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Klank van vrijheid
Tussen zonsopkomst en zonsondergang op zaterdag 7 maart klonken de eerste klanken van De Kunst van Vrijheid - Panorama Ysselsteyn op de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn.
Tijdens dit evenement werd stilgestaan bij 75 jaar vrijheid. Vier operazangeressen zorgde voor het belevingstheater. Zij bewogen zich al zingend over de begraafplaats en vertolkten daarmee de verhalen van de mensen die daar begraven liggen. Via een geluidsinstallatie was ook een compositie van componistenduo Strijbos & Van Rijswijk te horen. / Beeld: Rob Beckers

Commissie heeft bedenkingen over zonnepark Smakt
De leden van Commissie Wonen van Venray hebben bedenkingen over het zonnepark in Smakt. Er zijn
kritiekpunten op het voeren van de omgevingsdialoogs, het omgaan met geluidshinder, de afstandscriterium en de aandacht voor de das. Dat bleek uit de commissievergadering van dinsdag 10 maart.
Het voeren van een omgevingsdia
loog was het grootste kritiekpunt in
de commissievergadering. Volgens
Elly van Dijck (PvdA) is de communi
catie tussen initiatiefnemer Kronos
en dorpsbewoners slecht gelopen.
“Ik heb zwaar de indruk dat Kronos
daar steken heeft laten vallen. Ik wil
graag van de wethouder horen dat
hij Kronos daarover berispt. Als de
communicatie niet beter gaat dan is
het plan gedoemd te mislukken.”
Cees de Vocht (Venray Lokaal)
noemde de omgevingsdialoog
rampzalig en chaotisch. “De omwo

nenden hebben aangegeven te
procederen tot het uiterste en dat
is een gevolg van de omgevings
dialoog. Dat betekent dat dit plan
straks jarenlang vertraging krijgt
en dat verziekt het klimaat voor
andere zonneparken in Venray,
want nu ligt er een negatief ver
haal. Als dit de toekomst wordt van
de omgevingswet waarin de omge
vingsdialoog een centrale rol gaat
spelen, dan kunnen we nog wat
bezwaarschriften van bewoners
verwachten. De wethouder moet
meer initiatief tonen bij dit soort

belangrijke zaken.”
Volgens Geert Claessens, beleidsme
dewerker energietransitie van
gemeente Venray, is er voldoende
ruimte geweest voor een dialoog.
“Een omgevingsdialoog wil niet
zeggen dat je met alle zaken eens
wordt.” Wethouder Martijn van der
Putten vulde hem aan: “Kronos is
begonnen zonder dat er spelregels
waren voor een omgevingsdialoog.
Een dialoog is er niet op gericht om
draagvlak te creëren. Honderd pro
cent draagvlak voor welk plan dan
ook is een illusie.”

Plan Tomorrow Energy
Cees de Vocht (Venray Lokaal) vroeg
zich af of Tomorrow Energy, initia
tiefnemer van een zonnepark aan de
andere kant van de A73 in Venray,
een gelijke kans moet krijgen. Leo
Philipsen (CDA) deelde die mening.
“Waarom moet er bij het eerste initi
atief de beste landbouwgrond benut
worden. We hebben sterk onze twij
fels of het plan van Kronos het beste
is. Het plan van Tommorow Energy
heeft meer draagvlak en de partici
patie van omwonenden is beter uit
gewerkt.”
Kronos verdient als eerste een beslis
sing, vond wethouder Martijn van
der Putten. “Tomorrow Energy had
nog geen aanvraag liggen toen het

besluit over Kronos al bijna genomen
was. En ik kan nu niet inschatten of
Tomorrow Energy voldoet aan de
ruimtelijk ordening en aan KODE, het
beleid voor zonneparken. We hebben
ook te maken met een ingebrekestel
ling en de rechter die ons gebiedt
een besluit over het plan van Kronos
te nemen. We doen er allemaal ons
voordeel mee als we snel besluiten
over het plan van Kronos.”

Geluidshinder
Elly van Dijck (PvdA) wilde weten in
hoeverre er rekening wordt gehou
den met de toename van geluidshin
der in het dorp.
Lees verder op pagina 06
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Gemeente wil huisjes Roekenbosch niet ruilen
Vijf eigenaren die hun huisjes niet verkocht hebben aan Roekenbosch
Ontwikkeling willen een betere plek op het park, omdat hun woningen in
het sloopgedeelte van het recreatiepark in Blitterswijck staan.
Gemeente Venray wil niet meewerken aan een ruil.
De vijf leden van Belangenvereniging
Het Roekenbosch willen graag een
gelijkwaardig huisje in een ander
deel van het park. De eigenaren
wijzen erop dat recreatief verhuur
momenteel in het sloopgedeelte
vrijwel onmogelijk is. Dat maakten
ze ook kenbaar in een brief aan het
College van B&W. In het parkdeel
waar woonurgenten door Wonen
Limburg zijn ondergebracht, staan
enkele huisjes leeg die geschikt
zijn voor ruiling, aldus de belangen
vereniging.
In de brief schrijft de Belangen
vereniging Het Roekenbosch dat een
mogelijke ruil van huisjes voordelig
is voor Roekenbosch Ontwikkeling.
Huisjes op het park worden in blok
ken van drie gesloopt. Nu blijven
sommige blokken nog negen jaar

staan, omdat er een huisje tus
sen staat dat geen eigendom is van
Roekenbosch Ontwikkeling. Door te
ruilen van huizen kunnen volgens de
Belangenvereniging meer blokken
gesloopt worden.
Het college reageert in een brief niet
mee te willen werken aan een ruil.
Volgens het college is het ook prak
tisch niet mogelijk omdat de sloop
van de beoogde ruilhuisjes al in
gang is gezet. Alle leidingen zijn uit
de woningen verwijderd en de sloop
wordt in april afgerond. Daarnaast
druist een ruil van huisjes in tegen
het afbouwscenario waarvoor
gemeente Venray met alle betrok
ken partijen overeenkomsten heeft
afgesloten. Het zou volgens het col
lege inbreuk doen op de contractu
ele verplichtingen met het risico op

schadeclaims. Bovendien zijn alle
onderzoeken gedaan en de sloopver
gunningen afgegeven. Door enkele
huisjes te betrekken in een ruil moet

het vergunningtraject opnieuw door
lopen worden, meldt het college. De
afspraak is dat de afbouw van het
recreatiepark eindigt op 31 decem

ber 2029. Gemeente Venray beëin
digt dan als eigenaar van het park de
erfpacht, waarna alle overgebleven
huisjes worden gesloopt.

Sloop illegale gebouwen Landgoed Peppelhof
zelfvoorzienende woningen, die zelf
Enkele illegale gebouwen op Landgoed Peppelhof in Castenray moeten worden gesloopt. Tijdens een controle
door gemeente Venray bleek dat zonder vergunning een aantal bijgebouwen op het terrein aan Oirloseheide is warmte, energie en water opwekken,
wil de gemeente een tijdelijke omge
geplaatst. Dat antwoordt het College van B&W op schriftelijke vragen van VVD-raadslid Bas Künen, die
vingsvergunning voor tien jaar afgeven.
informeerde naar de stand van zaken rondom het initiatief.
Stichting Phien wil op Landgoed
Peppelhof een ecodorp bouwen
met een voedselbos. Tijdens het
Sprekersplein van 19 november gaf

initiatiefnemer Peter Slijpen uitleg over
het plan. Aan het woord kwamen toen
ook de omwonenden die vrezen voor
overlast, omdat Stichting Phien op het

terrein dertien woningen wil realiseren.
Gemeente Venray wil meewerken aan
het plan door middel van een pilot.
Voor drie van stro en leem gemaakte

Naast een goede ruimtelijke onderbou
wing verwacht de gemeente ook dat
Stichting Phien rekening houdt met de
belangen van omwonenden en een
omgevingsdialoog organiseert. In de

tijdelijke vergunning kunnen mogelijk
enkele illegaal geplaatste bijgebouwen
worden meegenomen. Bouwwerken
die niet in de vergunning passen,
worden gesloopt. Vooralsnog heeft
Stichting Phien geen aanvraag inge
diend. Volgens de gemeente worden
de illegale gebouwen op het landgoed
niet bewoond.

Colofon

Ondernemers De Brier willen herontwikkeling terrein

HALLO Venray

Al acht jaar vraagt de ondernemersvereniging van De Brier in Venray om een upgrade van het bedrijventerrein. Maar omdat het bestemmingsplan de plannen van de ondernemers niet toelaat, houdt gemeente Venray de boot af. Tijdens de raadsavond op donderdag 5 maart kregen de
ondernemers de kans om hun visie over de herontwikkeling te presenteren.
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Architect Johan Driessen stelde dat
bedrijventerrein De Brier een geslo
ten karakter heeft. De onderne
mersvereniging De Brier wil de wijk
‘t Brukske meer betrekken bij het
terrein, “zodat je vanuit de wijk kunt
doorlopen naar De Brier. Daarbij
zetten we in op veel groen”, aldus
Driessen.
Daarnaast is er aan de zuidkant
van het terrein sprake van verloe
dering en leegstand van de pan
den. De ondernemers zien hier
graag een nieuwe invulling voor.
Architect Driessen legde uit: “Er is
een mogelijkheid om woonblok
ken met bedrijfsblokken te com
bineren. Onze visie is om zo’n

250 tot 300 woningen te realiseren.
Denk daarbij aan woningen met kan
toren of ateliers erin. Daarnaast is er
in onze visie ruimte gemaakt voor
een discounter. Het wordt een dyna
misch geheel, een bedrijventerrein
met meerdere functies. Het winkel
gebied kan versterkt worden door
leasure, zoals fitness.”
Volgens Jan Arts, die sprak namens
de ondernemersvereniging, is
De Brier een unieke plek voor een
discounter. “Zonder een nieuw aan
bod komt De Brier niet van de grond,
dat hebben we de laatste acht jaar
al gemerkt. De ontwikkeling van het
terrein ligt al die jaren al stil, we zijn
roepende in een woestijn.”

In zijn presentatie haalde Arts ook
het supermarktenonderzoek van
BRO aan, dat op donderdag 6 febru
ari aan het publiek werd gepresen
teerd. Uit het onderzoek bleek dat
een supermarkt op De Brier afbreuk
doet aan het centrum en het effec
ten kan hebben op supermarkten in
Veltum en ‘t Brukske. “Concurrentie
mag niet geweigerd worden.
Het rapport is precies opgeschre
ven zoals gemeente Venray wilde
horen. Het onderzoek was rede
lijk Raadhuisstraat gericht. De Brier
wordt door de inwoners van Venray
vaak gekoppeld aan een Aldi, de
consument is dus positief over een
superdiscounter op het terrein.”

Inmiddels ligt het plan van De Brier
al een maand bij het college.
Het pand waar de ondernemers
vereniging graag een supermarkt
wil vestigen, heeft de bestemming
detailhandel maar met beperkingen
waardoor een superdiscounter geen
directe bouwvergunning kan krijgen.
Er loopt een gerechtelijke procedure
om deze bestemming te kunnen wij
zigen. “Indien wij in het gelijk wor
den gesteld, en de gemeenteraad
ook goedkeuring geeft voor de plan
nen van Aldi op locatie De Toverbal,
dan kan er nog een probleem ont
staan.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Financiële steun provincie Limburg

Gemeente vraagt steun voor
verbouwing dorpsscholen
Gemeente Venray aast op financiële steun van provincie Limburg voor herbestemming van de leegstaande
scholen in Geijsteren, Veulen en Vredepeel. Ook hoopt de gemeente een bijdrage te krijgen voor de verplaatsing van basisschool De Lier in Merselo. Het gaat in totaal om zo’n 7,5 miljoen euro.
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Zwaargewond

Brand aan Schuttersveld
Venray
In een woning in een flat aan Schuttersveld in Venray is vrijdag om
16.00 uur brand uitgebroken. Bij de brand is de bewoner zwaargewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis.
De brand is ontstaan in een woning
op de tweede etage van de flat.
Tijdens de brand is de hele flat
ontruimd en werden de bewoners
opgevangen in het wijkcentrum
Den Hoender. Volgens de brand
weer was de brand snel geblust,
maar werden drie woningen onbe
woonbaar verklaard. Voor de bewo
ners van deze woningen wordt
andere woonruimte geregeld door
Wonen Limburg, de eigenaar van

de flat. De exacte oorzaak van de
brand is nog niet bekend, de politie
doet verder onderzoek.
De brandweer heeft na het blus
sen van de brand de woningen
één voor één gecontroleerd en
vrijgegeven. De bewoners moch
ten na het vrijgeven weer terug in
de woning. Door de brand is ook
asbest vrijgekomen dat is neer
gedaald in de tuin van het flatge
bouw.

