortbewegen met scootmobiel of rolstoel (met begeleider)
kunnen deelnemen. De wandeling
start om 14.00 uur bij de parkeerplaats van het Servaashof, links
van de hoofdingang, Stationsweg
48 in Venray. Deelname is gratis.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:
VENRAY CENTRUM
VENRAY LANDWEERT
VENRAY BRUKSKE
MERSELO
Water is een vanzelfsprekend element in het land van Peel en Maas.
Het waterschap werkt dagelijks met
meer dan 340 medewerkers aan de
kwaliteit van het water, de veiligheid
rondom water en klimaatverandering.
Afgelopen zomer kwam de kracht van
het water gevaarlijk dichtbij, toen de
extreme neerslag zorgde voor alarmerende situaties. In snel tempo werden inwoners geëvacueerd, keringen
opgebouwd, zandzakken gelegd en
pompen geplaatst. Deze operatie werd
opgezet met inwoners en partners

binnen en buiten de waterketen.
Het op peil houden van al dat water
en het gebruiken voor recreatie,
sport, scheepvaart of om te drinken, gaat gepaard met allerlei opgaves. Samen met inwoners en partijen
is Waterschap Limburg in gesprek
gegaan om een toekomstplan te
schetsen. Hoe maken we ruimte voor
de rivier? En hoe zorgen we tegelijkertijd voor veiligheid en leefbaarheid
in een gebied? De gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum is een actueel
voorbeeld: een werkwijze die is ont-

wikkeld mét en vóór de omgeving.
Patrick van der Broeck woont al meer
dan twintig jaar in de gemeente
Venray. Hij volgde de studie
Cultuurtechniek aan de Internationale
Agrarische Hogeschool Larenstein.
Hierna studeerde hij Fysische
Geografie aan de Universiteit van
Utrecht. Sinds 1 januari 2017 is hij dijkgraaf van Waterschap Limburg.
De lezing wordt georganiseerd door
GroenGeijsteren, begint om 19.30 uur
en vindt plaats in De Kei. Inloop is
vanaf 19.15 uur, de toegang is gratis.

HEIDE
GEIJSTEREN

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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10(+2)-jarig jubileum millenniumfontein
Venray
Twaalf jaar geleden werd door de gemeente Venray, in samenwerking met het Mondiaal Platform Venray,
de millenniumfontein op het Schouwburgplein in gebruik genomen. Met een uitstel van twee jaar viert
het Mondiaal Platform op zaterdag 14 mei alsnog dit jubileum met een programma met onder andere muziek,
dans en film. Dat gebeurt allemaal op het Schouwburgplein en in de foyer van de schouwburg in Venray
om 14.30 uur.
Het Mondiaal Platform Venray viert
het uitgestelde jubileum van de millenniumfontein om weer eens stil te
staan bij de gedachte die erachter
schuilt. De fontein dient niet alleen als
sfeermaker, hij is er ook om mensen
te helpen herinneren aan de aanpak
van grote wereldproblemen, de zogeheten millenniumdoelen. In de tegels
rondom de waterpartij zijn acht tekens
gefreesd die die doelen symboliseren:
geen armoede en honger meer, alle
kinderen naar school, gelijke rechten voor alle mensen, kindersterfte

voorkomen, goede zorg voor zwangerschap en bevallen, voorkomen van
ziektes als malaria, een duurzaam
leefmilieu en eerlijke handel. Deze
doelstellingen zijn wereldwijd inmiddels uitgebreid en onderschreven
door 189 landen, en moeten worden
gehaald voor 2030.

Programma
Het jubileumprogramma start om
14.30 uur bij de fontein met muziek
door Luuk Lenders. De muzikant
staat bekend om zijn volksmuziek

met tin whistle, fluiten, ocarina’s,
accordeon en pingpongballen. Het
muzikale programma wordt afgewisseld met performances van de jonge
danseressen van Danshuis VenrayWell. In de Schouwburg wordt een
korte film vertoond, geproduceerd
door Sinvid Mediamakers Venray,
over het Schouwburgplein toen en
nu. Daarnaast krijgt wethouder Cor
Vervoort een herinneringsgeschenk
aan de millenniumfontein.

