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Terug op het terras
Het duurde een flinke tijd, maar eerste pinksterdag kon er dan eindelijk op het terras genoten worden van het stralende voorjaarsweer. De kroegen, restaurants en andere
horecazaken mochten, met naleving van de coronamaatregelen, de terrassen weer openen. Ook kunnen kroegtijgers, met maximaal dertig tegelijk, weer binnen gaan zitten in hun
favoriete café. Daar gelden eveneens de anderhalvemeterregels en een maximum van twee personen aan een tafel. Het centrum van Venray was meteen aardig gevuld met mensen
die kwamen profiteren van de heropening van de terrassen. / Beeld: Rob Beckers

D66 gaat op zoek naar een opvolger

Martijn van der Putten stopt als wethouder
Martijn van der Putten (D66) neemt binnenkort afscheid als wethouder van de gemeente Venray.
Vanaf 1 augustus gaat hij aan de slag als de nieuwe directeur Bedrijfsvoering van Gilde Opleidingen.
Martijn van der Putten volgde in
2015 tussentijds D66-collega Hans
Teunissen op na diens vertrek naar
Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Venraynaar Van der
Putten was met zijn 26 jaar de jongste wethouder in de geschiedenis
van de gemeente. Na de verkiezingen van 2018 kwam hij opnieuw in
het college en ging hij onder meer
aan de slag met de portefeuilles
onderwijs, ruimtelijke ordening,
wonen, duurzame energieopwekking
en financiën.
Martijn van der Putten geeft aan dat

de coronacrisis hem aan het denken
heeft gezet over zichzelf. “Eigenlijk
wilde ik tijdens de zomerperiode
alles op een rijtje zetten en nadenken
over mijn toekomst. Ik wilde sowieso
niet opgaan voor een derde periode,
dat zou niet goed zijn geweest voor
D66.”
Toen een vacature op zijn pad kwam,
ging het snel vertelt hij. “Ik had
de periode van twee jaar kunnen
afmaken en kunnen wachten op een
mooie kans voor een andere baan.
Maar toen de vacature bij Gilde
Opleidingen voorbij kwam, heb ik

een poging gewaagd en gesolliciteerd. Ik zou achteraf buikpijn krijgen
als ik het niet had gedaan. Bij de eerste sollicitatie was het meteen raak.”
Toch geeft de overstap naar een
andere baan hem een dubbel gevoel.
“Ik heb altijd de ambitie gehad om
de publieke sector te werken en
onderwijs trekt me. Ik heb zin in een
nieuwe uitdaging, maar ik kijk ook
op tegen het naderende afscheid.
De afgelopen jaren mocht ik deel
uitmaken van een ambitieus college
en een betrokken en professionele
ambtelijke organisatie. Samen met

betrokken ambtenaren en de
gemeenteraad heb ik de samenwerking gezocht met veel partijen in de
gemeente en ik denk dat Venray een
stap vooruit heeft gezet.

Ik heb zin in een
nieuwe uitdaging,
maar ik kijk ook op
tegen het naderende
afscheid
Ik vind het bijzonder en ontzettend
eervol dat ik daar een bijdrage aan

heb mogen leveren. Ik vertrek bij een
goede basis.”
Daan Janssen, fractievoorzitter van
D66, laat weten het jammer te vinden dat Van der Putten vertrekt.
“Voor het weekend heeft Martijn de
fractie ingelicht dat hij een nieuwe
uitdaging heeft gevonden. In vijf
jaar is hij uitgegroeid tot een stabiele factor in het gemeentebestuur
en heeft hij een stevig D66-geluid
door Venray laten klinken. Daar zijn
we hem dankbaar voor. De afdeling
D66 Venray gaat nu op zoek naar een
opvolger die zijn werk zal voortzetten.”
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Subsidie voor verduurzaming en verbeteringen

De Hoefslag in Veulen gaat ‘Schoon door de Poort’
Gemeenschapshuis De Hoefslag in Veulen krijgt van gemeente Venray
een financiële bijdrage van 46.473 euro. De subsidie is bedoeld voor
verduurzaming en verbeteringen aan het gebouw.
De gemeentelijke bijdrage komt
uit het project Schoon door de
Poort, waarin gemeente Venray
alle gemeenschappelijke accommodaties gaat verzelfstandigen.
Om de gebouwen te renoveren
en toekomstbestendig te maken,
kan een beroep worden gedaan op
een eenmalige financiële bijdrage.
De gemeente vergoedt tweederde
deel van de kosten.
Het gemeenschapshuis in Veulen
was zijn tijd vooruit. Het gebouw
en de grond van De Hoefslag
waren al in eigendom van het
dorp. De Hoefslag werd op 28 oktober 2005 feestelijk geopend.
Daarvoor was het gemeenschapshuis gehuisvest in een houten noodgebouw aan De Vlies. De Veulense
gemeenschap verwierf zelf een stuk
grond aan de Brugpas en ging met
veel zelfwerkzaamheid aan de slag,
zo stelt het College van B&W. Binnen
negen maanden werd het gebouw
opgeleverd. Stichting De Hoefslag is
financieel gezond en voert al vijftien
jaar zelfstandig de exploitatie van
het gemeenschapshuis zonder finan-
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ciële steun van de gemeente.
Om een beroep te kunnen doen op
de regeling Schoon door de Poort,
moet het plan eerst beoordeeld worden door een onafhankelijke commissie. De Hoefslag behaalde een
score van 60 punten, ruim boven
de minimale eis van 45 punten.
Veulen scoorde het beste bij de
onderdelen draagvlak, zelfwerkzaamheid, duurzaamheid en multifunctionaliteit van het gebouw.
Het college stemde daarom in met
de overeenkomst waarin de afspraken zijn vastgelegd. Door de verbeteringen is het gebouw fysiek beter
bereikbaar en biedt het meer verhuurmogelijkheden.

Zonnepanelen
Het projectplan omvat de plaatsing
van zonnepanelen, het vervangen
van de warmtepomp, het installeren
van automatische toegangsdeuren
en aanpassingen aan de ventilatie. De oude warmtepomp is technisch afgeschreven en de nieuwe
pomp is energiezuiniger en heeft
een langere levensduur. De totale

kosten zijn begroot op 69.710 euro.
Naast de bijdrage van de gemeente
ontving stichting De Hoefslag een
subsidie van provincie Limburg van
10.464 euro voor de zonnepanelen.

Dat bedrag was al eerder toegezegd en om de provinciale subsidie
niet te verliezen, heeft De Hoefslag
de zonnepanelen al geïnstalleerd.
Dit gebeurde met toestemming van

gemeente Venray. Voor de stichting
resteert nog een eigen bijdrage van
12.773 euro.

Steun voor startende ondernemers in Venray
Gemeente Venray telt relatief veel startende ondernemers die actief zijn in de bouw, detailhandel en zakelijke
dienstverlening. Om deze starters beter te ondersteunen, gaat de gemeente zich aansluiten bij
StartersCentrum Limburg, deelnemen aan het programma Business Roadmaps en de verkiezing Starter van
het kwartaal opwaarderen.
De gemeenteraad nam vorig jaar een
motie aan voor een starterscentrum
in Venray. De gemeente heeft al een
locatie op het oog in het Jerusalemgebouw aan de Heuvelstraat. Begin dit
jaar is een enquête door gemeente
Venray gehouden onder alle 316
ondernemers die vanaf 2018 een eigen
bedrijf zijn begonnen. Bijna een kwart
(76 ondernemers) vulde de vragenlijst
in. Uit de enquête bleek dat er weinig
behoefte is aan een starterscentrum
waar bedrijven zich gezamenlijk kunnen vestigen. Starters hebben vooral
behoefte aan informatie en onderling
contact. De gemeente kan hierin een
rol spelen als doorgeefluik van allerlei
instanties. Ook geven de ondernemers

aan frequent contact met andere starters op prijs te stellen.
De gemeente wil starters beter
ondersteunen en het vestigingsklimaat verbeteren. In een brief aan de
gemeenteraad kondigt het College
van B&W drie stappen aan: aansluiten
bij StartersCentrum Limburg, deelname aan het programma Business
Roadmaps en een opwaardering van
de verkiezing Starter van het kwartaal.
Venray wil zich in september voor de
proefperiode van een jaar aansluiten bij StartersCentrum Limburg, dat
zich richt op aspirant-ondernemers
die nog in de fase zitten van ideeën
bedenken, oriënteren en voorbereiden. De jaarlijkse bijdrage is 0,43

euro per inwoner, voor Venray betekent het een uitgave van 18.750 euro.
Bij StartersCentrum Limburg zijn tot nu
toe alle Zuid-Limburgse gemeenten
en Leudal en Roermond uit MiddenLimburg aangesloten. Ook bij Business
Roadmaps wordt gekozen voor een
proefperiode van een jaar vanaf september. Business Roadmaps is gericht
op ondernemers in de groeifase die
in drie stappen samen aan een overzichtelijke strategie kunnen werken.
Het doel is efficiëntie in de bedrijfsvoering, meer focus en rust en een betere
grip op de toekomst krijgen. Deelname
per ondernemer kost 2.000 euro per
jaar. De gemeente rekent op de begeleiding van vijftien ondernemers en wil

de helft van de kosten (15.000 euro)
betalen. De verkiezing Starter van het
kwartaal (en jaar) bestaat al vanaf
2009. Gemeente Venray werkt hierbij
samen met de gemeente Horst aan
de Maas, Rabobank Horst Venray en
Venrays Ondernemers Platform (VOP).
Er zijn inmiddels 38 starters van het
kwartaal en 10 starters van het jaar
uitgeroepen. De formule is volgens
het college succesvol maar heeft een
opwaardering nodig. Uit de enquête
blijkt dat er verbeterpunten mogelijk
zijn. Zo zou de verkiezing voortaan op
locatie kunnen plaatsvinden met daaraan gekoppeld een ondernemerscafé
als ontmoetingsmoment voor jonge en
recent gestarte ondernemers. Ook kan
een spreker worden uitgenodigd.
Gemeente Venray trekt voor de verbeteringen 5.000 euro uit.
Tekst: Henk Willemsen