Leegstaande school in Vredepeel

De bouwprojecten in de kleinere dor
pen passen in het provinciale plan
Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC).
Provinciale Staten hebben hiervoor
eind vorig jaar 25 miljoen euro beschik
baar gesteld. Het doel is het verbeteren
van de woon- en leefomgeving in wij
ken en dorpen waarbij woningbouw in
kleine kernen voorrang krijgt.
Geijsteren, Veulen en Vredepeel willen
in navolging van Castenray de leeg
staande school verbouwen tot huurwo
ningen voor ouderen in combinatie met
zorg. De gemeente hoopt via het plan
KLC op een bijdrage van 525.000 euro
voor de drie dorpen. Dit geld is nodig
om de exploitatie rond te krijgen.
In Geijsteren is het bedrijfsplan klaar.
In maart 2018 besloot de gemeente
raad het schoolgebouw voor 1 euro te

verkopen aan stichting Wooncomplex
Geijsteren. De verbouwing van de
school tot vier seniorenwoningen laat
op zich wachten omdat de financiering
nog niet rond is. De gemeente hoopt
met de bijdrage van de provincie het
bouwplan vlot te trekken.
Veulen en Vredepeel zitten nog in
de verkennende fase. Het plan van
Vredepeel voor de realisatie van vier
woningen is door Wonen Limburg als
haalbaar beoordeeld. Veulen wil vijf
woningen bouwen in de school. Na de
beoordeling door Wonen Limburg
wordt het plan momenteel aangepast.
Een voorwaarde van provincie Limburg
is dat de uitvoering start voor 1 janu
ari 2023.
In Merselo gaat de verouderde basis
school De Lier uit het centrum verhui

zen naar de nieuwe multifunctionele
accommodatie op sportpark De Vloet.
De gemeenteraad keurde op 29 okto
ber het plan goed. Gemeente Venray
betaalt 2,3 miljoen euro van de
totale kosten van 3,2 miljoen euro.
De bestaande schoollocatie in Merselo
wordt herontwikkeld voor startersen seniorenwoningen. De gemeente
vraagt aan de provincie een bijdrage
van 200.000 tot 250.000 euro.
De aanvragen voor Geijsteren, Veulen,
Vredepeel en Merselo voldoen volgens
de gemeente aan de belangrijkste
voorwaarden van KLC. Dit zijn door
stroming op de woningmarkt, verbe
teren van de leefbaarheid en opheffen
van leegstand. Uit vooroverleg met de
provincie is gebleken dat de aanvragen
kansrijk zijn.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Flink verlies voor BinckBank Tour
Stichting Wielerpromotie Venray heeft vorig jaar een verlies geleden van 28.785 euro op de organisatie van de
BinckBank Tour. De editie van 2018 leverde nog een kleine plus op van 2.724 euro. Het kost Venray 125.000
euro om als finishplaats van de profwielerronde te fungeren.
Tegenvallende inkomsten veroorzaak
ten het financiële tekort. Vooral de
sponsorinkomsten zijn drastisch
gedaald. Bij de eerste aankomst van
BinckBank Tour in Venray, in 2017,
haalde de stichting nog 80.000 euro
aan sponsorgeld binnen. Het bedrag
daalde van 60.000 euro in 2018 naar
25.000 euro vorig jaar. De groot
ste uitgavenpost is de betaling van
77.500 euro aan organisator Golazo.
Op verzoek van de gemeenteraad
heeft Stichting Wielerpromotie Venray
een evaluatie opgesteld over de drie
edities waarin Venray finishplaats
was. De stichting klopte vanwege het
financiële tekort bij gemeente Venray
aan voor meer subsidie. Het College
van B&W besloot de bijdrage voor
2020 en 2021 meer dan te verdubbe
len, naar 49.000 euro per jaar. Maar
daar stak de gemeenteraad tijdens de

begrotingsbehandeling op 5 novem
ber 2019 een stokje voor. Het bedrag
voor 2020 was akkoord, maar dat gold
niet voor de verhoogde subsidie voor
2021. Samenwerking Venray diende
een motie in die unanieme raadsteun
kreeg waarin de raad om een evalu
atie vroeg, zodat de (economische)
effecten voor Venray duidelijk werden.
Volgens de evaluatie waren tijdens de
wedstrijddag op vrijdag 16 augustus
2019 alle hotels in Venray volgeboekt.
Het slot van de etappe voerde het
profpeloton van Venray via Leunen,
Castenray en Oirlo terug naar Venray
waar de finish op de Stationsweg
was. Volgens de evaluatie hebben
15.000 tot 20.000 bezoekers langs
de kant gestaan. Kijkcijfers uit 2018
tonen aan dat de tv-uitzendingen
van NOS, L1, VRT, RTBF, Eurosport en
VTM ruim drie miljoen kijkers trokken.

Cijfers over de economische spin-off,
waarom de gemeenteraad vroeg,
staan niet in de evaluatie.
Een ambtenaar meldt in de adviesnota
aan het college dat er fouten zitten
in het financiële verslag. Zo zijn de
entreegelden van 16.648 euro bij de
uitgaven meegeteld en staan ze niet
bij de inkomsten. Volgens de advie
snota kloppen de totalen wel, maar
volgt er nog een verbeterd financieel
overzicht.
Het tekort van 2019 kan nog hoger
uitvallen omdat de aangevraagde
Euregiosubsidie van 25.000 euro nog
niet binnen is. Provincie Limburg trok
eerder een toegezegde duurzaam
heidsbijdrage van 15.000 euro terug.
Bij de behandeling van de voorjaars
nota zal blijken of de gemeenteraad
ook volgend jaar 49.000 euro in het
wielerevenement wil steken.
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Aldi wil concentratie van functies bieden op
locatie de Toverbal
Mark van Herk, vastgoedmanager van Aldi en architect Geert Timmermans presenteerden donderdag 5 maart tijdens een raadsavond in het
Venrayse gemeentehuis hun visie over de herinrichting van locatie de Toverbal in Venray. Het perceel wordt volgens het conceptplan opgedeeld in
drie delen: een winkelgebied, een groengebied en een woongebied.

Aldi is op zoek naar een uni-locatie in
Venray. De tijdelijke vergunning van
de Aldi aan D’n Herk komt in augus
tus te vervallen, waardoor de dis
counter nog één vestiging in Veltum
overhoudt. Het eerdere plan om loca
tie Dr. Poelsschool tot uni-locatie van
Aldi te verbouwen, kreeg van de raad
geen meerderheid. Donderdag 5 maart

presenteerde Aldi haar visie over de
herontwikkeling locatie de Toverbal,
een perceel van 6.570 vierkante meter.
Volgens vastgoedmanager Mark van
Herk is locatie de Toverbal het dyna
mische hart van de wijk. “Het is een
unieke plek waar veel kansen liggen.
We willen er een nieuwe concentra
tie van functies bieden. Op een loca

tie zoals De Brier is dat lastig samen te
brengen.” Van Herk stelt dat een hard
discounter 25.000 inwoners nodig heeft
om te kunnen draaien. “Een Aldi op
locatie de Toverbal zorgt voor aanbod in
de noordwesthoek.”
Wel gaf Van Herk duidelijk aan dat het
een visie betreft en dus geen plan.
Supermarktketen Aldi zocht de samen

werking met woningcorporatie Wonen
Limburg, woningvennootschap Wonen
Limburg Accent en projectontwikkelaar
Jongen Bouwpartners. In hun visie is er
aandacht voor een Aldi, voor woningen,
groen, spelen en parkeren en het huis
vesten van mogelijke relaties van het
wijkcentrum Den Hoender. “In het con
ceptplan ligt de Aldi aan de noordzijde,

zodat de winkel via de Noordsingel goed
bereikbaar is. Het gebouw waar de Aldi
zich vestigt, heeft in onze visie zes ver
diepingen. Deze opbouw is logisch in de
stedenbouw van de wijk”, aldus architect
Geert Timmermans. De Aldi bevindt zich
op de begane grond, de overige verdie
pingen worden gebruikt voor woningen
en een buurtfunctie. “Midden in het per
ceel komt een groengebied met parkeer
plaatsen en speelplekken. Dan is er nog
een gedeelte waar een woonhof met
eventueel patiowoningen gebouwd kan
worden. Deze woningen krijgen maxi
maal twee lagen.” Volgens de architect
heeft de wijk een eenzijdig aanbod aan
woningen, met name eengezinswonin
gen. Er is in de wijk behoefte aan wonin
gen in het sociale huursegment en de
middenhuur, zo stellen Wonen Limburg
en Wonen Limburg Accent.
De partners willen hun visie over de
herontwikkeling nog bij de omwonen
den peilen voordat het plan wordt inge
diend bij de gemeente. In het presidium
op maandag 16 maart beslissen de
fractievoorzitters hoe het proces rondom
het supermarktenbeleid verder gaat.
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Povse en Timmermans
Architecten
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Komst windmolens ligt gevoelig

Windenergie heeft impact op dorpsraad Oirlo
De mogelijke komst van windmolens ligt gevoelig in Oirlo. Het heeft ook impact op de samenstelling van de dorpsraad. Twee dorpsbewoners maakten bezwaar tegen de benoeming van
Rob Zanders als dorpsraadlid. Zanders is deskundige op het gebied van duurzame energie en is gevraagd de dorpsraad te versterken. Daags voor de vergadering van woensdag 4 maart
trok hij zich terug.
“Heel jammer. We waren erg blij dat
Rob bij de dorpsraad wilde komen”,
zei voorzitter Anita Loonen in de
dorpsraadvergadering van woensdag
4 maart. “Helaas heeft hij besloten
het niet te doen, omdat niet het hele
dorp achter hem staat.” Leon Büddiger
schreef een brief aan de dorps
raad. Daarin haalde hij aan dat Rob
Zanders, eigenaar van Green Watts

Energy Solutions, als ondernemer erop
gericht is om windmolens te realise
ren. Hij zou er financieel voordeel bij
hebben en zijn ondernemersbelang
vermengen met het belang van Oirlo,
suggereerde Büddiger. De dorpsraad
zou daardoor niet meer neutraal zijn
en eenzijdige informatie verstrekken.
Ook dorpsbewoonster Ans van den
Bogart verzet zich tegen de komst van

Effecten welzijn en welvaart

Pleidooi voor financiële
analyse vliegveld De Peel
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel en Jan Houba willen een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de heropening van het
vliegveld in Vredepeel. De werkgroep hoopt dat de financiële
analyse een plek krijgt in de milieueffectrapportage.
Het ministerie van Defensie is ver
plicht een milieueffectrapportage
op te stellen. Defensie heeft niet
gereageerd op het verzoek van de
werkgroep om ook een maatschap
pelijke kosten-batenanalyse uit te
voeren. Daarom richt de werkgroep
zich in een brief tot de gemeen
ten Venray, Deurne, Boxmeer en
Gemert-Bakel voor steun.
Ook Jan Houba, die de burgers
van Venray vertegenwoordigt in
de COVM (Commissie Overleg en
Voorlichting Milieu), pleit voor
een kosten-batenanalyse. In een
brief aan het College van B&W van
Venray onderstreept Houba het
belang van de analyse, omdat in
de milieueffectrapportage niet alle
effecten, zoals de invloed op welzijn
en welvaart van omwonenden, zijn
meegenomen.