In gesprek met Stan Verhaag

NRC-journalisten te gast
bij BiblioNu

NRC Handelsblad-journalisten Joep Dohmen en Paul van der Steen
zijn op maandag 30 mei te gast bij BiblioNu in Venray.
Gespreksleider Stan Verhaag praat met hen over De
Vriendenreünie, hun nieuwe boek over de bestuurscultuur in
Limburg. Uitgever Christ van den Munckhof en Peel en Maasjournalist Henk Baltussen schuiven aan voor een gesprek over de
rol van de lokale journalistiek.

Verhaal over verleden, heden en toekomst

Emile Roemer opent vernieuwd
Museum Psychiatrie Venray
Gouverneur Emile Roemer opent op vrijdag 27 mei het vernieuwde Museum Psychiatrie Venray. Naast de
officiële opening en de lancering van de nieuwe website van Museum Psychiatrie Venray vertelt hoogleraar
Gemma Blok een verhaal over de Nederlandse psychiatrie met als titel De omgang met ‘moeilijk erfgoed’.
Gemma Blok is hoogleraar
Geschiedenis van mentale gezondheid
en cultuur aan de Open Universiteit.
115 jaar geleden, op 27 mei, werd de
eerste cliënt met psychiatrische problematiek hulp geboden in Venray.
Sindsdien is er in de psychiatrie op
allerlei manieren geïnnoveerd om
cliënten steeds passende behandeling en ondersteuning te bieden. Het

Museum Psychiatrie Venray vertelt het
verhaal over het verleden, heden en
toekomst van psychiatrie in Venray.
In de afgelopen tijd is er door vele
vrijwilligers gewerkt aan de vernieuwing van het museum vanuit het
nieuwe concept ‘enkeltje Venray’.
Hans Hendrikx, lid raad van Bestuur
VIGO, opent het programma, dat start
om 14.30 uur.

Daarop sluitend vindt de lezing van
Gemma Blok over de omgang met
‘moeilijk erfgoed’ plaats. De officiële
opening van het museum en lancering van de nieuwe website begint om
15.30 door Emile Roemer. De officiële
opening komt om ongeveer 16.30 uur
weer tot een einde.

Waargebeurde verhalen vertellen

Literair Café Venray sluit seizoen af
met schrijfster Gerda Blees
Schrijver en dichter Gerda Blees sluit op zondagmorgen 15 mei om 11.00 uur het literaire seizoen af van
Literair Café Venray. De afsluiting vindt plaats in het Theehuis van het Odapark in Venray. Gerda won met
haar debuutroman ‘Wij zijn licht’ de Literatuurprijs van de Europese Unie 2021 en de Nederlandse
Boekhandelsprijs 2021.
In ‘Wij zijn licht’ vertelt Gerda Blees
het waargebeurde verhaal binnen een
woongroep. Gerda raakt geïntrigeerd
door een krantenbericht over de dood
van een 62-jarige vrouw, die op enig
moment samen met drie huisgenoten besluit ‘voeding los te laten’ en
te leven van licht en lucht. De vrouw

overlijdt uiteindelijk aan ondervoeding.
“Ik ben geïnteresseerd in dingen die
extreem fout gaan”, zegt Gerda Blees.
Gerda is zelf ook woonachtig in een
woongroep en kan zich daardoor iets
voorstellen bij de dynamiek in zo’n
clubje mensen. “De een is dominant,

een ander te volgzaam, in dit geval tot
de dood erop volgt.”
De entree voor de seizoenafsluiting
is voor seizoenpashouder gratis en
vooraf aanmelden of een plaats
reserveren is niet meer nodig.

In 2021 stapten het volledige
Limburgse provinciebestuur en de
gouverneur voortijdig op nadat
politieke partijen het vertrouwen
hadden opgezegd na een integriteitsaffaire. Ook in de jaren
negentig was Limburg al eens
bestuurlijk van slag door integriteitsvraagstukken. Joep Dohmen
schreef er in 1996 het boek De
Vriendenrepubliek over.