Contactgegevens Venrayse ondernemers op straat
Gemeente Venray maakte tijdens het verzenden van een nieuwsbrief een fout waardoor 123 ondernemers
van elkaar weten wie informatie heeft gevraagd over de Tozo-regeling. De gemeente stelt de fout te
betreuren en heeft een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gemeente Venray stuurde vijfhonderd Venrayse ondernemers een
algemene e-mail waarin ze een
update gaf over de Tozo-regeling,
de overbruggingsregeling voor
ondernemers tijdens de coronacrisis. “Het gaat hierbij om ondernemers die eerder informatie hebben
gevraagd of een aanvraag hebben
ingediend voor de Tozo-regeling.
Via de nieuwsbrief wilden we de
ondernemers laten weten dat de

Tozo-regeling is verlengd en dat er
per 1 juni ook naar het inkomen
van hun partners wordt gekeken”,
legt een woordvoerder van de
gemeente uit.
Omdat de nieuwsbrief niet naar
vijfhonderd e-mailadressen tegelijk gestuurd kon worden, werd dit
in meerdere delen gedaan. Bij de
eerste e-mail werden de contacten
niet in het bcc-vakje ingevuld, maar
in het cc-vakje. Hierdoor konden

123 ondernemers zien welke e-mailadressen ook een nieuwsbrief hadden ontvangen. “De ambtenaar had
dit na de verzending direct door en
heeft de e-mail via de ict-afdeling
terug kunnen halen. Echter hadden
enkele ondernemers het bericht al
gelezen en daarna een reply naar
iedereen gestuurd, waardoor de
e-mail alsnog bij alle 123 contacten
binnenkwam.”
In een excuusmail stelt gemeente

Venray het te betreuren dat er een
fout is gemaakt. “We moeten zorgvuldig omgaan met contactgegevens. We vinden het vervelend dat
dit is gebeurd. Aan de andere kant
maken mensen nu eenmaal fouten
en is een dergelijke fout daarom
nooit helemaal te voorkomen. Er zou
daarnaast geen taboe op financiële
problemen moeten liggen. Het is
geen schande als een ondernemer
informatie vraagt over een Tozoregeling, dat is een recht van een
ondernemer. Daar hoef je je niet
voor te schamen”, aldus de woordvoerder.
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Omwonenden en Gezond Leefmilieu Venray
dienen zienswijze Drabbelsweg in
De buurtbewoners en Gezond Leefmilieu Venray hebben beiden een zienswijze ingediend tegen de plannen
van de initiatiefnemer die 6.000 varkens wil gaan houden op de Drabbelsweg 4a in Veulen. Zij zijn met
name bang voor stankoverlast en gezondheidsproblemen door het gebruik van verouderde technieken.
Gezond Leefmilieu Venray stelt ook dat door de geurbelasting en toename van vrachtverkeer het toerisme
en het woongenot van de bewoners in het gebied afnemen.
Familie Michels wil op Drabbelsweg
4a de bestaande veehouderij uitbreiden door een nieuwe stal te bouwen
voor het houden van 6.000 vleesvarkens. Echter past het voornemen niet
binnen het huidige bestemmingsplan en is er zowel een omgevingsvergunning als een wijziging van
het bestemmingsplan noodzakelijk.
Ter voorbereiding op beide procedures wordt een milieueffectrapportage
(MER) gemaakt. De initiatiefnemer
heeft inmiddels een mededeling MER
opgesteld die tot en met 11 juni op
het gemeentehuis ter inzage ligt.

De stichting Gezond Leefmilieu
Venray heeft de gemeente al opgeroepen de vergunning te weigeren.
“Venray zit niet te wachten op een
nieuwe probleemplek waar intensieve veeteelt en bewonersbelangen die onverenigbaar zijn,” zegt
Mia Wegh van stichting Gezond
Leefmilieu Venray (GLV). “De oude
stallen voldoen niet meer aan de
regels en staan leeg. Als er op de
Drabbelsweg een nieuwe stal voor
6.000 varkens komt, is er van een
win-winsituatie absoluut geen
sprake. De combi-luchtwassers

waarmee de nieuwe stal zou worden uitgerust, werken veel minder
goed dan aanvankelijk aangenomen.
De omgeving van de Drabbelsweg is
bovendien een gebied waar mensen
prettig kunnen wandelen en fietsen.
Een grote stal zou daar door stankoverlast en vrachtverkeer een eind
aan maken.”

Risico
Een ander probleem dat de stichting aanhaalt, is waterpompstation
Breehei, vlakbij de Drabbelsweg.
Daar liggen waterbassins, een nood-

Sloop pand Marktstraat
kan van start
De sloop van het markante pand Marktstraat 8 in het centrum van Venray kan binnenkort van start gaan.
Het gebouw staat al enkele jaren leeg en moet plaatsmaken voor een appartementencomplex van vijftien
sociale huurwoningen.

spoelvijver en ondergrondse en halfverdiepte waterkelders. “Mestopslag
is altijd een risico en dat risico wil je
niet lopen met de watervoorziening
van tienduizenden mensen in de
buurt,” aldus Wegh.

Juridisch gevecht
Volgens de omwonenden van buurtschap Drabbelsweg is het indienen
van een zienswijze onderdeel van
een gevecht. “Naar onze mening is
er géén sprake van een uitbreiding,
maar van een nieuw bedrijf waarbij
in de MER is vermeld dat er een toename is van geuroverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. De best
beschikbare technieken waarover
de initiatiefnemers spreken, zijn
helemaal niet de laatste en beste
technieken. Ondanks dat de visie

Veehouderij het gebruik van luchtwassers, die veel slechter werken
als beloofd, toestaat, vinden wij dat
dit niet moet worden geaccepteerd.
Het biedt ons hoop dat in de commissie Wonen onlangs is uitgesproken dat deze Visie opnieuw bekeken
moet worden. Dit alles biedt voldoende perspectief om, indien nodig,
het lange juridische gevecht aan te
gaan, waarbij we gesteund worden
door een van de beste milieu-advocaten van Nederland. Hopelijk komt
het niet zover”, laat Marc Rongen
weten, die spreekt namens de
buurtbewoners. “Gezien de huidige
politieke verhoudingen lijkt de veehouder te gaan winnen. Maar wij
vragen ons af of de inwoners van
Venray er in meerderheid niet anders
over denken.”

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
rbloeiers
Nu vele zome nten
en kuippla

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

Het bouwplan op de hoek
Marktstraat/Eindstraat betekent de
afronding van het bouwproject op
het Mgr. Goumansplein. Het pand
Marktstraat 8 was lange tijd een
obstakel omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden over
de invulling. In het verouderde pand
was als laatste vrijwilligersorganisatie Match gehuisvest dat enkele
jaren geleden verhuisde naar de
Dr. Poelsstraat. Diverse plannen van
eigenaar Suyderland passeerden de
revue. De toevoeging van 375 vierkante meter commerciële ruimte
op de begane grond was voor de
gemeente een heet hangijzer omdat
er al een grote leegstand is in het win-

kelcentrum. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over de bouw van
vijftien huurwoningen door Wonen
Limburg zonder winkelruimte.

Asbest
Bij de sloop moet voorzichtig te werk
worden gegaan. De asbest moet verwijderd worden en er is een gedeelde
scheidingsmuur met het aangrenzende pand waarin voorheen Arts kindermode was gehuisvest. De nieuwe
eigenaar wil dit gebouw zowel aan de
voorzijde (Marktstraat) als achterzijde
(Mgr. Goumansplein) renoveren en
een andere bestemming geven.
In september gaan de bouwwerkzaamheden van het appartementen-

complex van start. De bouw, die ruim
anderhalf jaar gaat duren, kan leiden
tot overlast in de omgeving. De Grote
Kerk en het pand De Borggraaf moeten te allen tijde bereikbaar blijven.
De bevoorrading van winkels en
horeca in het centrum moet kunnen
doorgaan en ook de hulpdiensten
mogen geen hinder ondervinden.
De centrumafsluiting met beweegbare palen bij cafetaria De Hoender
wordt verplaatst en de fietsenstalling
op de hoek Marktstraat/Eindstraat
verdwijnt. Op een andere plek op het
Mgr. Goumansplein komt een nieuwe
en ruimere fietsenstalling. De ondergrondse afvalcontainers naast de fietsenstalling kunnen blijven staan.