Kosten-batenanalyse
Uit offertes van twee onafhanke
lijke bureaus blijkt dat de uitvoe
ring van een kosten-batenanalyse
tussen 15.000 en 25.000 euro kost.
De werkgroep vindt dat uit oogpunt
van solidariteit de kosten gedragen
moeten worden door alle inwoners.
En niet alleen door de omwonenden
van het vliegveld.
Boudewijn Sterk van de werkgroep
vraagt daarom aan de vier gemeen
ten een bedrag op te nemen in de
begroting. De werkgroep meent

dat een kosten-batenanalyse
nodig is om tot een goed gefun
deerd Luchthavenbesluit te komen.
De milieueffectrapportage richt zich
op de fysieke kanten van de reac
tivering van het vliegveld. Zoals de
gevolgen voor milieu, natuur, cul
tuur, lucht, bodem en water. De kos
ten-batenanalyse brengt de effecten
voor welzijn en welvaart in kaart,
zoals gezondheid, leefomstan
digheden, veiligheid en toerisme.
De werkgroep wil zo inzichtelijk krij
gen wat de consequenties zijn voor
omwonenden, ondernemers, orga
nisaties en gemeenten in NoordLimburg en Zuidoost-Brabant.
Jan Houba wijst in zijn brief op de
gezondheidsrisico’s en de econo
mische gevolgen voor recreatie,
toerisme, veehouderijen en woning
markt. Hij wil snel van start met de
kosten-batenanalyse om de resulta
ten in te brengen in de milieueffect
rapportage. Net als de werkgroep
vraagt Houba aan het gemeente
bestuur de kosten te delen met
Deurne, Boxmeer en Gemert-Bakel.
‘Dan is het per gemeente een
klein bedrag voor een te verwach
ten groot maatschappelijk effect’,
schrijft Jan Houba die opmerkt dat
wethouder Martijn van der Putten
de kosten-batenanalyse propa
geerde tijdens de informatieavond
van de gemeente op 16 december
in Merselo.

Koolstofmonoxidevergiftiging

Gezin onwel door barbecue
Vier personen uit Venray zijn zaterdagavond 8 maart rond 20.00
uur overgebracht naar het ziekenhuis met een koolstofmonoxidevergiftiging. De oorzaak was een ton met kolen die in huis gebruikt
werd als barbecue.
De brandweer heeft de woning
geventileerd en voor de zeker
heid ook de cv-ketel gecontroleerd
omdat er zo’n hoge concentratie
CO in de woning gemeten werd.

Al gauw bleek de oorzaak de bar
becue, die het gezin gebruikte.
De slachtoffers, twee volwassenen
en twee kinderen, zijn per ambu
lance naar het ziekenhuis vervoerd.

Zanders in de dorpsraad. Omdat hij
voorstander van windmolens zou zijn.
Voorzitter Anita Loonen zei beide
meningen te respecteren maar het
niet eens te zijn met de bezwaren.
“Ik ben er best van geschrokken.
Het is goed dat bewoners kritisch
meedenken. Maar Rob zou gewoon
als dorpsbewoner aanschuiven in
de dorpsraad. Hij is integer genoeg
om neutraal te kunnen handelen.
Ik betreur het echt dat het zo gelopen
is. We hadden hem als deskundige er
heel graag bij gehad.”

Hij is integer genoeg om
neutraal te handelen

Dorpencommissie
De bedoeling was dat Rob Zanders
namens Oirlo ook zou aanschuiven in
de dorpencommissie die zich samen
met kwartiermaker Frank van Bussel
richt op de komst van windmolens.
“Ik zou niet weten wie er nu van Oirlo

in die commissie moet plaatsnemen”,
zei Anita Loonen.
Rob Zanders was niet aanwezig bij de
dorpsraadvergadering. Hij vindt het
jammer dat Leon Büddiger een brief
schrijft zonder eerst contact op te
nemen. “Ik heb hem nooit gesproken.
Er staan ook zaken in die niet kloppen.
Met mijn bedrijf doe ik helemaal niets
met windenergie. Ik ben ook zeker
geen honderd procent voorstander
van windmolens. Ik vind wel dat eerst
goed onderzoek nodig is. Voordat con
clusies worden getrokken.”
Leon Büddiger vertelde in de dorps
raadvergadering dat het hem geen
genoegdoening schenkt nu Zanders
zich heeft teruggetrokken. “Want ik
begrijp ook dat het niet gemakkelijk
is voor de dorpsraad.” Dorpsbewoner
Karel Steeghs hekelde de gang van
zaken. “We moeten blij zijn dat we zo
iemand als Rob in de dorpsraad krij
gen. Ik vind dat we niet goed bezig
zijn. Dit is echt verkeerd.”
Rob Zanders zegt dat hij niet in de
dorpsraad stapt als er twijfels zijn
over zijn onafhankelijkheid. “Ik ga
geen moeilijkheden opzoeken. Als er

bedenkingen zijn dan is het niet zinvol
om dorpsraadlid te zijn. Want vroeg
of laat wordt het tegen me gebruikt.
Windenergie ligt heel gevoelig en het
zal leiden tot lastige discussies. Ik ben
bang dat die niet zuiver gevoerd gaan
worden. Dat is het mij niet waard.
Daar win ik ook niets mee. Het berok
kent alleen maar schade aan de
dorpsraad”, meent hij.
Zanders zegt dat zijn drijfveer is dat
de omgeving zo veel mogelijk profijt
heeft van de opbrengsten van wind
molens. “Daar wil ik me graag sterk
voor maken.” Om zich hiervoor in te
zetten, wil hij als onafhankelijk advi
seur een rol spelen. “De deur is wat
mij betreft niet dicht. Ook niet voor
die commissie. Alleen doe ik het niet
met de dorpsraadpet op. Ik vind het
boeiende materie. Er is ook helemaal
niets mis met kritische geluiden, want
windmolens en zonneparken hebben
veel impact. Er gaan dingen komen
die mensen niet leuk vinden. Maar
met alleen verzet en niets willen, los
sen we het energieprobleem niet op.”
Tekst: Henk Willemssen

Gooiendaag opent 1 juli 2020 een
nieuwe kleinschalige woonvoorziening
Gooiendaag is een particuliere zorgorganisatie. We verzorgen kleinschalige dagbesteding en kleinschalig wonen
voor ouderen met beperkingen door ouderdom. Op 1 juli 2020 openen wij onze tweede zorgwoning. Hiermee bieden
we negen ouderen de mogelijkheid om in onze warme, sfeervolle, huiselijke woning te komen wonen. Ons doel is
om een thuis te zijn voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Warme sociale contacten en uitstekende
zorg staan bij ons borg voor een fijn woon- en leefklimaat. Ons motto: “elke daag unne Gooiendaag!” maken wij iedere
dag met veel plezier waar! Onze medewerkers onderscheiden zich door een grote betrokkenheid, enthousiasme,
uitstraling, gastvrijheid, veelzijdigheid, teamgevoel en vakkundigheid.

Voor onze nieuwe woning zijn wij op zoek naar een nieuw team! We zoeken:

Verzorgenden
Helpenden

(min. Verzorgende IG)

(min. verzorgende niveau 2 helpende zorg/welzijn)

Alle functies zijn parttime functies, met een minimum v.a. 18 uur, aantal uren in overleg. De verzorgenden en
helpenden werken in twee diensten, vroege en late. Er is een vast nachtteam waardoor verzorgenden slechts
incidenteel (1 maal per 2 maanden) een nachtdienst werken.
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
De hoofdtaken in de functie van helpende:
• draagt bij aan de kwaliteit van wonen, zorgverlening

en een goed woon- en leefklimaat;

• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
Een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer
enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en
verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen
de COA VVT. De functie van verzorgende is ingedeeld
in fwg 35, de functie van helpende is ingedeeld in fwg
25 van deze CAO. Kijk ook op onze facebook-pagina
voor een leuke indruk van Gooiendaag.

• is met name belast met huishoudelijke en licht

verzorgende werkzaamheden;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op

Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 31 maart een brief met CV naar:

zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening.
Wij zoeken positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheden met een groot hart voor ouderen met:
• recente kennis van en ervaring op het gebied van
kleinschalig wonen;
• ervaring binnen de ouderenzorg;
• vaardig in Word en Excel;
• flexibel en stressbestendig;

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@pierewiet.com
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Oirloseweg acht weken dicht tijdens herinrichting
De Oirloseweg gaat vlak bij het viaduct van de N270 op de schop. Verkeersdeskundige Tom Stam van
gemeente Venray kon woensdag 4 maart in de dorpsraadvergadering van Oirlo nog geen startdatum noemen.
“We willen zo snel mogelijk met de Oirloseweg beginnen. Die is tijdens de uitvoering zeven tot acht weken
afgesloten voor het autoverkeer.”
De Oirloseweg is de verbindings
weg tussen Oirlo en het station in
Oostrum waar de weg overgaat in de
Stationsweg. Het is voor de bewoners
van Oirlo ook de route naar Venray.
Door de aanpak van de Oirloseweg
gaat er veel veranderen. De opzet is
dat het doorgaande verkeer vanaf
Oirlo niet meer langs het station rijdt.
Gemeente Venray was eerst van plan de
Oirloseweg helemaal af te sluiten voor
het verkeer. Na protesten van de Oirlose
dorpsraad werd dit voornemen terug
gedraaid.
Vanaf een kleine 100 meter ten zui

den van het viaduct van de N270 wordt
de Oirloseweg smaller en ingericht
als 30 kilometerzone. Voor het station
maakt de weg onderdeel uit van het
stationsplein en de parkeerplaats en
krijgt ook dezelfde inrichting en marke
ring. Dit wordt een autoluw gebied en
er is geen doorgaande route meer.
Het verkeer vanuit Oirlo, dat niet het
station als bestemming heeft, wordt
voortaan omgeleid over bedrijventerrein
De Blakt. De Newtonstraat, de voor
malige Hulstweg, krijgt hiervoor een
nieuwe inrichting en wordt aangesloten
op de Oirloseweg. De Newtonstraat was

WANDTEGEL

voorheen afgesloten met een betonblok
zodat alleen fietsers erdoor konden.
Het kombord van Oostrum, dat nu
nog onder het viaduct staat, krijgt een
nieuwe plek in de richting van Oirlo
bij de kruising met Witte Vennenweg.
“Oirlo wordt steeds kleiner”, merkte
een Oirlonaar op. Jaren geleden is al
besloten dat bedrijventerrein De Blakt
niet meer tot het grondgebied van Oirlo
maar voortaan bij Oostrum behoort.
Op vragen van inwoners antwoordde
Tom Stam dat de Newtonstraat en
andere wegen op het bedrijventer
rein meer en betere verlichting krij

VLOER- EN WANDTEGEL

gen. Dorpsraadvoorzitter Anita Loonen
merkte op dat het er nu erg donker is
en dat er tot ’s avonds laat veel vracht
verkeer rijdt. Het groengebied langs de
N270 en Oostrumsche Beek is eigendom
van Staatsbosbeheer en wordt door de
werkzaamheden niet aangetast.
Voordat de uitvoering begint, moeten
nog kabels en leidingen worden ver
legd. “We zijn bezig met de offerte bij
de aannemer. Zodra het rond is, gaan
we zo snel mogelijk van start”, vertelde
Tom Stam. Hij meldde dat tijdens de
uitvoeringsperiode het fietsverkeer niet
wordt omgeleid. “Fietsers die naar het
station gaan, kunnen er gewoon door.”
Auto’s mogen als omleiding gebruik
maken van de onlangs opengestelde
Franklinstraat bij Hoex Bouw.
De dorpsraad hoopt dat de uitvoering

niet gelijktijdig plaatsvindt met de aan
pak van de Castenrayseweg. “Omdat dit
een schoolroute is, hopen we dat dit
werk zo veel mogelijk in de zomer
vakantie kan plaatsvinden”, zei Anita
Loonen. Gemeente en dorpsraad wer
den vorige week verrast door het plot
selinge openbreken van de Oirloseweg
door Waterleiding Maatschappij Limburg
(WML). Het autoverkeer werd omge
leid en één rijstrook bleef beschikbaar
voor fietsers. “Er is iets misgegaan met
de communicatie. We weten niet wan
neer WML begonnen is en ook niet hoe
lang het werk duurt”, zei Anita Loonen.
Tom Stam wist te melden dat WML de
grote waterleidingsbuizen, die onder het
fietspad liggen, aan het vervangen is.
Tekst: Henk Willemssen