Bestuurscultuur
In De Vriendenreünie richt Dohmen
samen met Paul van der Steen het
vizier opnieuw op de Limburgse
bestuurscultuur. In hun boek besteden ze ook aandacht aan Venray,
waar de gemeenteraad in juni
2021 een motie van wantrouwen

tegen een wethouder aannam, die
daarop vertrok. Een andere wethouder besloot ook te vertrekken.
De burgemeester, tegen wie een
motie van afkeuring was ingediend, kondigde in november 2021
zijn voortijdige vertrek aan.
Op maandagavond 30 mei gaat
gespreksleider Stan Verhaag in
gesprek met Joep Dohmen en Paul
van der Steen. Zij willen nadrukkelijk ook in gesprek met het publiek,
‘want wij leggen graag verantwoording af,’ zoals Dohmen het
formuleert.
Dit evenement begint om 19.30
uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Aanmelden kan via biblionu.nl/
activiteiten

AgXeed zoekt handige collega’s met technisch inzicht
Assemblage medewerker robotica

Logistiek medewerker robotica

Jouw verantwoordelijkheden:
Assembleren van mechatronische
machines en halffabricaten,
elektrische en hydraulische
installaties. Kwaliteitscontrole
uitvoeren, verbeteren van de
productie omgeving.

Jouw verantwoordelijkheden:
Verpakken, picken en packen van
producten, administratief en fysiek
inboeken van goederen. Uitvoeren
diverse magazijn- en expeditietaken,
voorraadbeheer en magazijnmeester.

Voor beide functies zoeken wij:
Iemand met LBO/VMBO werken denkniveau die zelfstandig
gestructureerd kan werken in
teamverband met passie voor
machines en een gezonde dosis
humor.

Zie jij het zitten om mee te werken in deze gepassioneerde omgeving samen met ons inspirerende team?
Solliciteer dan direct bij AgXeed! Contactpersoon Rienk Landstra. +31 6 534 18 413 / www.agxeed.com / info@agxeed.com

More information

We provide AUTONOMY
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Virtuele en interactieve experience

TABOEIEND blijkt effectief
in doorbreken taboes over
mentale gezondheid
Stichting Durf Te Vragen, waar
YouTubers Dylan Haegens en
Marit Brugman oprichters en
ambassadeurs van zijn, en VIGO
(Vincent van Gogh GGZ) richtten in
2021 TABOEIEND op. TABOEIEND
komt naar middelbare scholen met
het doel om jongeren duidelijk te
maken dat het normaal is om te
praten over hoe het met ze gaat en
hoe ze zich voelen. Recent onderzoek, in samenwerking met de
Radboud Universiteit en VIGO,
toont aan dat TABOEIND hierin
slaagt. Daarmee is TABOEIEND een
wetenschappelijk bewezen effectieve interventie, die het taboe op
praten over mentale gezondheid
bij jongeren doorbreekt.
TABOEIEND is een virtuele en
interactieve experience voor de eerste
en tweede klassen van het voortgezet
onderwijs. Robot Foob komt samen
met een preventiewerker van Vincent
van Gogh naar de klas en laat de
jongeren door middel van games
en video’s op een laagdrempelige
manier kennismaken met mentale
gezondheid. Op een speelse en
luchtige manier wordt verteld dat
mentale klachten veel voorkomen en
zijn jongeren in staat deze eerder te
herkennen en erkennen. Dit verlaagt
de drempel om hiermee naar een
vertrouwenspersoon of een huisarts te
gaan, waarmee grotere, complexere
problemen kunnen worden
voorkomen.