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Vraag jij je af of je antistoffen hebt
aangemaakt tegen het coronavirus?
Jozijna Cosmedisch Centrum Horst biedt
vanaf nu de mogelijkheid om je te laten
testen. De kosten bedragen € 95,Afspraak maken via www.jozijna.nl

Industriestraat 15 Horst
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Gemeente blijft bij verbod festivals in Stadspark
In het Stadspark bij de Grote Kerk in Venray geldt een verbod voor festivals of evenementen die veel geluid
produceren. De stichtingen Kitsch Festival en Schijt aan de Grens hebben gevraagd om een versoepeling,
maar gemeente Venray is niet van plan in het nieuwe omgevingsplan centrum aanpassingen te doen.

01.00 uur. De laatste editie van Schijt
aan de Grens werd in augustus 2019 al
deels gehouden in het Stadspark.
De gemeente antwoordt in een reactie
op de zienswijze te willen vasthouden aan de visie en het bestemmingsplan voor het Stadspark en
Mgr. Goumansplein. Hierin staat dat
geen geluidbelastende evenementen
zijn toegestaan. De gemeente wijst op
de geluidsoverlast voor bewoners van

het appartementencomplex aan het
Mgr. Goumansplein.
Mogelijk komen er toch meer mogelijkheden door de nieuwe regeling
voor geluid bij horeca, festiviteiten en
evenementen die momenteel wordt
opgesteld. De gemeente wil hierover
eerst aan tafel gaan met omwonenden, wijkraad en horeca. Door de
coronacrisis heeft het gesprek nog niet
kunnen plaatsvinden.

Evenementenhal Venray
heropent voor vergaderingen,
scholen en trainingen
Evenementenhal Venray is vanaf maandag 1 juni weer beschikbaar voor vergaderingen, diploma-uitreikingen en trainingen.
Alle vergaderzalen en congresruimten in Evenementenhal Venray
zijn volgens anderhalvemeterrichtlijnen ingericht. Maximaal
dertig personen mogen de evenementenhal bezoeken.

In het Stadspark zijn alleen evenementen toegestaan met een beperkt
geluidsniveau tussen 10.00 en
19.00 uur. Samen met het Venrays
Museum dienden Kitsch Festival en
Schijt aan de Grens een zienswijze in
om toch kleinschalige festivals met

een niet–commerciële inslag te kunnen houden.
De drie indieners wijzen erop dat de
pleinen, die bedoeld zijn voor grotere evenementen, al vaak bezet
zijn. Daardoor zijn de mogelijkheden
beperkt. Ze willen graag in het cen-

trum van Venray op een andere plek
een cultureel en muzikaal evenement organiseren en ze vinden het
Stadspark hiervoor een goede locatie. Maar dan moet wel het tijdstip
voor geluidsontheffing verlengd
worden van 19.00 uur naar maximaal

Evenementenhal Venray was
vanaf 13 maart gesloten vanwege
de coronamaatregelen vanuit de
overheid. “We zijn ontzettend
blij dat we eindelijk weer open
mogen”, zegt CEO Jeroen van Hooff
van Easyfairs Nederland, uitbater van Evenementenhal Venray.
“Bijna 2,5 maand geleden moes-

ten we als een donderslag bij heldere hemel onze locatie sluiten.
Uiteraard hadden we alle begrip
voor deze maatregel vanuit de
Nederlandse overheid, maar we
kunnen niet ontkennen dat we nu
staan te popelen om weer open te
gaan op verantwoorde wijze.”

Meer kosten gemeente
bij evenementen

Over ons
Omroep Venray is een publieke omroep die via de radio, televisie en haar
website iedereen, maar vooral de inwoners van de gemeente Venray, voorziet
van informatie, muziek en beelden. Het is onze maatschappelijke opdracht
de Venrayse samenleving te informeren en zo doende haar onderlinge
verbondenheid te versterken. We hebben aandacht voor cultuur, sport,
politiek, bijzondere evenementen, het verenigingsleven, bedrijven en vooral
voor Venrayse mensen of ze nou bijzonder of juist heel gewoon zijn.
Omroep Venray draait volledig op rond de honderd vrijwilligers die graag
radio en tv maken, in de techniek of ICT werken of houden van besturen
of organiseren. Op de bovenverdieping van de voormalige Dr. Poelsschool
aan de Langeweg wordt gewerkt aan de kwaliteit van onze uitzendingen en
programma’s. Wij beschikken daar over drie studio’s, technische ruimtes, een
kantoor- en een vergaderruimte.
De nieuwsredactie verzamelt dagelijks het nieuws, gaat op zoek naar
achtergronden en vraagt mensen naar hun ervaringen en opvattingen. We zijn
vaak op locatie aanwezig om verslag te doen van bijzondere gebeurtenissen
in Venray en haar kerkdorpen.
Het team techniek zorgt ervoor dat de ingewikkelde en kostbare
apparatuur perfect werkt en goed wordt onderhouden. Het Informatie- en
Communicatie-Techniek team heeft de verantwoordelijkheid voor het
functioneren van alle hard- en software.
We presenteren ons graag in het openbaar. U bent ook altijd welkom
in onze studio’s aan de Langeweg. U zult merken dat we onze slogan
waarmaken: “Omroep Venray, ook voor jou!”.

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

Gemeente Venray heeft vorig jaar 30.000 euro meer uitgegeven aan
evenementen. Dat komt vooral door een toename van het elektriciteitverbruik en kosten voor borden, hekken en verkeersmaatregelen.
De elektriciteitkasten zijn eigendom van de gemeente en worden
gebruikt voor markten, kermissen,
standplaatsen en evenementen.
Afgesproken is dat de gemeente
een lager elektriciteitsverbruik
dan 250 kilowattuur niet doorberekent aan de gebruikers, omdat
de administratieve kosten voor
het opstellen, verzenden en innen
van facturen naar verhouding te
hoog zijn. De meeste organisaties
gebruiken minder dan 250 kilowattuur en kunnen daarom gratis de stroom afnemen. Overigens
zijn de elektriciteitkasten technisch
afgeschreven en worden ze in 2021
vervangen door nieuwe kasten met
meer gebruikersgemak. Voor deze

investering is 45.000 euro uitgetrokken in de kadernota.
De gemeente moet als wegbeheerder maatregelen treffen om
de evenementen veilig te laten verlopen. De kosten voor het plaatsen van borden en hekken en het
treffen van verkeersmaatregelen
worden niet doorberekend aan
de organisatoren van de evenementen. Uitschieter was vorig jaar
de BinckBank Tour die op vrijdag
16 augustus een ronde maakte
van Venray via Leunen, Castenray
en Oirlo naar de finish op de
Stationsweg in Venray. Hiervoor
waren extra veel verkeersmaatregelen nodig.

Bevolkingskrimp pas
verwacht na 2035
Het aantal inwoners in gemeente Venray neemt de komende
vijftien jaar nog toe. Dat blijkt uit recente bevolkingsprognoses
van onderzoeksbureau Etil.
Volgens eerdere voorspellingen zou het einde van de bevolkingsgroei in 2030 zijn bereikt.
Etil berekent nu dat het inwoneraantal nog een aantal jaren
toeneemt en dat het omslagpunt komt in 2035. Daarna zet de
bevolkingskrimp in.

Op 1 januari 2020 telde gemeente
Venray 43.484 inwoners.
De komende jaren neemt het
aantal licht toe. Etil verwacht
een jaarlijkse stijging van honderd tot tweehonderd inwoners.
Eind 2022 zou Venray de grens van
44.000 passeren.
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Caféverhalen

Venrods Kroegeboëk in de maak
Venraynaar Jos Gommans kwam onlangs op het idee om een boek te
maken over de cafés, bars en zalen in Venray en de kerkdorpen. In dit
boek komen foto’s van en verhalen te staan over de vele horecagelegenheden die Venray rijk was en is.
Jos Gommans is lid van de Facebook
groep genaamd Venray waarop enkele
leden onlangs oude foto’s van cafés
en kroegen plaatsten. Hierdoor ontstond het idee om wat met deze foto’s
te gaan doen. “Ik zei tegen Huber
Clephas dat we een boek moesten gaan
maken. Ik maakte een Facebookpagina
en plaatste een oproep om foto’s en
verhalen aan te leveren. Eigenlijk
is dat een beetje uit de hand gelopen”, vertelt Gommans lachend. De
pagina kent inmiddels duizend leden
en de inzendingen stroomden binnen.
“Er komen ontzettend veel verhalen
voorbij. Verschillende mensen vertellen ons wat ze hebben meegemaakt
en hoe de sfeer was in de voormalige
cafés. Deze verhalen wil ik de komende

weken gaan bundelen en archiveren.
Daar heb ik een dagtaak aan.”