Verkoudheidsverschijnselen

Gilde Venray neemt maat
regelen vanwege coronavirus
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Een medewerkster van Gildeopleidingen van de locatie Venray is besmet
met het coronavirus. Gildeopleidingen in Venray vraagt medewerkers
en leerlingen met verkoudheidsverschijnselen thuis te blijven om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
GGD Noord-Limburg is gestart met
het contactonderzoek en heeft samen
met Gilde Opleidingen in kaart met
wie deze docent contact heeft gehad.
De personen die inmiddels in beeld
zijn hebben al een bericht ontvangen
van de GGD met informatie over hoe
te handelen. De GGD monitort deze
personen twee weken. Het College van
Bestuur van Gilde Opleidingen heeft
besloten om in het licht van de gezond
heid en veiligheid van de medewerkers
en studenten een strakkere richtlijn aan

te houden in relatie tot het coronavirus.
Leerlingen die geen klachten verto
nen, kunnen gewoon naar school of
stage gaan. Met milde klachten, zoals
hoesten, verkoudheid of koorts vraagt
Gilde Opleidingen om thuis te blijven.
De besmette Gilde-medewerkster
werkt ook bij ziekenhuis VieCuri waar
nu ook een contactonderzoek is gestart
onder patiënten en medewerkers.
Daar waar nodig neemt het ziekenhuis
maatregelen zoals patiënten in isolatie
verplegen.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar personen voor de functie van:

CHAUFFEUR

Vervolg voorpagina

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In deze fulltime functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland, België en
Duitsland. Je werkt vooral overdag, en niet één dag zal er hetzelfde uit zien.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent in het bezit van rijbewijzen B,C en E.
•
Je hebt een flexibele instelling.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo
hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng
en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan
bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. kun je sturen naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie uiterlijk 24 maart 2020.
Voor meer informatie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.kekkila-bvb.com / www.bvbsubstrates.com

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

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com

Commissie heeft bedenkingen
over zonnepark Smakt
Ellen Linders-Smids, jurist vergunning
verlening bij gemeente Venray, legde
uit dat uit een akoestisch rapport bleek
dat de aanleg van een zonnepark voor
een geluidstoename bij woningen
van 0,1 tot 1,2 decibel zorgt. “Dat zijn
geluidsniveaus die je met het menselijk
oor niet hoort. Er is een geringe toe
name, maar die zal je niet waarnemen.”

Aandacht voor de das
Een ander kritiekpunt die tijdens de
commissievergadering naar voren
kwam, was de aandacht voor de das.
Jan Droesen van dassenwerkgroep
Venray-Horst uitte bij het Sprekersplein
zijn zorgen over de bedreigingen die de
das gaat ervaren en pleitte voor hagen,
die als schuilplaats van de das dienen,
tussen de rijen zonnepanelen. Cees de
Vocht (Venray Lokaal) noemde het land
schapsplan van Kronos fraai, “maar er
wordt weinig met flora en fauna reke
ning gehouden”. Volgens jurist LindersSmids is dat niet het geval. “Het gebied
is nu een kale maisakker, de invulling
die er nu komt is beter voor de das.
Elke inpassing is een verbetering van
biodiversiteit. De das kan een groot
deel van het jaar voedsel vinden.”

Afstandscriterium zonnepark
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
haalde ook de afstandscriterium van het
park aan. “Vanaf de komgrens ligt het
park op een afstand van 430 meter van
het dorp aan de ene kant en 470 meter
aan de andere kant, terwijl de minimale
afstand 500 meter moet bedragen.”
Volgens Cees de Vocht (Venray Lokaal)
is de komgrens een duidelijk juridisch
gegeven. “De polgrens die nu wordt
gebruikt, is juridisch zwak.”
Samenwerking Venray, Venray Lokaal,
Pro Venray, PvdA, en CDA plaatsten
meerdere kanttekeningen bij het plan.
VVD en D66 gaven desondanks aan
dat het plan van Kronos volgens hen
voldoet aan het beleidsplan voor zon
neparken. “Ik proef koudwatervrees”,
aldus Harrie van Oosterhout (VVD).
Theo Zegers (D66): “We zijn allemaal
redenen aan het zoeken om onder KODE
uit te komen.” De gemeenteraad mag
op dinsdag 31 maart aangeven welke
wensen en kritiekpunten ze over het
plan hebben.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Geplukt

Bartosz Podgorski Venray
Bartosz Podgorski (31) werd geboren in Polen en kwam voor werk naar Nederland, waar hij zijn vrouw leerde kennen. Dat zorgde ervoor dat zijn plan, om na een jaar terug te keren
naar zijn geboorteland, in de ijskast belandde. Inmiddels heeft hij samen met zijn gezin een leven in Venray opgebouwd. Om Poolse mensen te helpen met integreren en in contact te
brengen met Nederlanders, zet Bartosz zich als vrijwilliger in bij Cafe Integracja, een initiatief van de Rabobank Horst-Venray.

In 2011 liet Bartosz zijn geboorte
dorp Nowe Miasteczko, een Pools
dorp met vijfduizend inwoners,
achter voor Duitsland. Via een
uitzendbureau, dat zich richt op
Poolse werknemers, kreeg hij een
baan bij Flextronics in Venray. Daar
ontmoette hij zijn vrouw Aneta.
“Het was mijn plan om drie tot vier
maanden in Nederland te werken
en daarna weer terug naar Polen te
gaan. Toen heb ik die periode bij
gesteld tot één jaar.”
Uiteindelijk kreeg Bartosz samen
met Aneta en haar twee kinderen
Nathalia en Igor een huis in Venlo.
“Aneta verhuisde vanwege haar
twee kinderen naar Nederland.

Ze heeft een tweeling waarvan één
kind een beperking heeft. In Polen
mogen kinderen met een beper
king niet naar school, de lerares komt
thuis, waardoor ze niet in contact
komen met andere kinderen.” Volgens
Bartosz waren Nathalia en Igor in het
begin terughoudend toen het gezin in
Venlo en daarna in Maasbree woonde.
“Dat kwam door de verhuizing. Ze ken
den niemand en begrepen de taal
niet. Nu is dat anders, ze zijn inmiddels
16 jaar en voelen zich thuis hier.”

Educatiesysteem
5,5 jaar geleden kwam het gezin
terecht in Venray. Ondanks de verhui
zingen en de aanpassingen, leerden

Puzzel

Sudoku

Taalontwikkeling

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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de kinderen al snel de Nederlandse
taal, legt Bartosz uit. “Het Nederlandse
educatiesysteem was een shock voor
ons. Hier krijgen kinderen op een
leuke en speelse manier wat geleerd,
in Polen zitten de kinderen op jonge
leeftijd al in de schoolbankenopstel
ling. Dat is geen vriendelijke omge
ving voor kinderen. Toen ik nog in
Polen woonde was het normaal om
alle schoolspullen zelf te kopen, dat is
hier ook niet.”
Samen met zijn vrouw kreeg Bartosz
ook een tweeling, die inmiddels 6 jaar
is. “Tweelingen krijgen zit in de fami
lie van mijn vrouw. Haar oma kreeg
ook twee tweelingen”, lacht Bartosz.
“Mijn dochters zijn echte Venrayse
meiden, omdat ze hier zijn opgegroeid
en vanaf het begin Nederlands heb
ben gesproken. Ze zijn open en niet
bang in nieuwe situaties.”

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

en Duits, dan is het niet nodig om
Nederlands te leren. Dat was een
foute gedachte. Ik heb nooit een pro
bleem gehad met communiceren,
maar ben wel de taal gaan leren voor
mijn collega’s door een basiscursus op
het werk te volgen. Een andere moge
lijkheid had ik niet, want dat was te
duur. Dus mijn werk is mijn leerschool
geweest.”
Naast Pools, Duits, Engels en
Nederlands spreekt Bartosz ook
Russisch. “Deze taal heb ik zelf op het
werk geleerd, omdat ik veel Russische
collega’s heb. Mijn moeder spreekt
ook Russisch.”
Bartosz’ moeder en zus wonen nog
in zijn geboortedorp, zijn vader en
andere zus verhuisde naar Berlijn.
Eén keer per jaar probeert Bartosz
naar zijn familie te gaan. “We zijn
net terug van een vakantie in Polen.
Het was fijn om ze weer te zien.”

Bartosz leerde zelf de taal op het
werk, legt hij uit. Inmiddels werkt hij
drie jaar als voorman bij Scheuten Glas
in Blerick waar hij de ploeg onder
steunt tijdens de productie. “In het
begin dacht ik: Ik spreek Engels

Café Integracja

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Corona Virus. Verhoog je weerstand.
Voetmassage met aromatherapie
anti-viraal. www.mayproosten.nl

Volgens Bartosz zijn Poolse mensen
gesloten en is dit juist de reden dat
hij zich gaat inzetten voor het initia
tief Café Integracja, een fysieke plek
waarbij Poolse mensen toenadering

tot Nederlanders kunnen zoeken.
Hij werd door Rob van Lieshout, kwar
tiermaker van het project, en Lineke
Roording, locatieleider op basisschool
De Borgerd, uitgenodigd voor Café
Integracja in ‘t Brukske in Venray.
Tijdens de ontmoetingsavond vertelde
Bartosz over de verschillen in onder
wijssystemen in Nederland en Polen.
“Het is belangrijk dat mensen elkaar
ontmoeten en meedoen. Iedereen
zou zich hier thuis moeten voelen.
Voor Poolse mensen is het moeilijk
om sociale contacten op te bouwen,
omdat ze denken dat anderen zich
tegen ze keren. En ze zijn vaak erop
ingesteld om hier alleen te werken.
Maar Nederlanders staan ook open
voor de mooie Poolse cultuur, daarom
vind ik Café Integracja belangrijk.”
Bartosz wil de werkzaamheden voor
Café Integracja graag in de toekomst
uitbreiden. “Ik heb zeker nog ambi
ties. Ik wil de taal nog beter leren,
cursussen op het werk volgen, in de
toekomst een andere baan krijgen en
meer vrijwilligerswerk doen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.

Te koop, kan zelf niet meer spelen,
ES-klarinet in goede staat. Compleet
met koffer, standaard en doos rieten.
Bel me op 0478 58 57 05.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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15-vragen aan

Aniek Hendriks Venray
Het is belangrijk om in te zien hoe
dicht je eigenlijk bij je familie staat.

Wat zijn de moeilijke dingen aan
een tweelingzus?
Ik ben een twee-eiige tweeling. Ik lijk
dus totaal niet op mijn zus en het is
heel ingewikkeld om het aan ieder
een uit te leggen. We zijn qua per
soonlijkheid ook heel verschillend,
dus dat botst soms. Als mijn zus Maud
bijvoorbeeld gitaar speelt, en ik moet
leren, kan ik me daar heel erg aan
irriteren. Maar zoals ik al zei, familie
is heel belangrijk en ik weet dat we
er toch altijd voor elkaar zullen zijn.

Wat zijn de leuke dingen aan het
hebben van een tweelingzus?
Sowieso voelt het heel speciaal.
Maar ook als we leuke momenten
hebben zijn ze extra leuk en ze blij
ven beter bij. Ik kan het bijna niet uit
leggen. We hebben gewoon een band
die onbeschrijfelijk is. Het is speciaal
voor ons om elkaar te hebben, omdat
het niet zo vanzelfsprekend is om een
tweeling te zijn. Ook als ik door moei
lijke periodes ga, is zij er altijd bij.

Zou je ook nog andere broers of
zussen willen hebben?
Ik denk het niet, omdat je band dan
onderling minder wordt met al je
broers en zussen. We hebben nu
een hechte band, omdat we weten
dat we alleen elkaar zullen hebben.
Ik denk trouwens ook dat er dan nog
meer conflicten zullen zijn, omdat er
nog veel meer meningen in huis zijn.
Nu kunnen mijn zus en ik soms nog
wel de mening van elkaar versterken.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Aniek Hendriks
15 jaar
Raayland College
Venray

Hoe ziet jouw gezin eruit?
Ik ben de oudste dochter. Ik woon
bij mijn moeder samen met mijn
tweelingzus. Mijn vader eet soms
mee met ons maar meestal zijn
we met z’n drieën. Verder heb
ik nog een hond die Bowie heet.
We wonen in Venray in de wijk de

Brabander en we kunnen het goed
samen vinden.

Kunnen jullie het altijd goed
vinden met je zus?
We hebben zo onze momenten.
Bijvoorbeeld op een normale school
dag hebben we wel eens kleine ruzie
tjes. Maar op speciale dagen zoals
familie uitjes kunnen we het altijd
wel goed vinden. Ik ben heel blij met
mijn familie. En die kleine ruzie
tjes maken we ook altijd weer goed.