Meetbaar effect
Het onderzoek is uitgevoerd door
Radboud Universiteit Nijmegen en
VIGO. De effectiviteit van TABOEIEND
is getoetst aan de hand van een vooren nameting. De voormeting vond
plaats één week voor TABOEIEND. De
nameting vond plaats direct nadat
TABOEIEND in de klas was. Uit de
resultaten van de effectmeting blijkt
dat de interventie TABOEIEND het
gewenste effect heeft. Na de interventie blijkt dat jongeren beter weten

Multiculturele samenleving

Kleur&Kracht opnieuw
in Venray
Kleur&Kracht is een evenement speciaal voor alle vrouwen die
zich betrokken voelen bij de multiculturele samenleving. Op
zondag 22 mei staat de Schouwburg in Venray van 12.00 tot 18.00
uur voor de vijfde keer in het teken van ontmoeting, verbinding,
empowerment en veel verschillende culturen.
In Venray wonen mensen met
heel verschillende achtergronden.
Kleur&Kracht is voor alle vrouwen. De middag wordt geopend
door Amira Luydens, nieuw raadslid van de gemeente Venray. De
workshops staan in het teken van
empowerment en respect. Met
een Meet&Connect kunnen nieuwe
contacten worden gelegd. In een

talkshow gaan vijf rolmodellen in
gesprek met talkshowhost Samira
Bouchibti en het publiek. Verder
treedt het Venrayse talent Loes
Swinkels op en is de theatervoorstelling ‘What if I fly’ van Nadoua
Dahmane te zien.
Kijk voor meer informatie en
voor het bestellen van tickets op
www.stichtingkleurenkracht.nl

Synthese
organiseert cursus
opkomen voor jezelf
In Venray organiseert Synthese de training ‘opkomen voor jezelf
voor volwassenen’. De training bestaat uit twee bijeenkomsten die
plaatsvinden op donderdag 30 juni van 18.00 tot 21.00 uur en op
vrijdag 8 juli van 09.30 tot 15.00 uur in Venray.

dat ze met iemand kunnen praten
over hoe het met ze gaat en hoe ze
zich voelen. Daarmee is TABOEIEND
een wetenschappelijk bewezen effectieve interventie op dit doel. “Een
zeer mooi resultaat, want aandacht
voor de mentale gezondheid onder
jongeren is relevanter dan ooit”, zegt
Fieke van Casteren, directeur Business
Ontwikkeling & Innovatie van VIGO.
“Wij zijn heel blij met de resultaten.
Door de inzet van TABOEIEND kunnen
jongeren eerder het gesprek aangaan over hun mentale gezondheid en
indien nodig passende zorg krijgen.
Hiermee verkleinen we de kans op
ernstige psychische aandoeningen op
latere leeftijd.”

Nadere analyse wijst uit dat
TABOEIEND specifiek goed lijkt te werken bij jongeren met meer problemen.
Zo zijn de grootste effecten te zien
bij jongeren met grens- of verhoogde
emotionele problemen, problemen
met leeftijdsgenoten en jongeren die
op meerdere gebieden problemen
hebben.
Kijk voor meer informatie over
TABOEIEND op de website van
Stichting Durf te Vragen.

Wij zijn heel blij
met de resultaten

Aanmelden kan via de website van
Synthese, er zijn geen kosten verbonden aan de training en inschrijven is mogelijk tot twee weken
voor de start van de training.
Deelnemen aan de training kan
alleen na aanmelding én bevestiging door contact met de trainer.
De kennismakingsgesprekken zijn
op maandag 20 juni. Duur van het
gesprek is ongeveer 30 minuten.

WORD BEZORGER
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:
VENRAY CENTRUM

X-triathlon voor mensen
met een beperking in Venray
Iedereen Kan Sporten Noord Limburg en MEE De Meent Groep organiseren op zondag 22 mei voor de derde
keer de X-triathlon voor mensen met een beperking in Venray. Net als bij een gewone triatlon bestaat deze uit
zwemmen, fietsen en hardlopen. Het programma is aangepast, zodat iedereen, met welke beperking dan ook,
mee kan doen. Ruim vijftig sporters gaan de uitdaging aan.
om 15.00 uur op de atletiekbaan van
Sportpark De Wieën.
Om 14.30 uur start het wedstrijd
parcours (mini-triatlon) met zwemmen
in Laco Feel Fit Center. De finish is op
de atletiekbaan met rond 15.45 uur de
prijsuitreiking.
De X-triathlon won in 2018 de
Breedtesportprijs Venray door het
unieke karakter van het evenement.