Inzendingen
stroomden binnen
Hoe het boek er precies uit komt te zien,
is nog niet duidelijk. “Nu de cafés weer
open zijn, hebben Huber en ik afgesproken om elke woensdag in het café de
voortgang te bespreken en onze ideeën
uit te wisselen. Ik ben zelf werkzaam
in de grafische wereld en zou het boek
dus zelf kunnen opmaken. Er is nog veel
werk te doen en we zien wel waar het
naar toe gaat”, aldus Gommans.

Pensioenen wethouders flinke kostenpost
De extra bijdrage van 1,1 miljoen euro voor de pensioenen van oud-wethouders is een van de grootste
afwijkingen in de jaarrekening 2019 van gemeente Venray.
Politieke ambtsdragers hebben geen
eigen pensioenfonds. Gemeenten
moeten daarom in eigen beheer
een pensioenvoorziening opbouwen voor oud-wethouders waaruit
de wethouderpensioenen worden
betaald. Gemeente Venray had
begin 2019 een voorziening van 4,8

miljoen euro. Eind vorig jaar werd
bekend dat de rekenrente is gedaald
van 1,577 procent (in 2018) naar
0,290 procent. Dit betekent dat minder rente-inkomsten te verwachten
zijn, waardoor het pensioenkapitaal moet worden opgehoogd. Een
gespecialiseerd bureau heeft een

herberekening van de pensioenaanspraken gemaakt en daaruit bleek
dat gemeente 1,1 miljoen euro moet
bijstorten om de voorziening op het
gewenste peil te brengen. Vorig jaar
is uit de voorziening 191.433 euro
uitbetaald aan voormalige wethouders.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

College stemt in
met verruiming terrassen

Venray rondom Sint Ursulastraat

Het College van B&W van Venray heeft op woensdag 27 mei ingestemd met de verruiming van de terrassen in
de gemeente, die op maandag 1 juni weer werden geopend. Ook de gebruikelijke kosten om gemeentegrond te
gebruiken, vervallen.

Venray rondom Broekweg

Door de coronacrisis was de horeca
sinds 15 maart gesloten. Inmiddels
staat veel horecabedrijven het water
aan de lippen, omdat minder gasten
per vierkante meter ook minder omzet
betekent. Daarom heeft de horeca de
behoefte uitgesproken om meer ruimte
ter beschikking te stellen om terrassen
te kunnen uitbaten. Het college heeft
nu hiervoor akkoord gegeven om horecaondernemers te helpen overleven.
Terrasruimte kan alleen ter beschikking
worden gesteld als er voldoende ruimte
overblijft voor wachtrijen, fietsers en
voetgangers, die met inachtneming
van de anderhalvemeterregel langs
elkaar moeten kunnen bewegen, en
de veiligheid niet in het geding komt,
aldus de gemeente. Daarnaast stelt
de gemeente de voorwaarde dat er
op een gedeeld horecaplein, zoals het
Henseniusplein, één verantwoordelijke
is die toeziet op een goede naleving
van de terrasregels. Onderling kunnen dan met de andere ondernemers
afspraken worden gemaakt.
Door de gebruikelijke vergoeding voor
het gebruik van gemeentegrond achterwege te laten, helpt de gemeente
de ondernemers extra. De vergoe-

ding bedraagt normaal 20,40 euro per
vierkante meter per jaar in het centrum van Venray en buiten het centrum 13,45 euro. Als de kosten zouden
worden doorgerekend, betekent dit
een flinke strop voor de horeca, stelt
het college. De horeca heeft daarnaast
verzocht om voor de reguliere terrassen geen terrashuur te heffen voor
2020. Het gaat om een bedrag van tussen de 40.000 en 60.000 euro. Het is
aan de raad om daar later dit jaar over
te beslissen. Op de maandagen worden de terrassen geruimd voor de
weekmarkt en wordt voor de standplaatshouders van de minimarkt een
alternatieve locatie aangewezen op
het Schouwburgplein. Het zou kunnen
dat vanaf september weer stapsgewijs
evenementen georganiseerd mogen
worden, daarom is in de vergunningen
voor de terrassen opgenomen dat ze
opgeruimd moeten worden als evenementen georganiseerd worden.
Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen extra terrassen, worden
in eerste instantie uitgenodigd voor
een gesprek. Indien ze daar niet voor
openstaan, kunnen bezwaarmakers
beroep instellen tegen de tijdelijke

vergunningen. Maar het college verwacht dat het tijdelijk toestaan van
meer terrasruimte in coronatijd naar
verwachting minder overlast geeft dan
een ‘regulier’ jaar, waarin wel evenementen plaatsvinden. Daarnaast blijft
toezicht en handhaving actief, zowel
in Venray als in de kernen, om toe te
zien op naleving van de noodverordening en voorschriften van terrassen.
Tussen gemeente en horeca is goed
overleg, ook over de na te leven spelregels voor de terrassen. Hierbij wordt
uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid (horeca-ondernemers
en bezoekers). Wekelijks vinden er
overleggen met horeca en winkeliers plaats waarin wordt geëvalueerd
hoe alles verloopt. Indien noodzakelijk worden tussentijdse maatregelen
getroffen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid en de veiligheid. Vooralsnog is met Koninklijke
Horeca Nederland afgesproken dat
de anderhalvemeterregel geldt tot
31 december. Met het oog op de vraag
of de tijdelijke terrassen ook in 2021
wenselijk zijn, wordt in het najaar
geëvalueerd en gerapporteerd aan het
college.

Venray rondom Zuidsingel
Venray rondom Stationsweg
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

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

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

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Processierups?
Laat ze verwijderen door een
professional. Voor meer info
www.versleijenplaagdierbeheer.nl
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@HermanJakobs.
nl 06 54 31 21 44.
Hortensia’s: heel veel mooie
bloeiende (black diamonds, magical
enz. ) voor in pot, terras of border.
Ook div. aanbiedingen.Info:
www.veld-tuinplanten.nl of 06 40 32
71 08. Open za. van 9.30-16.30 uur
(do. of vrij. na tel. afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
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Negen huisjeseigenaren Roekenbosch stellen
gemeente in gebreke
Negen woningeigenaren op Het Roekenbosch in Blitterswijck hebben gemeente Venray in gebreke gesteld.
Het College van B&W moet namelijk nog een besluit nemen over de bezwaren die in februari in de bezwarencommissie zijn besproken. Gemeente Venray laat weten dat het coronavirus de oorzaak is van het niet tijdig
beslissen.
In totaal hebben in de periode van
9 oktober 2019 tot 15 november 2019
vijftien bungaloweigenaren bezwaar
gemaakt tegen de omgevingsvergunning op Het Roekenbosch. Deze vergunning maakt het mogelijk om, voor
een periode van tien jaar, 104 huisjes
op park Het Roekenbosch te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten en woonurgenten aan
de Ooijenseweg 14 in Blitterswijck.
Volgens de bezwaarmakers is een
samenvoeging van huisvesting en
arbeidsmigranten en verblijfsrecreatie
niet mogelijk op grond van de omgevingsverordening. Daarnaast stellen zij
dat de huisvesting van woonurgenten
ook in strijd is met de vergunning.
In de gebruikelijke procedure dient
een college na achttien weken een
bezwaarschrift gegrond of ongegrond
te verklaren. Omdat dit nog niet is
gebeurd, zijn enkele woningeigenaren
op Het Roekenbosch naar de bestuursrechter gestapt. De gemeente is ervan
op de hoogte dat een aantal bezwaarmakers beroep heeft ingesteld bij de

rechtbank tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift. “Wij streven ernaar om de beslissingen op
bezwaar op zo’n kort mogelijke termijn
te nemen. De besluitvorming heeft langer op zich laten wachten vanwege de
drukte rond het coronavirus. Daar heeft
de afgelopen weken onze absolute
focus gelegen en heeft dan ook prioriteit gekregen boven dit dossier”, laat
een woordvoerder weten.

Ontheffing
Volgens de bezwaarmakers is het volledig misplaatst dat de gemeente
de oorzaak bij het coronavirus neerlegt. Zij voelen zich niet serieus genomen, omdat de bezwaren tegen de
omgevingsvergunning van oktober
tot november 2019 ingediend konden
worden. Ondanks dat zij bezwaren hebben gemaakt, gaat de gemeente in de
tussentijd door met dezelfde activiteiten op het park terwijl dit niet mogelijk
is binnen de vergunning, zo stellen de
bezwaarmakers. “De gemeente trekt
daar zich niks van aan”.