Wat zijn de grootste nadelen aan
enig kind zijn volgens jou?
Ik denk dat je dan niemand hebt later
om op terug te vallen. Als je ouders
er niet meer zijn heb je niemand
meer die in je gezin zat. Je hebt ook
minder steun. Nu kan ik met mijn
zus praten over dingen die ik niet
met mijn ouders kan bespreken.
Ook lijkt het me soms heel eenzaam.
Natuurlijk irriteer ik me soms aan
mijn zus, maar het is fijn om te weten
dat er iemand is, stel ik zou iets nodig
hebben.

Waarin verschillen jij en je zus?

Wat zou je willen veranderen aan
jullie relatie?
We moeten leren elkaar niet de hele
tijd terug te pakken op dingen. Dus als
Maud iets doet, is mijn instelling
snel “oh, dan kan ik dat ook doen.”
Eigenlijk moet dit anders. Ook zou het
beter zijn om minder ruzie te hebben.
Zo’n zus is eigenlijk best wel speciaal
en daar moeten we van genieten.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Heel veel geduld hebben. We moe
ten leren minder snel boos op elkaar
te worden, omdat dit het alleen maar
erger maakt voor de ander. Je wordt
sneller boos op je zus omdat je vaker
samen bent en denkt dat je meer bij
elkaar kan maken dan bij anderen.
Eigenlijk is dat heel oneerlijk omdat
iedereen gelijk moet zijn.

Wat is je favoriete vak op school?
Ik denk biologie, omdat ik er best
goed in ben en omdat ik het heel
interessant vind. Mijn interesse ligt
ook heel erg bij dierengeneeskunde
en daarom vind ik het heel interes
sant om te leren hoe het in de natuur
werkt. Het is wel iets moeilijker dan
dat ik had verwacht, maar het lukt
wel.

Wat vind je zo leuk aan dierengeneeskunde?
Op de eerste plaats dat ik zowel het
baasje als het dier kan helpen. Ik kan
namelijk niet zo goed tegen het zien
van bloed bij mensen, maar wel bij
dieren. Dit is dus een mooie mid
denweg. Daarnaast vind ik het sim
pelweg heel leuk om met dieren te
kunnen werken.

Welk vak op school vindt je het
stomst?
Ik denk dat ik dan toch voor schei
kunde moet gaan. Voorgaande jaren
vond ik dit wel altijd heel leuk en
interessant, maar dit jaar is het zo
ontzettend moeilijk dat ik het gewoon
echt niet meer leuk vind. Ik zie het nu
meer als werk dan als een interesse
van mij.

Welk advies zou jij geven aan
mensen die vaak ruzie hebben met
hun broer of zus?

Sowieso in hobby’s. We hebben
totaal andere interesses. Ik ben juist
van de dieren en Maud zit op turnen
en is zo lenig als wat. Ik ben ook iets
meer meisjesachtig. Mijn zus doet
soms wat stoerdere dingen. Ook lij
ken we totaal niet op elkaar. Ik ben
lang en heb kort bruin haar. Mijn zus
is klein en heeft wat langer don
kerbruin haar. Ook hebben we een
andere oogkleur.

Zorg dat je rustig blijft. Dat advies
moet ik zelf ook maar eens gaan
opvolgen. Als jij onrustig wordt,
wordt jouw broer of zus dat ook,
dit maakt het alleen maar erger.
Neem allebei even een momentje
voor jezelf en denk rustig na over de
situatie. Als je dat hebt gedaan kan je
met z’n tweeën in gesprek.

Hoe zit dat met vrienden?

Wees niet bang voor verandering.
Het klinkt heel eng om naar een
andere school te gaan, maar als je
vriendelijk blijft, kan ik je garanderen
dat je binnen de kortste keren een
aantal leuke vrienden of vriendin
nen hebt. Je bent echt niet de enige
die bang is hoor. Het wordt vanzelf je
nieuwe ‘normaal’.

We hebben totaal andere vrienden.
We hebben wel een beetje dezelfde
smaak in vrienden. Eigenlijk zijn
er geen conflicten met afspreken.
Ik spreek liever bij ons thuis af en
Maud gaat juist graag naar anderen.
Dus als we op dezelfde dag afspreken
met mensen komt dat precies goed
uit. Soms is het dus wel handig om
andere voorkeuren te hebben.

Welk advies zou jij aan nieuwe
brugklassers geven?

Tekst: Joanna Jochijms

Hoi

Column

Meeloopdag
Afgelopen maandag heb ik
samen met een vriendin van
mij een meeloopdag gedaan op
de Kempel in Helmond. Ik wil
namelijk erg graag juffrouw
worden op de basisschool en de
pabo in Helmond leek mij een
goede school. Dus maandag
stond ik om 06.00 uur op en
maakte ik mij klaar voor de
meeloopdag.
Om 07.30 uur stond ik in
Ysselsteyn klaar om met de bus
naar Deurne te gaan en daar met
de trein naar de pabo te rei
zen. Het was een intensieve dag,
waarin ik veel heb geleerd en veel
heb ontdekt. Ik weet nu zeker
dan ik naar de pabo in Helmond
wil gaan en heb er erg veel zin
in. Lessen duren daar 1.5 uur en
je hebt geen enkele week het
zelfde rooster. Sommige vakken
begreep ik zelfs een beetje en bij
andere vakken snapte ik de bal
len er niet van. Dat is natuurlijk
logisch, bepaalde begrippen en
zelfs hele onderwerpen heb je
niet gehad. Het was een leuke dag
en mijn begeleider was erg aardig.
Mijn vriendin had een begeleider
die ze al kende, wat het al met
een een stuk minder ongemak
kelijk maakte. De dag begon met
aardrijkskunde en daarna kregen
we beeldende vorming, eigen
lijk knutselen dus. Daarna hadden
we Nederlands en een tussen
uur van een uur en drie kwartier.
Als laatste hadden we onderwijs
kunde en dat vind ik een erg mooi
en leerzaam vak. Je leert hoe je
een psycholoog kan zijn voor de
kinderen. Om de dag af te slui
ten hebben we heerlijk gegeten
bij de McDonalds die daar op vijf
minuten loopafstand zit. Nadat we
per se nog een McFlurry wilden,
hebben we helaas op een minuut
de trein gemist. Verder was het
een erg leuke dag en heb ik dan
ook zin om volgend jaar naar de
Kempel te gaan om te studeren.
Het leuke is natuurlijk dat ik nog
meer mensen ken die willen gaan,
inclusief twee vriendinnen van
mij. Maar nu ga ik me focussen op
de profielwerkstukpresentatie, de
laatste toetsweek en natuurlijk de
examens die in mei beginnen.

Jacky
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Vier genomineerden

Ruitersportcentrum Cadans Starter van het Jaar 2019
Ruitersportcentrum Cadans uit Venray is benoemd tot Starter van het jaar 2019. De verkiezing vond dit jaar plaats in het Parkhotel in Horst waar
de Starters van het Kwartaal 2019 hun bedrijf presenteerden voor de aanwezige ondernemers.
De ondernemers in het publiek
kozen RSC Cadans tot Starter van
het Jaar 2019. Wethouders Jan
Loonen van de gemeente Venray
en Rudy Tegels van gemeente
Horst aan de Maas mochten
Carmen Peters als winnares ont

Behalve Carmen Peters van Cadans,
waren ook Joep en Maaike Gubbels
van De Wevert Fit & Fun, Gladys van
den Munckhof van Gladys Events en
Stan en Lieke Janssen van Restaria
Horst kanshebbers voor de titel.
Starter van het Jaar is een initia

hullen, waarna zij een cheque van
1.500 euro ontving.
In augustus 2019 opende Carmen
haar eigen ruitersportcentrum.
Doel van RSC Cadans is om de stan
daard van de hobbymatige paar
densport omhoog te helpen.

tief van de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas, Rabobank Horst
Venray, de Horster ondernemers
vereniging O-twee en het Venrays
Ondernemers Platform.

Oh, zit dat zo!

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
In het kader van het pensioenakkoord wordt er gewerkt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
Is dat een goed plan of herhaalt de geschiedenis zich? Waarom moet deze verplichte verzekering er komen?

De reden hiervoor is tweeledig.
Allereerst oneerlijke concurrentie.
Door geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten kunnen
zelfstandigen goedkoper werken,
werknemers zijn immers wél verplicht
verzekerd. De tweede reden is een
sociaal aspect: de zelfstandige moet
tegen zichzelf worden beschermd

korte periode van 1998 tot halverwege 2004. Dus nauwelijks 6 jaar.
De regeling was geen succes. De uitkering was laag, maximaal 70 procent van het minimumloon, waardoor
veel zelfstandigen zich genoodzaakt
voelde een aanvullende particuliere
verzekering af te sluiten. De premie
daarentegen was relatief hoog, net
voor de afschaffing in 2003 bijvoorbeeld 8,8 procent van het inkomen,
met een maximum van 2.196 euro.
Desondanks werd de regeling al snel
onbetaalbaar omdat veel zelfstandigen een beroep deden op de WAZ.
Zoals zo vaak ging de regeling ten
onder aan zijn eigen succes.
Nu er weer over een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor zelfstandigen wordt gepraat
is de vraag of de geschiedenis zich
herhaalt of dat er toch geleerd is van

voor het geval dat hij of zij (langdurig)
ziek wordt. Een relatief groot deel van
de zelfstandigen heeft geen verzekering. Ze vinden het te duur (het gaat
al snel om duizenden euro’s per jaar),
of ze hebben andere voorzieningen.
Bijvoorbeeld nog een loondienstverband hebben waar ze wel zijn verzekerd of voldoende vermogen om het
arbeidsongeschiktheidsrisico te lopen.
Ook zijn er alternatieven zoals het
broodfonds. Anderen onderschatten
het risico of vergeten het simpelweg.
Wat je ook vindt van de verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering,
het is altijd goed om terug te kijken.
Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
is er immers al eens geweest in de
vorm van de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen).
Deze bestond er voor een relatief

open

TUINGRIND

het verleden. Als er een nieuwe verplichte verzekering komt, zullen de
valkuilen uit het verleden vermeden
moeten worden. Anders is de nieuwe
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering waarschijnlijk een even kort
leven beschoren als de WAZ.
Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

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

passende

korting

voor iedereen

dag

Hulp nodig bij het kiezen van tuingrind?
Deskundige hulp aanwezig voor persoonlijk advies.

Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

8.00 tot 14.00 uur
Ooijenseweg 14
5871 CA Broekhuizenvorst
Tel. 077 - 320 9700

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

Gemeentelijke lastendruk
Recentelijk was landelijk in het nieuws dat de gemeentelijke lastendruk in Nederland flink is gestegen. Zelfs een van de hoogste stijgingen van de laatste jaren kopte een landelijk dagblad. De gemeentelijke
lasten stijgen dit jaar in Nederland met gemiddeld 5,2 procent.
In Venray is de stijging iets lager, 5,01 procent. Hoewel de gemeentelijke belastingen maar een klein deel zijn van de totale lastendruk in
Nederland, is het goed om hier aandacht voor te hebben.
De belangrijkste reden voor de stij
ging in 2020 zijn de fors gestegen
kosten voor het ophalen van het
huishoudelijk afval. Deze stijging is
een gevolg van de kostenstijgingen

VVD Venray

voor het verwerken van het restaf
val als gevolg van Rijksbeleid. Bij de
gemeente Venray is dit de belang
rijkste oorzaak van de stijging.
Voor ons als inwoners trouwens

woningen of ander vastgoed. De OZB
wordt berekend aan de hand van de
WOZ- (Wet waardering Onroerende
Zaken) waarde van woningen. Als de
WOZ-waarde met bijvoorbeeld
10 procent stijgt, zal de gemeente
de tarieven met dit percentage laten
dalen, vermeerderd met de door de
raad vastgestelde verhoging.

voor de opwekking van duurzame
energie af te wachten en na vaststel
ling daarvan de procedure over te
doen.
Saillant detail: het niet tijdig beslis
sen op de aanvraag, het besluit
tot aanhouden dus, kost 100 euro
per dag met een maximum van
15.000 euro. Misschien niet veel voor
zorgvuldigheid, maar toch, het blijft
gemeenschapsgeld.
Kronos heeft, na vaststelling van
het kader opwekking duurzame

energie, haar plan daaraan aange
past. Volgens het college strookt het
nieuwe plan daar mee en dus wordt
dit plan nu voorgelegd aan de raad.
Onlangs, tijdens het Sprekersplein,
werd duidelijk dat in Smakt de con
clusies van het college niet gedeeld
worden en dat daar nog steeds grote
bezwaren leven tegen het plan.
Kan het zo nog ooit goed komen met
het zonnepark Smakt?

staak ook in de natuur van vaders te
zitten. Beide ouders kunnen dus als
zorgdrager en geldverdiener die
nen. Helaas komt de invulling van
de zorgtaak nog te vaak automa
tisch alleen terecht bij de moeder.
Met de nieuwe wet kunnen vaders
even ervaren hoe mooi deze invul
ling van de vaderschap kan zijn en
krijgen moeders de ruimte om snel
weer te kunnen focussen op werk.
Dit zal vaker resulteren in de keuze
voor papa- én mamadagen. We heb

ben nog veel te doen zodat vrou
wen een eerlijke kans krijgen op de
arbeidsmarkt, maar met deze wet is
een stap in de goede richting gezet.
In Noorwegen is door een vergelijk
bare wet het aantal huishoudens met
een gelijke verdeling van arbeid en
zorgtaken met 50 procent toegeno
men. Hopelijk zien we spoedig meer
vaders met hun jonge kroost in het
Venrayse straatbeeld.