Deze training is speciaal bedoeld
voor mensen die zich niet altijd op
hun gemak voelen in gezelschap
en het wel eens moeilijk vinden
om voor zichzelf op te komen.
Tijdens de training ontmoeten
deelnemers andere mensen die
met dezelfde vragen te maken
hebben en wordt er geoefend hoe
ze om kunnen gaan met relevante,
actuele situaties.

EEN LEUKE BIJBAAN

Aangepast programma

Wethouder Jan Jenneskens van
gemeente Venray opent de X-triathlon
om 12.15 uur bij het zwembad in Laco
Feel Fit Center. Vervolgens start om
12.30 uur het parcours voor recreanten. De recreanten doen, vaak samen
met een buddy, in kleine groepjes
mee. Bij de recreanten gaat het om
het meedoen, de ervaring. Niet om
de snelste tijd. Zij finishen uiterlijk

15

Beleef het mee langs de route. Bij de
start en finish is muziek. Parkeren kan
bij sportpark De Wieën. Van daaruit is
de route te voet bereikbaar. Ook is het
mogelijk met een (gratis) pendelbusje
mee te liften.
Bekijk het programma en de route op
www.iedereenkansporten.nl/
noord-limburg/x-triathlon

VENRAY LANDWEERT
VENRAY BRUKSKE
MERSELO
HEIDE
GEIJSTEREN

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.
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Lezing Sanne Spee over vier jaar
Myanmar

Trio ‘Heather’ treedt op
in De Schol in Heide

Voor de liefde emigreren van Venray naar Myanmar en uiteindelijk weer terugkeren naar Venray. Sanne Spee
deed het. Ze vertelt erover op vrijdag 20 mei in de bibliotheek in Venray.

Muziektrio ‘Heather’ is op zondag 22 mei te gast in De Schol in
Heide. De opkomende muzikanten, Dorethé Cox , Frenk Huwaē en
Cor van der Cruijsen, treden op met hun repertoire, dat bestaat uit
verschillende genres en stijlen. Dit varieert van ‘pop ballads’ tot
Limburgse liedjes.

Sanne Spee, in 1985 geboren in
Venray, werd in 2017 verliefd in
Myanmar (het voormalige Birma) en
besloot daar vervolgens te blijven. Ze
kon er direct aan de slag als docent
Engels. Met vallen en opstaan vond ze
haar weg in dit voor velen onbekende
land. Ze trouwde en kreeg in 2019
een zoontje. Een militaire staatsgreep
zette het leven van het gezin vervolgens op zijn kop. De sfeer werd snel

grimmig en het was niet meer veilig.
Er zat weinig anders op dan met man
en kind terug te keren naar Nederland.
Tijdens deze lezing blikt Spee terug
op de afgelopen vier jaar: hoe ze in
Myanmar terecht kwam, hoe het was
om als expat te wonen in dit conservatieve, boeddhistische land dat nog
maar pas een democratie was geworden. Ze vertelt anekdotes over haar
traditionele bruiloft, de culturele ver-

schillen op het werk en in de privésfeer met haar man en schoonfamilie.
Ook de uitdagingen van het leven in
een tropisch ontwikkelingsland komen
aan bod.
De gratis lezing vindt plaats op vrijdag 20 mei van 19.30 tot 21.00 uur in
de Bibliotheek Venray. Aanmelden is
mogelijk via de activiteitenbutton op
biblionu.nl

BiblioNu organiseert cursus
om computerangst weg te nemen
BiblioNu begint op maandag 20 juni in de bibliotheek Venray weer met de cursus Digisterker. Deelnemers
leren in drie bijeenkomsten stap voor stap digitaal zaken te doen met de overheid.
Aan de orde komen het gebruiken
van een DigiD en het bezoeken van
de websites van onder meer de SVB,
de Belastingdienst en de gemeente.
Ook de website MijnOverheid.nl wordt
besproken.
Voorgaande cursussen bleken een succes. Deelnemers hadden voordat ze
aan de cursus begonnen al wel een

DigiD aangemaakt en voorzichtige
stappen gezet, maar hadden evengoed last van computerangst. “Ik had
angst om te klikken” of “ik was bang
dat ik iets fout zou doen”, zijn veelgehoorde opmerkingen. De cursus geeft
meer vertrouwen, waardoor de drempelvrees verdwijnt.
De drie bijeenkomsten van de cur-

sus zijn op de maandagen 20 en 27
juni en maandag 4 juli, telkens van
19.00 tot 21.00 uur in de Bibliotheek
Venray. Aanmelden kan via de website
www.biblionu.nl via de knop activiteiten of telefonisch via 0478 58 19 70.
Deelname aan de cursus is gratis.