De commissie bezwaarschriften stelde
in februari vast dat de huisvesting van
arbeidsmigranten en recreatieverblijf
niet mogelijk is op grond van de provinciale verordening, omdat het college geen ontheffing heeft gevraagd
of gekregen van de Gedeputeerde
Staten. De gemeente stelt dat de provincie geen bezwaar heeft ingediend
tegen het besluit en financieel heeft
bijgedragen. Volgens de commissie kan dit niet gelijk worden gesteld
met het verlenen van een vergunning.
Daarnaast heeft het college volgens
de bezwarencommissie onvoldoende
gemotiveerd waarom de komst van
arbeidsmigranten en woonurgenten
en de daarmee samenhangende verkeersbewegingen, geen aantasting
van het woon- en leefklimaat met zich
meebrengt.
Provincie Limburg en gemeente
Venray trekken in het dossier
Roekenbosch gezamenlijk op.
Op 26 mei verzond Gedeputeerde
Staten van Limburg een brief naar
gemeente Venray. Daarin werd ver-

Looproute?
Verandering start met
heldere communicatie!
Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuwe
inrichting of een ingestelde looproute. Dat vraagt om effectief
communiceren met klanten en medewerkers.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

#kempencreëert

meld dat formeel inderdaad in strijd
met de omgevingsverordening wordt
gehandeld door arbeidsmigranten
naast recreanten te laten wonen.
Ook het tijdelijk huisvesten van woonurgementen is niet mogelijk, maar
daarvoor wil de provincie mogelijkheden bieden in een nieuwe omgevingsverordening. Volgens de provincie is
het huisvesten van arbeidsmigranten en woonurgementen in de geest
met de toekomstvisie van het park.
Gemeente Venray laat weten dat tot
voor kort niet bekend was dat er een
brief van de provincie over dit onderwerp zou komen.

In beroep
De bewoners van Ooijenseweg 14 in
Blitterswijck maakten eerder bezwaar
tegen het intrekken van het handhavingsbesluit op Het Roekenbosch.
Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard na behandeling door de bezwarencommissie. Bezwaarmaker Huub
Schols is hiertegen in beroep te gaan.
“In verband met corona is de rechtszaak
in Den Bosch geannuleerd. We wachten
nog op een nieuwe datum. We zetten
in op een hoge schadeclaim en hebben
een deskundige ingeschakeld.”
Tekst: Jeanine Hendrix

Toeristenbelasting in
2019 lager dan verwacht
De totale opbrengst van de toeristenbelasting in 2019 voor alle
accommodaties in de gemeente Venray is minder dan begroot
(58.000 euro). Dat blijkt uit de jaarrekening van 2019. Het aantal
overnachtingen op Het Roekenbosch in Blitterswijck en
De Conifeer in Oostrum zijn lager uitgevallen dan verwacht.
Bij de begroting van 2019 is uitgegaan van meer overnachtingen
op Roekenbosch. Door de ontmanteling van het park, hebben er
minder overnachtingen plaatsgevonden. Ook verbleven de maximaal 250 arbeidsmigranten niet
gedurende het hele jaar op het
park.
De opbrengst van de verblijfsbelasting van het Mobile Home Park,
ook wel De Conifeer, in Oostrum is
ook lager uitgevallen dan begroot.
Dit komt doordat het park in 2019
werd opgestart en zich in een
opstartfase bevond. Ook verblijven niet alle bezoekers permanent
op dit park. Daarnaast verblijven
er bezoekers die zijn ingeschreven
in de bevolkingsadministratie en
hierdoor niet belastingplichtig zijn.
Een woordvoerder van Kafra
Housing, de huisvestingstak van
uitzendbureau OTTO Work Force,
laat weten dat het is logisch dat
de parken niet het hele jaar vol

zitten, omdat arbeidsmigranten
seizoenswerk verrichten. De piekbelasting van de parken zit aan
het einde van het jaar in de
maanden november en december.
Daarnaast promoot Kafra bij deze
mensen om zich in te schrijven bij
de gemeente, zodat ze gebruik
kunnen maken van onder andere
verzekeringen en een DigiD.
Hierdoor vervalt ook de toeristenbelasting.
Gemeente Venray heeft adviesbureau ANG in de arm genomen om onderzoek te doen naar
alle huisvestigingslocaties van
arbeidsmigranten in de gemeente.
Het vermoeden bestaat dat veel
arbeidsmigranten niet geregistreerd staan en dat de gemeente
daardoor toeristenbelasting misloopt. “Vanwege de coronacrisis is
het onderzoek van ANG nog niet
gestart. Er zijn dus vanzelfsprekend
nog geen conclusies”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.

Verdenking van
corona op nertsenfarm
Ysselsteyn
Uit resultaten van de verplichte onderzoeken onder alle nertsenboerderijen in Nederland, is in Ysselsteyn een mogelijke corona
besmetting ontdekt. Dat schrijven minister Hugo de Jonge van
Volksgezondheid en minister Carola Schouten van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.
Op dit bedrijf in Ysselsteyn vindt
nader onderzoek plaats. De resultaten hiervan waren nog niet bekend
toen deze uitgave naar de drukker
ging.
In totaal zijn er sinds 26 april in
Nederland in totaal op zes nertsenbedrijven met acht locaties nertsen besmet. Het gaat om bedrijven
in de gemeentes Gemert-Bakel,
Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis.

Er wordt nu landelijk onderzocht of
er een risico is dat het virus blijft
circuleren op de besmette nertsenbedrijven en zo op termijn een
blijvende bron zou kunnen worden voor her-infectie van mens en
dier. Op basis van dit advies zullen minister De Jonge en minister
Schouten mogelijk aanvullende
maatregelen nemen.
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Geplukt

Bernadette Hellegers-Gielens Venray
Het vrijwilligersleven is Bernadette niet vreemd. In de Oranjebuurt in Venray staat ze namelijk klaar voor de ouderen die zich eenzaam voelen
door ze een luisterend oor te bieden, activiteiten te organiseren en voor ze te koken. Bernadette Hellegers-Gielens is daarom een bekend gezicht
in de wijk. Deze week wordt de 61-jarige Venrayse geplukt.

In het dagelijkse leven werkt
Bernadette bij de klantenservice
van de thuiszorg. Daar ging een
hele historie binnen de organisatie
aan vooraf. “Ik begon als poetshulp, haalde daarna de opleiding
voor kraamzorg en op latere leeftijd de opleiding voor ziekenverzorgster. Veertien jaar werkte ik
nachtdiensten bij de ambulante
thuiszorg, totdat ik een schouderblessure kreeg en met het werk
moest stoppen. Mijn ‘köpke’ wilde
heel graag, maar mijn man zei dat
het zo niet langer meer kon. Voor
mij was het lastig om die knop om
te zetten, omdat ik het werk heel
graag deed. Het was een mooie
tijd.”
Mede door het werk in de thuiszorg

kwam Bernadette veelal in contact
met ouderen die kampten met eenzaamheid. Dat zorgde ervoor dat ze
zich wilde inzetten om dat probleem
tegen te gaan. “Omdat de ouderen in
de nacht slecht sliepen, vonden ze het
fijn om me verhalen te vertellen. Toen
ik merkte dat veel ouderen zich eenzaam voelden, ben ik gaan kijken wat
ik voor deze groep kon betekenen.”
Dat begon met een bijeenkomst
in de Oranjebuurt in Venray, waar
Bernadette samen met haar man
woont. Tijdens de middag bleken
meerdere buurtbewoners mee te willen helpen met de organisatie van een
ouderenmiddag. “Dit groepje vrijwilligers is een geweldig team, we zijn
heel hecht. Inmiddels hebben we elke
vrijdagmiddag een groepje van der-

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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tig ouderen bij elkaar gevonden die
samen bridge, king cross, rummicub
of scrabble spelen. Ik vind het geweldig om te zien hoe zij bezig zijn. Het
maakt me trots dat we dit voor elkaar
hebben gekregen.”
Eén keer in de zes weken kookt
Bernadette samen met een groepje
vrijwilligers voor de ouderen in de
buurt. “Eigenlijk is dat uit de hand
gelopen. We begonnen met een klein
groepje en inmiddels koken we al voor
32 mensen. Mensen in de wijk blijken
het heel leuk te vinden. We krijgen
ze zelfs na die middag niet naar huis.
Dat is toch geweldig, daar doe je het
voor”, zegt Bernadette lachend.
Ondanks dat Bernadette in de
Oranjebuurt aanjager is van verschillende activiteiten, blijft ze het liefste
op de achtergrond haar rol uitvoeren. Toch weten de ouderen haar te
vinden om hun vragen aan haar te
stellen. Zo ook een 64-jarige man
met een ggz-achtergrond. “Hij heeft
geen familie om op terug te vallen en
voelt zich daardoor eenzaam. Daarom
mag hij man me een aantal keren per
week bellen om zijn verhaal te vertellen. Ik bied hem een luisterend oor.”
Ook in de coronatijd staat Bernadette
klaar voor de ouderen. “We hebben
een belschema gemaakt met onze
vrijwilligers. Zo hoeven de buurtbewoners zich niet eenzaam te voelen nu ze
de deur niet uit kunnen en de activiteiten niet doorgaan.”
Inmiddels wonen Bernadette en
haar man 20 jaar in de Oranjebuurt.
Voorheen woonde ze samen met
haar gezin in ‘t Brukske in Venray.
“Daar hebben we een mooie tijd
gehad. Ook onze twee zonen zijn daar
opgegroeid. Toch zou ik daar niet meer
willen wonen, de Oranjebuurt is heel
hecht en ligt centraal in Venray.”

