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Aftrap Koningsspelen
Venray Beweegt organiseerde op vrijdag 23 april een gezamenlijke aftrap van de Koningsspelen in Venray. Vanaf het schoolplein van de Montessorischool werd om 08.45 uur een
livestream uitgezonden, die in het teken stond van het lied van de Koningsspelen 2021 ‘Zij aan zij’. In totaal keken er 3.000 leerlingen en 200 leerkrachten live mee met Jorianne Janssen
(Janssen Dansen & Sporten), Ben Bizzie en groep 3/4/5 van de Montessorischool. Na afloop vonden er verschillende buitenactiviteiten plaats voor verschillende klassen.

Raad Venray wil tennis gelijk trekken met andere buitensporten
De gemeenteraad van Venray vraagt het college om de tennisverenigingen in de gemeente gelijk te stellen
aan de andere buitensporten. Dat kwam naar voren tijdens de commissievergadering op donderdag
22 april waarin het accommodatiebeleid ter discussie stond. Een meerderheid van de raad vond het beleid
nog niet rijp voor besluitvorming en vroeg het college het plan eerst bij te stellen.
De gemeente wil een bijdrage geven
van 50 procent in de renovatiekos
ten van tennisparken. Deze subsidie
is lager dan die de andere sportver
enigingen ontvangen. De tennisclubs
gaven eerder aan niet blij te zijn met
de ongelijke behandeling tussen de
sporten. Tijdens de commissiever
gadering bleek dat ook de politiek
gelijkheid tussen de sporten wil.
De grote vraag was waarom tennis
anders wordt benaderd dan andere
buitensporten.
Volgens ambtenaar Dirk Leijen is de
landelijke trend gevolgd rondom de

verdeling van de subsidies. Leijen gaf
tijdens de vergadering aan dat
gemeente Venray zich onder ruim
hartige gemeente van Nederland
schaart wanneer het wil bijdragen
aan de kosten voor renovatie van
tennisbanen. “50 procent van de
Nederlandse gemeenten doet niets
voor de tennissport, die andere
50 procent draagt gemiddeld de helft
bij aan de kosten van renovatie van
tennisbanen.”
Bas Künen van de VVD vond het
niet reëel dat tennis minder subsi
die moet krijgen. “Tennis is tweede

grootste sport in Venray. Het lijkt
alsof de input van de tennisvereni
gingen tijdens de bijeenkomsten
niet is meegenomen. Wij zijn voor
gelijken monniken gelijke kappen”,
aldus Künen. Ook Henk Bisschops van
PvdA deelde deze mening. “Voor die
18.000 euro extra kunnen we de
sporten net zo goed gelijktrekken.
Dan nemen we de ongelijkheid weg.
Dan ben je van een hoop sores af.”
Theo Francken van Venray Lokaal
stelde de watervelden van hoc
keyclubs ter discussie. “Die zijn in
verhouding vele malen duurder dan

velden van de voetbalclubs. Het zou
verdedigbaar zijn als je daar ook een
andere verdeelsleutel op los gaat
laten.”
Volgens Theo Zegers van D66 is het
bij de verdeling van subsidies wel
belangrijk om te kijken naar het
eigenaarschap van de sportaccom
modaties. “Grassportverenigingen,
zoals voetbal, hockey en handbal
betalen huur voor hun accommoda
ties, De tennissport heeft de accom
modaties zelf in eigendom. Je kunt
wel zeggen dat we de tennisver
enigingen ondersteunen bij renova
ties, maar als daar de kleedlokalen
bijkomen vraag ik me af of de ver
enigingen ook huur gaan betalen.
Of dragen zij de accommodatie voor
1 euro over aan de gemeente zodat

de gemeente het beheer doet of
blijven wij geld stoppen in de eigen
dommen van de verenigingen? Als er
sprake is van het laatste, dan hebben
we ook weer scheve verhoudingen.
Dan bouwen zij kapitalen op terwijl
andere verenigingen dat niet kunnen
omdat ze in gemeentelijke eigendom
zitten. Je kunt het niet met elkaar
vergelijken.”
Wethouder Anne Thielen gaf aan dat
het college, gezien de financiële situ
atie van de gemeente eerder koos
om tennisclubs voor 50 procent te
compenseren, maar dat ze het ook
begrijpt dat de politiek dit anders wil.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Geld voor ondernemers, cultuur en maatschappelijke instellingen