Het trio ‘Heather’ is spontaan ontstaan tijdens de coronaperiode. In
Heide zijn ze met elkaar muziek gaan
maken. Het zijn drie muzikanten die
de passie voor muziek met elkaar
delen, met een knipoog naar het

‘Hets Trio’ van ongeveer dertig jaar
geleden. De heren beginnen hun eerste optreden als ‘Heather’, dat heide
betekent. Er is geen entreeprijs.
Het optreden begint om 15.00 uur en
de Schol is om 14.00 uur open.

Molen ‘Nooit Gedacht’
in Merselo doet mee aan
Nationale Molendagen
Molen Nooit Gedacht in Merselo doen mee aan de Nationale Molen
dagen op zaterdag 14 en zondag 15 mei. In Nederland zijn op deze
dagen 950 wind- en watermolens open voor bezoekers. Molen Nooit
Gedacht opent op beide dagen haar deuren van 11.00 tot 16.30 uur.
Tijdens de Nationale Molendagen
worden er verschillende activiteiten georganiseerd om in contact
te komen met het molenaarsvak.
Er wordt getoond hoe een molen
werkt en hoe van graan brood

wordt gemaakt. Ervaren molenaars
zijn aanwezig om een rondleiding
te geven en uitleg te geven over
de molen. Daarnaast zijn er diverse
soorten molen gemalen meel te
koop. Het evenement is gratis.

Te veel toeslag ontvangen?
Toeslagen helpt u om terug te betalen
Hebt u in de afgelopen jaren van Toeslagen gehoord
dat u te veel huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden
budget of kinderopvangtoeslag hebt gekregen? En
bent u nog niet gestart met terugbetalen, of hebt u één
of meer betalingen gemist? Dan gaat Toeslagen u weer
vragen om te beginnen met terugbetalen. Dat hoeft
niet in één keer. Toeslagen biedt extra tijd en hulp.
Zo kunt u kiezen wat het beste bij u past.
Coronacrisis
Door de coronacrisis was het voor sommige mensen
een onzekere tijd. Daarom heeft Toeslagen mensen er
niet aan herinnerd dat zij toeslag moeten terugbetalen.
Nu alle coronamaatregelen zijn afgebouwd, vraagt ook
Toeslagen mensen weer te beginnen met terugbetalen.
Herinnering om terug te betalen
U krijgt twee brieven. Moet u alleen nog toeslag vanaf
2020 of later terugbetalen? Dan krijgt u de eerste brief
tussen half april en begin juni. Hierin staat welk bedrag
u moet terugbetalen. Tussen half mei en begin juli krijgt
u een tweede brief. In de tweede brief staat hoe
u kunt terugbetalen.

Moest u in 2019 of eerder al toeslag terugbetalen?
En hebt u dat nog niet gedaan? Dan krijgt u later
een brief.
Mensen die zich hebben gemeld bij de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als
gedupeerde ouder ontvangen deze brieven niet.
Kies de manier die bij u past
Om te voorkomen dat mensen niet meer kunnen
rondkomen, biedt Toeslagen extra tijd en hulp om
toeslag terug te betalen.
Terugbetalen kan:
• In één keer
• In maximaal 24 maanden,
met elke maand een vast bedrag
• Via een persoonlijke betalingsregeling
We helpen u
Op toeslagen.nl/teveelontvangen staat per manier
van terugbetalen hoe het werkt. Hebt u hulp nodig?
Bel gratis naar de BelastingTelefoon op 0800-0543.
Dan kijken we samen naar een oplossing.