Toon Loonen, fractievoorzitter

Na regen komt zonneschijn?
De aanvraag van de firma Kronos voor een zonnepark in Smakt is
medio 2018 ter inzage gelegd. De verwachtingen waren positief; het
plan zou voldoen aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke
ordening, inwoners en bedrijven uit Venray zouden kunnen participeren in het zonnepark en het overleg met betrokken partijen en met de
dorpsraad Smakt was gestart. De gemeente Venray zou zo een eerste
stevige stap zetten in haar ambitie om meer duurzame energie op te
wekken.
Zo mooi als het plan leek en zo soe
pel als de procedure naar verwach
ting dan ook zou verlopen, is het
echter niet gelopen. Eind 2018 was

Venray Lokaal

een extra reden om de hoeveelheid
afval te beperken.
De OZB (Onroerende Zaak Belasting)
stijgt in de gemeente Venray met de
verwachte inflatie (1,36 procent) en
speelt dus geen rol bij de extra stij
ging. Een veel gehoord misverstand
is overigens dat de forse stijging van
de huizenprijzen de gemeente extra
inkomsten zouden opleveren. Dat is
niet zo. De gemeente heeft geen
financieel belang bij een stijging óf
nadeel bij daling van de prijzen van

duidelijk dat er grote weerstand was
tegen het plan. Daarop besloot het
college haar besluit aan te houden,
het nieuw op te stellen beleidskader

Harrie van Oosterhout

Wiegwet
Fase acht van Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) treedt per
1 juli 2020 in werking. Partners kunnen dan maximaal vijfmaal de
wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof opnemen.
Het UWV zal 70 procent van het misgelopen inkomen uitkeren.
Vaders lijken eindelijk serieus te worden genomen als opvoeder en
krijgen de kans om er te zijn voor hun pasgeborene. Alle gezinsleden
zullen hiervan profiteren.
Het was al langer bekend dat moe
ders, vaders en baby’s bij het knuf
felen het ‘knuffelhormoon’ oxytocine
aanmaken. Recent bleek dit niet
de enige overkomst tussen ouders;

vaders die een groot deel van de
zorgtaken tot zich nemen, tonen
dezelfde cognitieve en emotionele
betrokkenheid als biologische moe
ders. Hiermee schijnt de zorgdrager

Orhan Daud, commissielid

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

redacteur
Wij zoeken een

kempen-media.nl/vacature

#kempencreëert
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik geef mensen een hand,
ongeacht het advies van het kabinet
Vanwege het gevaar voor het overdragen van het coronavirus roept het kabinet alle Nederlanders op elkaar voortaan geen hand te geven.
“Dit lijkt een verstandige maatregel en helpt bij het verder indammen”, zegt premier Mark Rutte.
Een goede beslissing van het kabinet. Met een
simpele actie kan iedereen ervoor zorgen
dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt.
Want begroeten kan op veel verschillende
manieren. Een zwaaigebaar of zoals Rutte aan
gaf, een elleboogbegroeting. Een hand geven
kan net genoeg zijn om het virus over te dragen.
Aan de andere kant kun je zeggen dat we met

deze maatregel een beetje doorslaan. We zijn als
Nederland teveel in de ban van het coronavirus. Een
hand geven is een vorm van beleefdheid. Je wil op
je best overkomen als je iemand begroet. Daarnaast
is het lastig om dit gebaar af te leren. We zijn
immers gewend om iedereen een hand te geven.
Daarbij wordt het virus ook via andere aanrakingen
verspreid. Voorstanders van deze stelling kunnen

vinden dat de maatregelen overdreven zijn en zor
gen voor bangmakerij.
Toch roept Rutte op om niemand meer een hand te
geven. “Het lukt alleen als je dit met zeventien mil
joen mensen doet.”
Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 10

Nederland moet preventieve maatregelen
nemen tegen Corona-virus
In de regio Wuhan in China startte in december een uitbraak van een nieuw Corona-virus. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts
en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten op dit moment het
coronavirus. Zij zoeken ook naar de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Het virus zorgde ook in Noord-Italië voor slachtoffers. Twee weken geleden vond het RIVM het nog onnodig om Nederlandse kinderen na
een vakantie in Noord-Italië naar de huisarts te sturen. De stelling luidde toen: Nederland moet preventieve maatregelen nemen tegen
Corona-virus.
64 procent van de respondenten was het eens
met de stelling. Inmiddels zijn er ook maatre
gelen in Nederland getroffen. De eerste slacht
offers zijn ook in ons land gevallen. Het kabinet
geeft het advies om niemand meer een hand
te geven.
De overige 36 procent van de responden

GroenLinks Venray

ten stemde oneens. Linda Pelzers vindt de stel
ling stemmingmakerij. “Er worden al preventieve
maatregelen getroffen. Dus mensen zullen hoog
uit vinden dat er meer preventieve of misschien
anders gezegd, zichtbaardere maatregelen getrof
fen moeten worden.” Pas zodra er ziekteverschijn
selen zijn, is iemand besmettelijk, stelt het RIVM.

Wanneer iemand klachten heeft, vooral aan de
luchtwegen, kan de huisarts in overleg met de
GGD beslissen of het nodig is om de patiënt te tes
ten op het virus. Er is geen vaccin voor het virus,
dus behalve goed je handen wassen is er nog wei
nig tegen te doen.

Stikstofcrisis

Op Foodlog kwamen we (GroenLinks Venray) vorige week een heel goed artikel tegen over de stikstofcrisis. In dit artikel stelt professor
Jan-Willem Erisman, vermoedelijk de nummer één van stikstofexperts in ons land, dat in Nederland alle sectoren de stikstofuitstoot
dienen te halveren en dat ook het buitenland een evenredige bijdrage zal moeten leveren. Ook zegt Erisman dat de ammoniakuitstoot uit
de veehouderij, in tegenstelling tot de stikstofoxiden, niet zomaar met technieken kan worden opgelost.
een onderscheid tussen de opgave
waar de hoogste rechter de rege
ring op korte termijn voor plaatst
en de ruimtelijke ordeningsvraag
stukken waar ons land op lan
gere termijn antwoorden op moet
geven. Conclusie van Erisman is
dat zowel Nederland als het bui
tenland 50 procent in stikstofuit
stoot terug moet. Wie dat besluit,
vermijdt al het nu uitgebroken
gedoe over wie welk aandeel
heeft in de neerslag van stikstof

Jan Willem Erisman zegt in het
hierboven benoemde artikel het
volgende over de betreffende
kwestie: “Nederland is één van
dé stikstof-hotspots van de EU.
Ons land zit in een spannings
veld. Het beschikt over perfecte
grond voor landbouw en een
hoge natuurlijke biodiversiteit.
Tegelijk een land vol andere acti
viteiten die niet allemaal tegelijk
maximaal kunnen worden ont
plooid.” Jan-Willem Erisman maakt

op natuurgebieden. Ingewikkelder
hoeft de beleidsinspanning niet te
zijn. Desalniettemin verkeert het
stikstofdossier nu al bijna een jaar
in een impasse. De overheid zou
de moed moeten hebben om bij
wet vast te leggen dat iedereen
50 procent terug moet. Dat cre
ëert weer een gezamenlijk per
spectief. Doet de overheid dat, dan
polariseert de discussie niet lan
ger en gaat iedereen met dezelfde
opdracht aan de slag. Erisman

analyseert tevens waarom de dis
cussies over details zo dominant
zijn geworden, terwijl de echte
beleidsvragen naar de achtergrond
zijn verdwenen. Een deskundige
waar premier Rutte en landbouw
minister Schouten naar zouden
moeten luisteren: zolang geen keu
zes worden gemaakt, zal er discus
sie blijven met alle polarisatie van
dien.
Annemie Janssen

Start plantseizoen: tijd om aan te poten!
Camellia ‘Festival’
Verrassende bloemkleuren

Nu € 14,99 p. st.

Bladbegonia’s
Alle kleuren en maten

Nu -20%

7

dagen

per week
geopend

Acties geldig t/m 17-3-2020

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Willy’s Wereld

Column

Verhuizen
In een eerdere editie van deze
column hintte ik naar een
verhuizing van Ysselsteyn naar
Venray. Inmiddels worden de
plannen concreter en dat voelt
best spannend.
Het gesprek met de bank over de
financiële (on)mogelijkheden ligt
inmiddels al weer een paar weken
achter ons. Hoewel de medewer
ker van de bank zijn uiterste best
deed om ons goed voor te lich
ten, blijkt thuis toch weer dat je
net niet goed genoeg opgelet om
nog een verhaal te creëren van de
termen die door je hoofd vliegen.
Belangrijkste is dat we weten wat
we ons kunnen veroorloven.
Afgelopen zondag zijn we eens
door de verschillende wijken van
Venray gaan toeren om te kijken
wat er zoal te koop staat en waar
je dan uiteindelijk terecht kunt
komen. Zo’n rondje werkt wel ver
helderend wat het ook inzichte
lijk maakt waar je vooral níet wilt
wonen. Het rondje Rooy heeft ook
een ander resultaat opgeleverd:
de eerste bezichtiging is een feit.
Veel kans dat als u dit leest dat wij
dan in ons mogelijk nieuwe stekkie
staan rond te gapen.
Het is ook een spannend traject.
Het voelt een beetje als toen we
25 jaar geleden samen gingen
wonen in onze eerste koopwoning.
Plattegronden bekijken, nadenken
over inrichtingen, verbouwing, ik
voel me er zelfs weer even jonger
door.
Het zet me ook aan het denken
over het voorrecht dat we heb
ben. De kans om, met een goed
en degelijk dak boven ons hoofd,
ergens anders opnieuw te begin
nen. Dat is in onze wereld niet
iedereen gegeven. In ons eigen
land zijn er mensen genoeg die
elke maand maar net aan de
woonlasten kunnen voldoen.
Telkens weer worden eindjes
aan elkaar geknoopt in de hoop
de geliefde woonplek te kunnen
behouden.
Of wat te denken van de meer dan
27.000 daklozen die Nederland telt.
Dagelijks aangewezen op gaarkeu
kens en op de vaak vrijwillige hulp
vanuit diverse instanties. Helemaal
schrijnend zijn de mensen die over
de hele wereld op de vlucht zijn
voor honger of geweld. Het zou
mooi zijn als we iedereen een dak
boven het hoofd zouden kunnen
geven.
Willy
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Halverwege al beslist