Venray investeert ruim een miljoen in herstel
na corona
Het College van B&W van Venray wil ruim 1 miljoen euro extra investeren om Venray zo goed mogelijk uit de
coronacrisis te helpen. Die investering komt bovenop de wettelijke taken die de gemeente al uitvoert in het
kader van corona. Het geld gaat naar ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen, stichtingen
en verenigingen en naar initiatieven en activiteiten gericht op jongeren, ouderen en andere kwetsbare
groepen.
“Door corona ligt het sociale en
maatschappelijke leven al ruim een
jaar plat. Gelukkig is er perspec
tief en kunnen we richting zomer al
wat versoepelen. Maar intussen zijn
er veel zorgen en is er veel leed.
Ondernemers vragen zich af hoe ze
verder moeten en of ze dat nog wel
kunnen. Ouderen én jongeren kam
pen met gevoelens van eenzaamheid
of andere problemen. Dat raakt mij
enorm. Maar ook dorps- en wijkcen
tra, culturele instellingen en vereni
gingen maken zich allemaal zorgen
over hoe ze straks weer een goede
start kunnen maken als de coronacri
sis voorbij is”, legt burgemeester Luc
Winants uit. “Als gemeente willen wij
deze groepen steunen waar we kun
nen en samen kijken hoe zij krachtig
uit de crisis kunnen komen. Daarom
ben ik blij met dit plan waarmee we
flink gaan investeren in een mooie,
gezonde toekomst van Venray.”
Zo is het voorstel om een spe
ciaal fonds open te stellen van
75.000 euro voor getroffen onder
nemers. Winkeliers, horecazaken,

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

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

kappers, reis- en evenementenorga
nisaties kunnen aanspraak maken
op maximaal 500 euro uit dit fonds
als bijdrage om weer een gezonde
onderneming te worden. Winants:
“Een goed ondernemersklimaat is
ontzettend belangrijk. Maar juist die
ondernemers hebben het al ruim
een jaar heel zwaar. Natuurlijk zijn
er de landelijke regelingen waar
ondernemers aanspraak op kunnen
maken, maar als gemeente willen we
ook helpen, waar we kunnen, hoe
wel de middelen natuurlijk beperkt
zijn. Het is vooral van belang om in
gesprek te blijven met de onderne
mers en samen te bekijken hoe we
die ondernemers verder kunnen hel
pen. Niet alleen nu, maar vooral ook
straks, in de herstelperiode”.
Evenementen zijn nog niet toege
staan, maar de gemeente bereidt zich
wel voor om snel te kunnen schake
len als er weer ruimte voor evene
menten komt. Daarom reserveert ze
alvast 50.000 euro voor ‘crowdcon
trol’, beveiliging en handhaving om
evenementen, zoals de kermis, veilig

en verantwoord te laten plaatsvin
den, áls het weer mag.

Kwijtschelden
Al eerder is besloten dat horeca
zaken met een terras geen terras
gelden hoeven te betalen aan de
gemeente voor de eerste helft van
dit jaar. Dit gaat voor het hele jaar
2021 gelden, ook al gaan de terrassen
mogelijk snel open. Hiermee komt
de gemeente de zwaar getroffen
horecabranche enigszins tegemoet.
Begin dit jaar is al besloten om de
reclamebelasting voor ondernemers
in 2021 met 50 procent te verlagen.
Omdat winkels en horeca nog steeds
maar moeizaam kunnen onderne
men, wil de gemeente de reclamebe
lasting voor heel 2021 kwijtschelden.