Toch heeft Bernadette niet haar hele
leven in Venray gewoond. Ze groeide
op in Tienray, maar vond haar geliefde
in Leunen. “Ik was 20 jaar en afgestudeerd als coupeuse. Omdat daar
geen werk in was te vinden, kwam
ik terecht bij een boerenfamilie op
de Hei. Daar heb ik mijn man ontmoet. Hij werkte daar in de stallen en
ik in de huishouding. Toen we gingen samenwonen, besloten we naar
Venray te verhuizen. Tienray is een
dorp waar niet veel te beleven is”,

zegt Bernadette lachend.
Bernadette groeide op in een streng
katholiek gezin; haar vader was
namelijk koster bij de Tienrayse kerk.
Elk weekend was het gezin in de kerk
te vinden. “Dan zat ik op het achterste
bankje gaatjes te maken in het hout.
Ik ging mee omdat het moest van mijn
ouders, maar ik vond het niet leuk.”
Ondanks dat Bernadette gelovig is op
haar eigen manier, heeft haar jongste zoon het katholieke geloof van zijn
opa overgenomen. “Hij is al jaren acoliet in de Paterskerk in Venray. Ik weet
niet waar dat vandaan is gekomen,
want mijn man en ik, maar ook mijn
andere zoon, komen niet vaak in de
kerk. Mijn andere zoon is net zoals mij
een enthousiasteling die veel in het
vrijwilligersleven is te vinden”, vertelt
Bernadette trots.
Vanwege het vrijwilligerswerk in de
wijk heeft Bernadette het meestal
druk. Knutselen ziet ze als ontspanning. “Ik vind het leuk om kaarten te
maken, daarin kan ik mijn rust vinden.” Ook gaat ze er graag met haar
man op uit met de caravan. “Elk jaar
gaan we naar Zeeland, dat voelt als
thuiskomen. We komen al jaren op
dezelfde camping, dat is ons stekkie. Daar hebben we ook een stel uit
Deventer ontmoet en met hen hebben we een sterke band opgebouwd.
We hebben zelfs zo’n goede klik dat ze
op onze verjaardagen komen.”
Vanwege de coronacrisis slaat het stel
dit jaar de vakantie in Zeeland over.
“Het plan is om naar de minicamping
in Merselo te gaan, dan kunnen we
thuis gebruikmaken van het sanitair.
We willen er toch graag even tussenuit deze zomer. Je wilt iets, ondanks
dat het dichtbij huis is. Maar ik ben
iemand die geniet van de kleine dingen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Wij zoeken:
• een manusje van alles, een handyman;
• iemand die verantwoordelijkheid neemt en de
ondernemer steunt;
• iemand die van afwisselend werk houdt;
• iemand die werk ziet liggen en dit zelfstandig oppakt;
• iemand die het overzicht behoudt en een team kan aansturen;
• iemand die ook om toerbeurt in de weekenden wil werken en
klaarstaat als de ondernemer op vakantie gaat.
Wij bieden:
• een baan van 38 uur per week;
• een goed salaris (CAO Dierhouderij);
• doorgroeimogelijkheid naar assistent-bedrijfsleider;
• gezellige collega’s.
Interesse?
Neem dan contact op met William van Leendert,
tel. 06 53 496 558.

Pluimveebedrijf van Leendert bv

Mackayweg 4, 5865 AL Tienray | www.vanleendertbv.com
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CDA Venray

De landelijke uitrol van 5G-netwerken
De landelijke uitrol van de nieuwe 5G-netwerken in ons land was
wederom de afgelopen weken in zowel de landelijke als de regionale
pers in het nieuws. Voorop staat dat de volksgezondheid en een
landelijke uitrol in eerste aanleg een zaak van de landelijke overheid
is. Het is echter een goede zaak dat, in het belang van de Venrayse
gemeenschap, de Venrayse politieke partijen zich verdiepen in deze
materie en deze ook in oktober 2019 in de commissie Leven hebben
besproken.
Internationale en landelijke richtlijnen stellen dusdanige strenge eisen
aan de uitrol van 5G-netwerken
zodat de volksgezondheid niet in het

Venray Lokaal

geding zou zijn. Alle antennes die
elektrische signalen omzetten in niet
zichtbare elektromagnetische velden (EMV) dienen aan die eisen te

ken worden. Vaak zijn het juist deze
zendmasten waar onze hulpdiensten
24 uur per dag van afhankelijk zijn.
Je zult maar als ambulancepersoneel,
brandweer of politie geen verbinding
hebben als de burgers dringend je
hulp nodig hebben. Laten we daarom
zorgen voor goede verbindingen voor
onze hulpverlening, maar ook alert
blijven op onze volksgezondheid.

Ik ben steeds dankbaar geweest
dat ik uit Nederland kom, omdat
het land zich goed staande houdt
in deze crisis ondanks dat onder
andere jongeren maanden niet naar
school mochten, konden sporten of
uitgaan. Dankbaarder ben ik voor
Venray, waar de sportvelden voorzichtig opengaan, waar de horeca
hard werkt om door middel van
afhalen, online pubquizen en proeverijen Venray probeert te verbinden en waar iedereen zijn of haar

steentje bijdraagt om hier sterker
uit te komen. Door deze mentaliteit
vertel ik altijd met trots over Venray.
Zelf draag ik graag mijn steentje
bij als commissielid voor Venray
Lokaal. Daar behartig ik belangen
van de burgers van onze prachtige
gemeente.

‘onvoorzien’ worden ‘wegeboekt’.
Onvoorzien? Kom nou. We wéten dat
we in zwaar weer terechtkomen.
Juist als gemeente moeten we ons
inzetten om de onvermijdelijke lokale
maatschappelijke effecten het hoofd
te bieden. Nu al kan er een voorziening opgenomen worden in de kadernota. Al is het maar een inschatting.
En de te verwachten maatschappelijke
problemen moeten tenminste worden benoemd. VVD Venray roept het
college op om zo snel mogelijk niet

alleen de financiële impact in kaart
te brengen, maar ook de maatschappelijke. De uitkomsten moeten dienen
om vervolgens direct bij te sturen
op het beleid. Niet blind vasthouden
aan een collegeprogramma dat was
geschreven in een vorige werkelijkheid. De realisatie ging toch al erg
langzaam. Nee, nu laten zien dat je nu
de nood aan de man is, kan optreden
en bijsturen.

Martin Wijnhoven, commissielid

Trots op Venray
Een verschrikkelijk virus houdt ons al maanden in de greep. We zien
dat lokale ondernemers het zwaar hebben en dat de horeca nog maar
nauwelijks het hoofd boven water kan houden.
Ik ben nog nét voor het vliegverkeer
stil lag teruggekeerd van mijn studie in Engeland, waar een Lockdown
later van kracht ging. Door de internationale vrienden die ik heb leren
kennen was de eerste fase van de
virusverspreiding behoorlijk aangrijpend. De Aziaten zagen als eerste de
ernst goed in, terwijl de Europeanen

VVD Venray

voldoen. Daarom moeten alle telefoons en zendmasten in Nederland
voldoen aan de vastgestelde, zeer
strenge limieten en veiligheidseisen.
De overheid werkt met zogenaamde
blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Ik ga er dan ook
vanuit dat men bij de uitrol van het
5G-netwerk in de gemeente Venray
zorgt voor een dekking van geheel
Venray. Waar ik de laatste tijd minder blij van word, is dat er steeds
meer zendmasten in brand gesto-

nog nuchter bleven. Het was pas tot
de Italianen vertelde hoe het er daar
aan toe ging dat wij de ernst inzagen. Het is nu bijzonder om contact te hebben met deze mensen.
Spanjaarden die weer wat vrijheid
terugkrijgen en een vriend uit Hong
Kong waar het ‘normale’ leven weer
start.

Mees Hillenbrink, commisielid

Zwaar weer op komst
Failliete bedrijven, eenzaamheid, hulpbehoevenden, ouderen, verenigingen, sportclubs, cultuur, (jeugd)zorg, armoede, gezondheidsklachten,
maatschappelijke opvang en bijstand. Venray wordt maatschappelijk
direct en op lange termijn enorm geraakt door de coronacrisis.
In juli wordt de kadernota en daarmee het beleid voor de komende
jaren vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële gevolgen van de
crisis zijn daar nog niet in verwerkt.
De cijfers zijn dus in werkelijkheid
minder rooskleurig. Toch maken we
ons niet de meeste zorgen over de

financiële impact van de crisis maar
zo mogelijk nog meer over de hierboven genoemde maatschappelijke
gevolgen. VVD Venray vindt het geen
goed idee om bij de kadernota hier
niks over te zeggen. We zien nu al
aankomen dat alle extra corona-uitgaven komende jaren netjes onder

Wim de Schryver

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

www.lozeman.nl

Alles voor gazon en tuin
Lozeman is jouw partner voor machines voor
tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom
in onze showroom, ook voor onderhoud en
reparaties aan je bestaande tuinmachines.

• Grasmaaiers
• Handgereedschappen
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Beregeningshaspels
• Aanbouwwerktuigen
• en meer!