Venray superieur in derby
tegen SSS’18
Venray behaalde zaterdag 7 maart een royale 5-0 thuiszege op SSS’18 in de eerste klasse D. Halverwege was
de derby bij een 3-0 stand al beslist. De Overloners hadden weinig in te brengen tegen de veel sterkere
Venrayse ploeg.
Op 27 oktober eindigde de derby in
Overloon nog in een 1-1 gelijkspel.
Zowel Venray als SSS’18 kende een
slechte start en verloor de eerste
vijf duels. De remise van eind okto
ber leverde beide clubs het eerste
competitiepunt op. Venray heeft zich
door een goede serie opgewerkt
naar de middenmoot. Terwijl de
positie van hekkensluiter SSS’18 wel
haast uitzichtloos is.
De Overloonse ploeg, getraind door
Ruud Vermeer uit Venray, kon het
Venrayse aanvalsspel zaterdag niet
ontregelen. Een tegenvaller voor de
thuisploeg was dat Bram Kersten al
na zeven minuten geblesseerd naar
de kant moest. Bram Vievermans
was zijn vervanger.
Venray nam zoals verwacht het ini

tiatief en mocht in de openingsfase
drie corners nemen. Na een kwar
tier brak Jeroen Vullings de score
open, 1-0. Een schot van aanvoer
der Stijn Brinkman belandde op de
paal en in de rebound strandde Koen
Verlinden op de Overloonse doel
man Thomas Massop die een corner
weggaf. Arbiter Meijers wees even
later naar de stip na een handsbal
in het Overloonse strafschopgebied.
Stijn Brinkman schoot de penalty
binnen en Venray leidde met 2-0.
Vlak voor rust voerde topscorer Niek
Versteegen met een mooie uithaal
de stand op naar 3-0.
Venray deed het na de pauze een
tijdlang rustig aan. Er gebeurde niet
zoveel ook doordat SSS’18 niet bij
machte was terug in de wedstrijd te

komen. Koen Verlinden, vorig sei
zoen nog uitkomend voor SSS’18,
zorgde voor het hoogtepunt in de
tweede helft. Vanaf twintig meter
joeg hij de bal onhoudbaar in de
bovenhoek, 4-0. De slottreffer viel
een kwartier voor tijd. Uit een hoek
schop van Jeroen Vullings kon kee
per Thomas Massop de kopbal van
verdediger Stef van Dijck in eerste
instantie nog keren. Van Dijck kreeg
een herkansing en nu was het wel
raak, 5-0. Bij Venray maakte Rik
Egelmeers als invaller zijn rentree
nadat hij bijna vijf maanden was uit
geschakeld door een blessure.

Tekst: Henk Willemssen

Belangrijke wedstrijd

Oranje-Wit van tweede positie gestoten
Korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen was zondag 8 maart te gast bij ODC in Asten. Het was voor beide
ploegen een belangrijke wedstrijd. De uitploeg zou bij winst de tweede positie behouden, met maar één punt
achterstand wist de thuisploeg de tweede positie over te nemen.
Beide ploegen begonnen fel aan
de wedstrijd, waarbij met een fraai
afstandsschot Oranje-Wit de score
wist te openen. ODC had hier snel
een antwoord op terug en wist zelfs
uit te lopen naar een voorsprong
van 5-2. Daarna was het voor beide
ploegen moeilijk de korf te vinden
door verdedigend sterke druk aan
beide kanten. Dit zorgde voor een
ruststand van 7-6 in het voordeel

van de thuisploeg.
Waar in de eerste helft het vinden
van de korf stroef verliep, was dit
in de tweede helft het tegenover
gestelde. Om en om scoorden beide
ploegen waardoor de stand tot aan
de 14-14 telkens maar één doelpunt
verschil is geweest.
Na de 14-14 wist Oranje-Wit met
twee doelpunten uit te lopen
met nog 10 minuten op de klok.

Een time-out en een volle tribune
met het thuispubliek gaf ODC een
boost, waardoor het team bleef
scoren en de stand met nog enkele
minuten op de klok tot 17-17 bracht.
Door een afstandsschot in de laatste
minuut wist ODC de winst in huis te
houden en zo de tweede positie in
de competitive te veroveren.
Tekst: Korfbalvereniging Oranje-Wit

Strijd tegen de koploper
verloren
Voor korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo/Castenray stond zondag
8 maart de strijd tegen de koploper van de binnen-competitie
Ona/Astrantia gepland. SVOC’01 knokte tot het laatste moment.
Toch ging de tegenstander met de winst vandoor.
Ona/Astrantia begon net een
tandje scherper aan de wedstrijd,
wat in 7 minuten resulteerde in een
stand van 2-0 in het nadeel van
SVOC’01. Het Oirlose/Castenrayse
team kon het gat niet geheel dich
ten. Met een tussenstand van 8-4
gingen beide ploegen de rust in.
Na de rust, gaf het publiek van
SVOC’01 de dames een extra boost
door een overtuigend applaus.
In de tweede helft was SVOC’01
fel en toonde dat de strijd nog niet

gespeeld was. Maar de doelpun
ten bleven aan de kant van
Ona/Astrantia vallen, waardoor
het gat niet gedicht kon wor
den. Dit resulteerde in een verlies
voor SVOC’01 met een eindstand
van 16-12. Zondag 15 maart staat
de wedstrijd tegen Klick’15 uit
Wilbertoord gepland om 11.40 uur
in de Wetteling in Venray.

Tekst: Korfbalvereniging SVOC’01

De Peelkorf boekt ruime
overwinning
De eerste wedstrijd na carnaval speelde korfbalvereniging De
Peelkorf uit Ysselsteyn op zondag 8 maart in eigen hal tegen
laagvlieger De Horst. Het Ysselsteynse team wist een ruime overwinning te boeken.
De score werd al snel geopend door
de thuisploeg. Via verschillende
kansen werd de stand uitgebreid
naar een 6-1 voorsprong. Vanaf
dat moment koos De Horst voor
een andere verdedigende tactiek,
wat ervoor zorgde dat De Peelkorf
zich daar even op in moest stellen.
Hierdoor kwam de uitploeg terug tot
één doelpunt verschil (6-5). Vlak voor
rust wisten de Ysselsteynse dames
toch weer een gat te slaan, wat
zorgde voor een ruststand van 10-7.
Na de rust was het wederom
De Peelkorf dat als eerste de korf

wist te vinden. De Horst kon nog
even terugkomen tot twee doel
punten (11-9), maar daarna was het
verzet gebroken. Via diverse scores
werd de stand verder uitgebouwd
naar 20-10. Het slotakkoord was
echter voor de uitploeg. Met twee
afstandsschoten werd de eindstand
bepaald op 20-12. Zondag 15 maart
staat de derby tegen Oranje-Wit
uit Leunen om 13.00 uur in de
Wetteling op het programma.
Tekst: korfbalvereniging
De Peelkorf

Winst voor Jumpers
Voor basketbalvereniging Jumpers uit Venray stond zaterdag
7 maart de wedstrijd tegen hekkensluiter BV Schijndel op het
programma. Gezien de goede vorm waarin Jumpers momenteel
verkeerd, was deze wedstrijd geen probleem.

m/v

Van Dijck Achten Lenders adviseert en begeleidt ondernemers op alle vlakken waar zij mee
te maken kunnen krijgen. Denk hierbij aan fiscaal en juridisch advies, de administratie en
belastingaangiften, het samenstellen van jaarrekeningen en de salarisadministratie.
Wij doen dit met een ervaren klein team met persoonlijke aandacht voor onze klanten.
Wegens verdere groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een:

Assistent Accountant
Wat verwachten wij van jou?
In deze functie als Assistent Accountant stel je jaar
rekeningen samen en verzorg je fiscale aangiften
voor onze klanten. Je bent in staat om, vanuit een
klantgerichte houding, zelfstandig en accuraat te
werken. De uren zijn in overleg flexibel in te vullen.
Wij vragen voor deze functie:
relevante werkervaring;
zelfstandigheid en accuraat kunnen werken;
dat je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden;
dat je het plezierig vindt om in een team te werken.

m/v

(voor circa 24 tot 40 uur per week)

Wij bieden:
een open cultuur met korte lijnen;
een interessant en afwisselend
klantenbestand;
een nononsense mentaliteit.
Iets voor jou?
Voor vragen of verdere informatie, neem
contact op met Maurice Achten van ons
kantoor (0478  51 72 90).
Je kunt je CV mailen naar info@daladvies.nl.
We nemen dan snel contact met je op.

Witveldweg 100, 5961 ND Horst | T: 0478 - 51 72 90 | M: info@daladvies.nl | www.daladvies.nl

Jumpers kwam het eerste kwart
vlammend uit de startblokken en
zette veel druk op de tegenstan
der. De thuisploeg had hier duidelijk
moeite mee en na een paar minuten
stond het 2-9 voor Jumpers. Schijndel
had een time-out nodig om de zaken
weer op de rit te krijgen, maar ook
na de time-out bleef Jumpers aan
zetten. De thuisploeg kreeg geen
seconde rust van Jumpers en de
voorsprong werd zelf uitgebreid naar
22 punten. Jacub Juszizuk was met
15 punten, waaronder drie driepun
ters, de man in het eerste kwart.
Uiteindelijk eindigde het eerste
kwart in 8-31.
Het tweede kwart bleef Jumpers
druk zetten maar kwam Schijndel
er steeds beter uit waardoor ze ook
vaker tot scoren kwamen. De man
nen uit Venray bleven echter ook
scoren waardoor het verschil tussen
beide ploegen nagenoeg gelijk bleef.
Justin Gommans was met 7 punten
in dit kwart belangrijk aan de kant
van Jumpers. Ruststand: 20-44.

Na rust wilde het nog een span
nende wedstrijd worden. De thuis
ploeg was overgegaan naar een
zone-defence en dit zorgde ervoor
dat Jumpers meer moeite had met
scoren. Probleem bij de thuisploeg
was dat ze zelf amper tot scoren
kwamen, waardoor Jumpers uit
eindelijk nog steeds verder uitliep.
Aan het eind van het derde kwart
was de voorsprong uitgelopen tot
31 punten (28-59).
Beide teams wisten dat de wedstrijd
gespeeld was. Het vierde kwart was
er eentje om uit te spelen en dat
deden de mannen uit Venray. Beide
teams scoorden afwisselend maar
zonder enige spanning meer in de
wedstrijd. Jumpers wist uiteindelijk
de wedstrijd makkelijk te winnen
met 30 punten. Eindstand: 39-69.
Zaterdag 14 maart speelt Jumpers in
Bakel om 19.00 uur tegen de num
mer twee van de competitie Yellow
Sox.
Tekst: Basketbalvereniging Jumpers
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Pop Up expositie
legerdecoraties
Trudy Peters Muijres en Michelle Cornelissen openen zaterdag
14 maart de deuren van hun Pop Up expositie die gericht is op
legerdecoraties. De expositie is te bezichtigen aan het
Kapelaanspad 6 in Venray van 11.00 tot 18.00 uur.
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Drumprogramma

Drumsensation en Merselo Maakt Muziek
De drumband van St.Oda uit Merselo organiseert op zondag 15 maart het jaarlijkse Drumsensation in Zaal
’t Anker in Merselo. Een week later, op zaterdag 21 maart, vindt Merselo Maakt Muziek plaats. Bij beide evenementen zorgen de muziekverenigingen uit de omgeving voor een muziekprogramma.
Tijdens Drumsensation zorgen
verschillende drumbands uit de
omgeving voor een gevarieerd
drumprogramma. Om 10.30 uur
trapt de eerste drumband af.
Naast de drumband uit Merselo
nemen ook Drumband muziek

vereniging Eendracht Melderslo,
Drumband ‘Onze Lieve Vrouwe
Gilde’ Holthees, Muziekvereniging
Eendracht Renkum en Drumband
van St. Catharina Leunen deel aam
Drumsensation.
Tijdens Merselo Maakt Muziek op

zaterdag 21 maart is er een podium
voor iedereen die muziek maakt en
dit wil laten horen aan de rest van
het dorp. Ook ‘buitendorpse’ zijn
welkom. Het evenement begin om
18.30 uur in Zaal ‘t Anker in Merselo.