Financiële steun
De gemeente stelt subsidie beschik
baar voor noodlijdende sociaal
maatschappelijke stichtingen en
verenigingen die de coronacrisis
anders niet overleven. Ook al bestaat
het beeld dat de draagkracht en zelf

redzaamheid van deze stichtingen en
verenigingen groot is, toch reserveert
de gemeente alvast 50.000 euro voor
mogelijke toekomstige financiële
steun.
Voor dorps- en wijkcentra is ruim
200.000 euro gereserveerd om
goed uit de coronacrisis te komen.
De gemeente wil hier een extra steun
in de rug geven omdat dorps- en
wijkcentra een belangrijke verbin
dende functie hebben. Om saamho
righeid en verbinding in wijk of dorp
te stimuleren, ontvangen de besturen
daarnaast een eenmalige bijdrage
voor het organiseren van een activi
teit.

Activiteiten voor jongeren
Veel jongeren hebben het men
taal zwaar in deze coronaperiode.
Hun sociale contacten zijn zeer
beperkt, ze kunnen minder of niet
naar school of naar de sportclub
en ervaren hierdoor soms gevoe
lens van eenzaamheid en depressie.
Om jongeren op een laagdrempelige
manier te helpen en ondersteunen,
reserveert de gemeente 100.000
euro. Er komt 145.000 euro beschik
baar voor extra ondersteuning van
eenzame ouderen en kwetsbaren.
Zo reserveert de gemeente onder
andere middelen voor het uitbrei

den van de contactmomenten met
ouderen door leerlingen van het
Wijkleerbedrijf. Zij maken een wan
deling, leggen een kaartje, doen
een boodschap of koken samen met
ouderen. Ook komt er een uitbrei
ding van inzet van professionals om
mensen te begeleiden die te maken
hebben met armoede of met ggz-pro
blematiek.
Tot slot gaat de gemeente, als dit
weer mogelijk is, in gesprek met
muziek- en toneelverenigingen, met
zangkoren en andere culturele ver
enigingen over hun zorgen voor de
toekomst en zet hier alvast voor
40.000 euro voor opzij. Ze houdt
daarnaast rekening met een onder
steuningsvraag van de Schouwburg.
De gemeenteraad neemt op 11 mei
een besluit over de plannen.

Het is vooral van belang
om in gesprek te blijven
met de ondernemers en
samen te bekijken hoe
we die ondernemers
verder kunnen helpen

Landgoed Geijsteren wil geen windmolenpark
De komst van een windmolenpark in Geijsteren is een stuk kleiner geworden. Landgoed Geijsteren heeft
gemeente Venray laten weten geen windturbines op haar grondgebied te zullen toestaan. Daardoor
vervalt de zoeklocatie tussen het golfterrein in Geijsteren en de Wanssumseweg (N270) waar ruimte is
voor drie of vier windmolens.
Windpark Venray heeft het verken
ningsonderzoek bijna afgerond.
Van de vier zoeklocaties leek het ter
rein in Geijsteren als beste uit de bus
te komen. De andere drie locaties
zijn kleiner en liggen ten zuiden van
de N270 tussen de dorpen Oostrum,
Wanssum, Oirlo en Castenray met
meer huizen in de nabijheid.
De locatie in Geijsteren is deels
eigendom van Landgoed Geijsteren.
Het landgoed is een uitgestrekt
natuurgebied van 700 hectare dat al
ruim 200 jaar in bezit is van de familie
De Weichs de Wenne. In een gesprek
met de gemeente heeft Landgoed
Geijsteren duidelijk gemaakt geen
windmolens op haar grond te wil
len plaatsen. Ook windmolens in de
directe omgeving vindt het bestuur