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341

0406 \ opinie

09

Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Het coronavirus gedijt goed in de luchtvervuiling
van de regio Venray
Na het uitbreken van de coronapandemie wordt niet alleen koortsachtig gezocht naar een vaccin. Steeds duidelijker wordt dat niet overal in
Nederland evenveel coronapatiënten worden gemeld. Vooral Oost-Brabant en Noord-Limburg zijn gebieden waar de meeste coronabesmettingen zijn geconstateerd. Noord-Limburg werd hard geraakt door de virusuitbraak. De regio staat bekend om zijn relatief slechte luchtkwaliteit
vanwege de omvang van het verkeer en de intensieve veehouderij.
Er wordt opgeroepen tot een landelijk onderzoek
naar het verband tussen luchtverontreiniging en
coronasterfte. De vraag is of zo’n verband eigenlijk wel is vast te stellen. Het RIVM zal hier aandacht aan gaan besteden.
De Nederlandse Vereniging van Artsen voor
Longziekten (NVALT) vraagt regelmatig aandacht voor de verbetering van luchtkwaliteit in
Nederland. Men stelt dat er een mogelijk ver-

band is tussen de luchtkwaliteit en coronasterfte.
Maar deskundig onderzoek moet uitwijzen voordat
we zeker weten dat het echt zo is.
De Stichting Burgers van Venray heeft voor de
maand juni een stelling gekozen over dit actuele
onderwerp. Op haar pollingsite staat gedurende de
hele maand juni de stelling: Het coronavirus gedijt
goed in de luchtvervuiling van de regio Venray.
Hoewel het resultaat van het RIVM-onderzoek

natuurlijk moet worden afgewacht, worden de
inwoners van de gemeente Venray uitgenodigd om
aan te geven of men het met de stelling eens of
oneens is. Ook uw eigen mening of visie over deze
problematiek kunt u op die website www.burgersvanvenray.nl plaatsen. Kortom, hoe denkt u er over?

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray mei

Er zijn genoeg logistieke distributiecentra in Venray
In de maand mei hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de stelling: Er zijn genoeg logistieke distributiecentra in Venray.
84 procent van de respondenten is het eens met
de stelling. Zij geven vooral aan dat er meer
maakindustrie naar Venray moet komen in plaats
van distributiebedrijven. Opvallend daarbij is dat
argumenten als horizonvervuiling, lelijke blokkendozen en weinig uitstraling worden gebruikt.
P. Ino schrijft: “Deze bedrijven voegen geen
hoogwaardige werkgelegenheid toe aan Venray.
Hoe gaan we de hoogopgeleide jeugd behouden
als er alleen maar laaggekwalificeerd werk te
vinden is?”
Paul gaat ervan uit dat in Venray logistiek de
hoofdrol speelt. “De grote logistiekecentra
nemen veel vierkante meters in beslag en de
werkgelegenheid is heel minimaal. En vaak wor-

den die banen ook nog vervuld door buitenlandse
werknemers. Ontwikkelingsbedrijven en slimme
industrie dat is wat we nodig hebben.
Huub Schols bekijkt zijn standpunt vanuit een politieke bril. “Eens met de stelling. Wat planologie
betreft heeft de gemeente Venray vanuit het verleden en nu nog steeds geen enkele visie. Aan de
ene kant van de gemeente koeien, kippen en veel
stront, aan de andere kant industrie met deze grote
blokkendozen. De politieke verhoudingen en totaal
geen visie (ontwikkelen) zijn hier mede schuldig
aan.”
16 procent van de respondenten is het niet eens
met de stelling. Zij beschrijven dat logistiek met
toegevoegde waarde werkgelegenheid kan bieden.

Theo Swinkels bekijkt het vanuit de menselijke kant.
“Nederland is een vrij land met genoeg en soms te
veel regels. Geen logistiek toelaten wil nog niet zeggen dat we maakindustrie binnenhalen. We moeten
zelf voor genoeg mensen zorgen die dit werk doen,
maar de meeste Nederlanders halen er de neus voor
op. Hoe mooi het streven ook lijkt, het is niet realistisch tenzij we zelf als mens veranderen. Dan komt
de ondernemer wel naar Venray!”

De reacties van alle personen die naast het uitbrengen van hun stem ook hun eigen mening op de site
hebben geplaatst, zijn na te lezen op de website
www.burgersvanvenray.nl

Oh, zit dat zo!

De zware last van de belastingheffing
over vermogen
Al vaker schreef ik op deze plaats over de belastingheffing over vermogen (box 3). Sinds de invoering van het forfaitaire rendement is de
rente op spaarrekening zodanig gedaald dat dit forfaitaire rendement voor de gemiddelde spaarder niet meer haalbaar is.
het zonder veel risico’s gemiddeld
te behalen rendement lager is dan
1,2%. Deze 1,2% is de resultante
van het forfaitaire rendement van
4% en het belastingtarief van 30%.
De belasting is meer dan 100%
en daarmee is sprake van een “te
zware last” als bedoeld in het EVRM.

De Hoge Raad heeft in 2019
uitgemaakt dat de box 3
belastingheffing voor de jaren
2013 tot 2016 in strijd was met het
Europese Verdrag voor de Rechten
van de Mens (EVRM), voor zover

Naar goed gebruik heeft Den Haag
een commissie ingesteld.
Deze kwam begin maart met haar
advies. De commissie concludeert
dat de Nederlandse overheid de
uitspraak van de Hoge Raad moet
uitvoeren en er tevens voor moet
zorgen dat iets dergelijks in de
toekomst niet meer kan voorkomen.
De commissie adviseert de reparatie
te beperken tot belastingplichtigen
die bezwaar hebben gemaakt

tegen hun belastingaanslagen
over de jaren 2013 tot 2016.
Belastingplichtigen die uitsluitend
spaarrekeningen als vermogen
hebben zouden “automatisch”
moeten worden gecompenseerd.
Beleggers zouden zelf nog
moeten aannemelijk maken dat
hun rendement lager is dan 1,2%
en niet het gevolg van risicovol
beleggen. Het is slechts een advies
en de overheid hoeft dit natuurlijk
niet over te nemen. Er wordt
tevens verder geprocedeerd bij het
Europese Hof voor de Rechten van
de Mens.
Of er voor de jaren ná 2016 nog
steeds sprake is van een te zware
last is niet duidelijk. Het percentage
forfaitair rendement is omlaag
gegaan en de Hoge Raad heeft

zich daar nog niet over uitgelaten.
Er wordt wel al over geprocedeerd.
Wil je meeliften op een eventueel
gunstige uitspraak van de Hoge
Raad dan is het verstandig bezwaar
te maken tegen de aanslag. Dat
is althans volgens de commissie
noodzakelijk.

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

Willy’s Wereld

Column

Terrastisch
Afgelopen maandag mochten
we voor het eerst weer “de wei
in”. Nog nooit sinds mijn jonge
jeugd ben ik zo’n lange periode
niet in een kroeg geweest.
Ik vond het dan ook heerlijk om
met een groot glas Guinness
voor mijn neus eindelijk weer op
het terras te zitten.
Het moet toch ook een opluchting
zijn geweest voor de horecaondernemers dat er eindelijk weer
wat activiteiten mogelijk waren.
Natuurlijk, het was allemaal nog
lang niet zoals ‘vroeger’ maar
mogelijk moeten we er maar aan
wennen dat het ook nog wel even
gaat duren voordat alles weer bij
het oude is. We konden nu in elk
geval weer eens genieten van een
getapt biertje, met een lekkere
snack en met gezellig geouwehoer.
Ik was er echt aan toe.
Ik had zo’n idee dat de ondernemers in Venray het goed aangepakt
hadden. Er waren erg creatieve
oplossingen en initiatieven
bedacht. Mooi om te zien dat partijen dan ook met elkaar de handen
ineen slaan om samen tot een situatie te komen waarin elke ondernemer mee kan doen. Ook werd
er, althans waar wij zaten, goed
opgelet op het handhaven van de
regels. Ook de bezoekers waren
zich goed bewust van de richtlijnen
en de aanwijzingen van het personeel werden goed opgevolgd.
De dagen ervoor waren er uiteraard veel berichten te vinden op
Facebook over de verwachtingen
van de eerste terrasdag. Ik trof
ook een opvallend grote groep
aan van mensen die erg negatief
waren over hetgeen er georganiseerd werd. “Het wordt allemaal
maar niks, toch niet gezellig en we
blijven lekker in onze eigen tuin
zitten”, waren opmerkingen die
voorbij vlogen. In die groep zaten
zelfs mensen die ooit werkzaam
of ondernemend zijn geweest
in de horeca. Dat verbaasde me.
Maar gelukkig bleven die “knoajers” thuis. Daar is de azijn ook
goedkoper.
Op de terugweg van Venray zijn we
ook nog even in Ysselsteyn op het
terras gaan zitten. Ook daar was
men blij dat er weer reuring was
op het plein. Hopelijk kunnen we
daar het komend half jaar, tot aan
onze verhuizing, nog vaak terecht.
Hou vol!

Willy
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15-vragen aan

Timo Corstjens Venray
vervelend dat als je er niet zo goed
voor stond en je het wilde ophalen
met de eindexamens, dat dat niet
meer kan.