Veulenaar

Stef Classens brengt eerste single uit sinds
deelname TVOH
Na zijn deelname aan The Voice of Holland, waarbij hij als tweede eindigde, brengt Stef Classens afkomstig uit Veulen nu zijn eerste single uit onder zijn eigen naam bij [PIAS] Holland. Zijn single ‘Carried
Away’ komt uit op vrijdag 13 maart.
Over zijn single ‘Carried Away’
zegt Stef: “Voor mij gaat de song
over dat iedereen altijd vecht
tegen het verleden en dit zou wil
len veranderen. Maar uiteinde
lijk maakt dit je tot wie je bent.
Je kunt nu eenmaal je verhaal
niet ‘veranderen’, accepteer wie
je bent, ook al moet je soms door

Trudy Peters Muijres en Michelle
Cornelissen hebben zich laten
inspireren door de kleurrijkheid en
veelzijdigheid van legerdecoraties
uit de voormalige DDR. Denk hier

bij aan epauletten, petkoorden en
emblemen: van lampenkappen tot
fashion. De expositieruimte ligt aan
de overkant van Pop Up expositie
Vrouw.

Toneelvereniging ‘t is W.A.T.
speelt ‘Paniek op de 13e’
Toneelvereniging ‘t is W.A.T uit Wanssum staat op 27, 28 en 29
maart op de planken met het toneelstuk Paniek op de 13e, geschreven door Peter Damen. De voorstelling vindt plaats in de Zandhoek
aan de St. Leonardsweg 1 in Wanssum.

dalen gaan”. ‘Carried Away’ is ont
staan tijdens het RecPlay Writing
Camp in oktober 2019 en werd in
een dag geschreven tijdens een
samenwerking met Alessia Labate
(Italië), No Class (Noorwegen) en
Johannes Weiss Schnur (White Zoo,
Duitsland).
Stef Classens won in 2014 De Beste

Singer-Songwriter van Nederland,
het talentenjachtprogramma van
Giel Beelen op NPO3. Daarna bracht
hij samen met zijn band Handed
in 2017 zijn debuutalbum ‘Above
the Storm, Below the Flood’ uit bij
[PIAS] Holland. Eind februari dit jaar
werd hij tweede bij The Voice of
Holland.

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Logistiek medewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P038176

Voor een inkoopbedrijf van bloemen & planten zijn wij op zoek naar een gedreven
logistiek medewerker. Je maakt orders klaar voor transport en zorgt ervoor dat
deze op tijd verzonden worden.

Teamleider productie food (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P037871

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een ploeg van ongeveer
5 collega’s. Je houdt overzicht tijdens de dienst en bent het eerste aanspreekpunt voor
dit team medewerkers.

Tractorchauffeur (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P038086

Ervaring als tractorchauffeur en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ga binnen een
vollegrondsbedrijf aan de slag met alle voorkomende grondwerkzaamheden!

Medewerker tomatenkwekerij (parttime)
Regio Venray | P037934

Jouw werkzaamheden vinden zowel in de kas als in de loods plaats. Je bent voor
een familiebedrijf verantwoordelijk voor o.a. het oogsten en sorteren.
De voorstelling gaat over Danny
die moet invallen op de dameslin
gerie afdeling. Hij krijgt te maken
met een cheffin die het hoog in
haar bol heeft, een boer en boe
rin, een bijgelovige klant en een
jaloerse vriendin die hoogzwanger
is. Tot overmaat van ramp is er ook

nog een gijzeling in het warenhuis.
Bezoekers van de voorstelling die
nen uiterlijk een half uur van te
voren aanwezig te zijn. Op vrijdag
27 maart begint het toneelstuk om
19.30 uur, op zaterdag 28 maart om
19.30 uur en op zondag 29 maart
om 14.00 uur.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83
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Agenda t/m 19 maart 2020

vr
13
03

za
14
03

zo
15
03

Clubavond Computerclub Venray
Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Garde- en showdanstoernooi
Tijd: 09.15-20.15 uur
Organisatie: Dansvereniging de Peel Dancers
Locatie: Schouwburg Venray

di
17
03

Jaarvergadering Wijkraad Centrum
Venray

wo
18
03

Schrijfcafé

do
19
03

Taalcafé

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Theatervoorstelling Samenleven

Drumsensation

Tijd: 19.30-21.15 uur
Locatie: Rooyse Wissel Oostrum

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Drumband St. Oda Merselo
Locatie: Zaal ‘t Anker Merselo

Red Box session

Literair Café Venray Franca Treur

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray | Bolzaal

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Odapark Venray

KiesTechniek

Theatervoorstelling Samenleven

Rondleiding 75 jaar vrijheid VVGI

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Interal T.C Venray

Tijd: 14.00-15.45 uur
Locatie: Rooyse Wissel Oostrum

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: VVGI Instituut Venray

Mini-concert Peter Hamers

60’s en 70’s middag

Theatervoorstelling Samenleven

Tijd: 14.00 uur, 14.45 uur en 15.30 uur
Locatie: Theehuis Odapark Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Woc ’t Schöpke Veltum Venray

Tijd: 19.30-21.15 uur
Locatie: Rooyse Wissel Oostrum

Escaperoom 75 jaar bevrijding

Cor nodigt uit

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Venrays Museum

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: De Schòl Heide

Rondleiding 75 jaar vrijheid VVGI

Theatervoorstelling Samenleven

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: VVGI Instituut Venray

Tijd: 19.30-21.15 uur
Locatie: Rooyse Wissel Oostrum

over Tachtigjarige oorlog
ma Lezing
Tijd: 20.00 uur
16 Organisatie: LGOG Kring Venray
03 Locatie: Venrays museum Venray

Huiskamerconcert Jan de Bruyn duo
Tijd: 20.30 uur
Tijd: Muzikale Huiskamer van Castenray

Tijd: 10.00-12.00 uuur
Locatie: ‘t Trefpunt Geijsteren

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Landweert € 7,00 tot 12,00
Venray Veltum € 8,00 tot 10,00
Venray Brukske € 9,00 tot 11,00
Castenray € 20,00

bedrag per week

Oirlo rondom Past. Gerardsstraat € 10,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Poelenproject Jong Nederland Venray
Jong Nederland Venray ging zaterdag 7 maart aan de slag met het 25e poelenproject in samenwerking
met IKL. Dit jaar vond het project voor de zevende keer plaats aan de Paardekop in Ysselsteyn.
Rondom twee waterpoelen werden boompjes en struiken weggehaald zodat er meer zonlicht op de
poelen terecht kan komen. Al het gezaagde en geknipte hout werd op troshopen gelegd zodat hier een
schuilplaats ontstaat voor kikkers, salamanders en wellicht een muisje. De ochtend werd afgesloten met
een kop erwten- en tomatensoep.

1203 \ cultuur

Potgrondactie scouting
De Verkenners en Rowans van Scouting de Peelspeurders uit Venray
gingen zaterdag 7 maart druk in de weer met de huis-aan-huisverkoop van potgrond. Met de opbrengst van deze verkoop wordt er
voor de jongeren een activiteit tijdens zomerkamp gerealiseerd.

Zaterdag 14 maart wordt naast een
verdere huis-aan-huisverkoop een
potgrond Drive-in georganiseerd.
Onder het motto ‘Onze jeugdleden
leggen met gemak een zak bij u in

Muziek in ‘t Schöpke

‘Sixties’ en ‘seventies’ herbeleven
met Predilection
Beatcoverband Predilection speelt zondagmiddag 15 maart liedjes uit de jaren 60 en 70 in ‘t Schöpke in
Venray. De zaal is vanaf 14.30 uur open. Het programma begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk.

de achterbak’ kunnen geïnteres
seerden tussen 14.00 en 16.00 aan
de Oostsingel 41 in Venray een of
meerdere zakken potgrond aange
schaffen.

Wijkraad Venray centrum
jaarvergadering
Wijkraad Venray Centrum organiseert op dinsdag 17 maart haar
jaarvergadering in Schouwburg Venray om 19.30 uur. Tijdens deze
vergadering wordt er aandacht besteedt aan WhatsApp buurtpreventie door middel van een presentatie van de wijkagent Marcel
Deenen.
Tevens zullen de tot nu toe
bekende plannen voor vergroening
van het Gouden Leeuwplein wor
den gepresenteerd. Burgemeester

Sinds hun laatste cd Nostalgic
Emotions staat Predilection, die is
opgericht in 1965, regelmatig op de
regionale en buitenlandse podia.
Zo was er in april in 2018 nog een

optreden in de Beatleskelder de
Cavernclub in Liverpool Engeland.
Twee muzikanten van de band zijn
nog altijd sinds de oprichting actief
lid. Het uitgebreide repertoire van

Predilection bevat voornamelijk
meerstemmige nummers die in de
beginperiode van de beatmuziek,
zo’n vijftig jaar geleden, populair
waren.

Luc Winants bezoekt ook de verga
dering om kennis te maken met de
wijk en haar bewoners.

Benefietconcert renovatie
Grote Kerk
Het Venrays Mannenkoor (VMK) organiseert op zondagmiddag
22 maart een benefietconcert ten behoeve van de renovatie van de
Grote Kerk. Deelnemende koren zijn Schola Maastricht, de Zangers
van Sint Frans, Jongerenkoor Mix/Sing en het Venrays
Mannenkoor. Elk koor brengt een greep uit hun repertoire van
klassiek tot pop ten gehore.

Kijk-en luisteronderzoek
Omroep Venray
Omroep Venray bestaat in 2020 dertig jaar. De lokale omroep wil van de inwoners van
de gemeente Venray weten hoe het zit met het kijk-en luistergedrag van de inwoners.
In hoeverre kijkt of luistert men naar Omroep Venray? Tevens wil de omroep weten naar
welke programma’s men kijkt en/of luistert. Middels een intern opgezet onderzoek worden
gegevens verzameld die gebruikt worden om de omroep toekomstbestendig te maken.
De verzamelde informatie geeft ook inzicht in de knelpunten en wensen van luisteraars/
kijkers, die kunnen leiden tot beleidsaanpassingen.
Sinds begin februari zijn er middels een face-to-face-enquête al meer dan duizend
formulieren ingevuld. Op diverse plaatsen in de gemeente Venray zijn mensen bevraagd
op hun kijk-en luistergedrag. Komende weken worden er ook nog enkele locaties bezocht.
Na de carnaval is de 2e fase gestart waarbij formulieren afgeleverd worden in de diverse
dorpshuizen en wijkcentra. Uiteraard met de bedoeling om deze in te laten vullen door de
bezoekers van de betreffende locaties.
Sinds eind februari kunnen ook formulieren ingevuld worden middels de onderstaande
link. Dit kan via PC, tablet of smartphone. Via de website van Omroep Venray of Facebook
kan men de vragenlijst invullen en versturen.

https://www.enquetesmaken.com/s/09cf6f5
Schola Maastricht met deken Smeets als een van de zangers

Bij de renovatie wordt het glas
in lood gerenoveerd, in de toren
diverse renovaties uitgevoerd en
de dakkapellen aangepakt. Voor
dit project zijn nog niet voldoende
middelen beschikbaar waardoor het
Venrays Mannenkoor in overleg met
de deken tot dit benefietconcert is
gekomen. Waar Schola Maastricht
en de Zangers van Sint Frans vooral

15

de klassieke kant gaan opzoeken
zal Mix/Sing en ook het Venrays
Mannenkoor de lichtere kant van de
muziek laten horen.
Het concert begint om 14.30 uur
in de Grote Kerk. Deken Smeets,
tevens zanger bij Schola Maastricht,
presenteert het concert. De entree is
vrij, een vrijwillige bijdrage voor de
renovatie van de kerk is toegestaan.

Medio mei/juni hopen wij de resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren.
Voor vragen/opmerkingen kunt men terecht bij george.habets@omroepvenray.nl of
wim.van.bracht@omroepvenray.nl.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Hoge korting bij inruil van u

TOT €200,- KORTING!
21%

24%

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

699,INRUILKORTING

-/-

8

150,-

1600

KG

INRUILKORTING

-/-

499,*

160,-

7 66

*Na €50,- cashback
via AEG

T/PM

659,-

dB

KG

499,

Wasmachine / L6FBNR1

Warmtepompdroger / T7DBNP612

• ProSense-technologie stemt de instellingen precies af op de lading
• De ProTex-trommel beschermt uw kleding
• Met het Eco TimeSave programma bespaart u tijd én energie

• Met SensiDry-technologie worden droogtijden ingekort en blijft uw kleding mooi
• Verschoon het filter eenvoudig dankzij het ÖKOFlow-filtersysteem
• De ProTex-trommel beschermt uw kleding

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