Wat vind je van de online les?
Ik vind de online lessen leuk, omdat
sommige docenten niet zo goed
begrijpen hoe een computer werkt.
Het is alleen wel vervelend dat alle
docenten denken dat ze veel huiswerk op kunnen geven, omdat we
verder toch niet veel andere dingen
kunnen doen. Ik vind het nu wel heel
erg moeilijk om mijn concentratie
erbij te houden, omdat je thuis sneller afgeleid raakt door dingen die
niks met school te maken hebben.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit van
iemand heb gekregen is dat ik
eens naar de open dag van het St.
Willibrord Gymnasium moest gaan.
Ik ben heel blij dat ik dat advies heb
gekregen want het is een ontzettend
leuke school. Ik heb geen moment
spijt gehad dat ik naar deze school
ben gegaan.

Wat zou je nooit meer vergeten?
Het ziekenhuisbezoek in Spanje.
Je moet je dan voorstellen dat je
daar een week lang ligt en geen
bezoek krijgt, omdat het natuurlijk
heel ver weg is. Je moet in bed blijven liggen. Je hebt wel tv, maar dat
is in het Spaans. En er is geen wifi.
Kort samengevat is het gewoon een
nachtmerrie.

Wie is je idool?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Timo Corstjens
14 jaar
Venray
St. Willibrord
Gymnasium Deurne

Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn voetballen en hardlopen. Voetbal doe ik al sinds dat ik
7 jaar oud ben. Ik doe eigenlijk niets
liever dan voetballen. Hardlopen
deed ik eerst best weinig, maar sinds
de quarantaine is het een gewoonte
geworden om het om de dag te
doen. Ik merk dat als ik het vaker
doe, ik het ook sneller afleg.

Wat is het leukste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Dat ik met mijn voetbalteam kampioen werd. In de afgelopen jaren ben
ik met drie teams kampioen geworden. De tweede keer vond ik het
leukste, omdat we bij de andere twee
keer het veel te makkelijk hadden.
Toen hadden we bij beide kampioenschappen uit elf wedstrijden een op
een positief doelsaldo van meer dan
100. Terwijl we bij de tweede keer
echt strijd hadden op het veld.

Wat is een van de engste dingen
die je ooit hebt meegemaakt?
Het ergste dat ik ooit heb meegemaakt is dat ik op vakantie in Spanje

mijn armen en benen ineens niet
meer kon bewegen en ik toen de
volgende dag wakker werd in het
ziekenhuis. De dokters zeiden dat
het waarschijnlijk te maken had met
stress.

Wat zou je opnieuw willen beleven?
Kampioen worden met mijn team,
dat kwam er dit seizoen niet van. Het
hele team had er hard voor gewerkt.
We hadden na de winterstop nul
wedstrijden verloren. We stonden bovenaan, totdat er vanwege
de coronamaatregelen niet meer
gevoetbald mocht worden en werd
er besloten dat er dit jaar geen kampioenen worden uitgeroepen.

Wat was je leukste vakantie?
Toen ik voor de eerste keer naar
Spanje ben geweest. Dit was voor
mij de leukste vakantie omdat
we toen via Parijs zijn gereisd.
Ook omdat we naar Barcelona zijn
geweest. Barcelona vind ik echt de
mooiste stad op aarde.

Wat vind je niet leuk om te doen?
Wat ik niet leuk vind, is poetsen
en opruimen. Ik vind dat niet leuk,
omdat het meestal lang duurt en dan
ga ik me vervelen. Helaas moet het
toch gebeuren, dus als ik het moet

doen, stel ik het het liefste zo lang
mogelijk uit. Maar ik doe het wel.

Zit corona je erg dwars?
Ja, want ik kan minder doen of
alles moet thuis gedaan worden.
Voetbal gaat niet meer door en ik
kan niet meer afspreken met vrienden. Ook zie ik mijn klasgenoten niet
meer en dat vind ik wel erg jammer.
Maar het is ook wel fijn, want na de
les ben ik meteen thuis, want ik heb
geen reistijd.

Welk advies zou je aan nieuwe
brugklassers geven?
Goed je best doen en opletten tijdens de lessen. Wat vooral heel
belangrijk is, is dat je respect toont
naar je docenten, dan krijg je veel
meer bij ze voor elkaar. Ook heb je
dan een grote kans dat als er twijfel is of je over kan naar het volgende leerjaar, dat ze dan een goed
woordje voor je doen.

Welk advies zou je aan geslaagden geven?
Ik vind het moeilijk om daar antwoord op te geven omdat ik zelf in
klas 3 zit. Op dit moment lijkt het
me best vervelend omdat de meesten nu weten dat ze zijn geslaagd,
maar dat ze bijvoorbeeld geen feest
kunnen geven. Het lijkt me ook best

Johan Cruijff. Alle dingen die hij zei,
zijn zo simpel en iedereen begrijpt ze
ook meteen. Toch komt niemand met
deze uitspraken. Hij had zo veel techniek en spelinzicht. Hij was een man
die voetbal echt begreep. Ik vind
hem de beste voetballer die ooit
geleefd heeft. Hij is echt een groot
voorbeeld voor mij.

Wie wil je later worden?
Later wil ik eigenlijk gewoon mezelf
blijven. Ik heb niet echt iemand
waarvan ik denk: ‘zo wil ik later worden.’ Ik denk dat we er ook niet naar
moeten streven om later iemand
anders te zijn. Als iedereen zichzelf
blijft, wordt de wereld alleen maar
mooier.

Wat staat bovenaan je bucketlist?
Een keer naar New York gaan. Ik
wil daar graag naartoe omdat het
me een hele mooie metropool lijkt
met veel verschillende mensen en
culturen in verschillende wijken
en allemaal fantastische trekpleisters. De geschiedenis van New York
lijkt me ook wel interessant. Het is
nu niet het juiste moment om daar
naartoe te gaan in verband met
corona.

Hoi

Column

Black lives
matter
Ik verwacht dat iedereen het
wel al heeft meegekregen: de
dood van George Floyd.
Een onschuldige, ongewapende
zwarte Amerikaan overleed bij
zijn arrestatie door witte politieagenten. Dit heeft de hele
wereld op zijn kop gezet.
De dood van George werd
gefilmd en ging viral op social
media. Mensen waren kwaad op
het politiegeweld in Amerika.
Ik ga het deze week dus hebben
over racisme.
Door de dood van George begonnen er demonstraties, rellen en
mensen waren kwaad. Dit kan zo
niet meer langer doorgaan. Het zou
niet zo moeten zijn dat een persoon met een donkere huidskleur
bang moet zijn op straat. Er speelt
veel discriminatie en dus ook veel
racisme in de wereld, maar nu zijn
mensen er klaar mee. Heel social
media staat vol met manieren
waarop jij kan helpen. Elke dag
zijn er discriminaties. Niet alleen
in Amerika, ook in Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk en ook in
Nederland. Racisme moet stoppen en iedereen kan helpen.
Op Instagram krijg je nu honderden links toegestuurd via stories,
waarin je kan bellen of sms’en
maar nummers om deze mensen
te steunen. Helaas werkt dit niet
als je in Europa woont, gelukkig
kunnen ook wij dingen veranderen. We kunnen petities tekenen en
geld geven, als je daar de ruimte
voor hebt. Het allerbelangrijkste
is dat je opkomt voor mensen.
Als iemand iets racistisch zegt,
vertel dan wat ze verkeerd zeggen. Leer meer over wat er aan de
hand is en hoe mensen zich voelen die gediscrimineerd worden.
Praat er over met vrienden, familie, collega’s en buren. Maak het
een open verhaal. Laat zien dat jij
tegen racisme bent, in welke vorm
dan ook. Niemand zou in angst
mogen leven, alleen maar omdat
deze persoon een donkerdere kleur
huid heeft. Deze mensen hebben ook een leven en dat leven
is net zo belangrijk als elk ander.
Mensen met een witte huidskleur
hebben een voordeel, maar kunnen dit ook gebruiken om er voor
anderen te zijn. Laat je stem horen
zodat niemand alleen is. Het leven
van zwarte mensen doet er toe.
Stop racisme. Black lives matter!

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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Geslaagde
clubactie!

grafeerd

to
Personen gefo

1.489

aarden

sp
Personen die

1.188

taalbedrag in

Uitgekeerd to

ruim € 8.000 uitgekeerd

8.039,50

clubs
Deelnemende
ingen
16 clubs 14 verenig
Aantal orders

5.949

HV Manual

Red Stars

SV Venray

St. Christoffel

De Peelspeurders

DIZZY Dance

korfbal SV Merselo

voetbal SV Merselo

Active Rooy

Jumpers ‘76

korfbal SVOC’01

voetbal SVOC’01

Dansschool Janssen

Spio

MHCV

TC Rodhe

Op naar eenr!
volgende kee

Goed doen.
Daar houden wij van.

euro’s
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Jij maakt ‘m super

Jouw keuken, onze inspiratie!

Migot

Greeploos
design

compleet met koelkast, oven,
inductiekookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak en
2cm dik keramiek
werkblad en 5 jaar
apparatuurgarantie

compleet
met apparatuur

7.699,338 x 185 cm

Gratis keukenadvies
3D-keukenontwerp
Virtual Reality presentatie
HORST

Inspiratie
weken

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