van het landgoed ongewenst. Dat er
een flinke vergoeding tegenover
staat, vindt Landgoed Geijsteren niet
van belang. ‘Geen enkele financiële
compensatie voor grondeigenaren zal
iets aan dit standpunt kunnen afdoen’,
meldt het College van B&W in een
raadsinformatiebrief.
Het college erkent dat de haalbaar
heid van een windmolenpark nu
minder kansrijk is. Toch wordt de
omgevingsdialoog voortgezet en
vinden er nog bijeenkomsten plaats
om met omwonenden van gedach
ten te wisselen. Ook gaat het college
nog met andere grondeigenaren in
gesprek. ‘Om een breder beeld te
krijgen van de positie van grondei
genaren ten opzichte van eventuele
windturbines. We willen de raad een

afgewogen haalbaarheidsonderzoek
voorleggen.’

Campingbeheerders ontstemd
Ook bij de beheerders van cam
ping Landgoed Geijsteren aan de
Maas en camping de Buizerd aan
het Lange Ven in Geijsteren valt het
voornemen om een windmolen
park te ontwikkelen niet in goede
aarde. Angela Hendrix-Kleeven en
Rian Wijnhoven-Kleeven geven aan
het plan zeer onwenselijk te vinden.
“Op dit moment worden er investe
ringen gedaan in camping de Buizerd
aan het Lange Ven om deze nog
aantrekkelijker te maken als natuur
camping. Mocht de gemeente Venray
uiteindelijk toch beslissen om op de
onderhavige locaties een windmo

lenpark te realiseren, dan zal dit een
enorme impact hebben op het func
tioneren van camping de Buizerd aan
het Lange Ven. Kampeergenot en rust
zullen door geluidshinder, slagscha
duw van de wieken, trillingen, gevaar
voor de gezondheid en zicht- en hori
zonvervuiling dermate verstoord wor
den, dat het evident is dat nagenoeg
alle gasten deze camping links zullen
gaan laten liggen.”
Bij het voortzetten van de plan
nen, gaan de campingbeheerders de
gemeente Venray financieel aan
sprakelijk stellen voor alle directe en
indirecte planschade voor camping de
Buizerd. “Het gaat om investeringen
die dan teniet gedaan zullen worden,
het verlies van omzet en de afbrokke
ling van de door ons betaalde good
will.”
Het afgeronde verkenningsonderzoek
van kwartiermaker Frank van Bussel
van Windpark Venray verschijnt op de
raadsagenda van dinsdag 29 juni.

Aanpak knelpunten voetpad Singels
Gemeente Venray gaat twee ontbrekende stukken van het voetpad langs de Singels in Venray aanpakken.
Op andere plekken waar het trottoir ontbreekt zullen de hardlopers en wandelaars voorlopig gebruik
moeten maken van het fietspad dat hier breed genoeg is. Dat antwoordt het College van B&W op vragen
van de VVD.
VVD-raadslid Bas Künen stelde vra
gen over smalle en ontbrekende
voetpaden op de looproute langs de
Noordsingel, Oostsingel, Zuidsingel
en Westsingel. De gemeente meldt

dat het ontbrekende stuk trottoir in
de hoek Westsingel-Noordsingel nog
dit jaar wordt aangevuld. Het voet
pad bij de St.Antoniusstraat bij de
rotonde op de Zuidsingel wordt in

2022 aangepakt.
Volgens het College van B&W vol
doet de wandelroute aan de normen
en er is ook voldoende straatver
lichting. Er liggen plannen klaar om

het trottoir in de hoek NoordsingelOostsingel nog dit jaar te vol
tooien. Daarna komt het deel van de
Oostsingel tussen Stationsweg en
Noordsingel aan de beurt. Als deze
werkzaamheden zijn afgerond dan
is er een volwaardig voetgangers
rondje langs de Singels, meldt het
college.
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Stamceltransplantatie in Rusland

Hartverwarmende acties voor
verwezenlijken behandeling
van MS-patiënt Roel
Roel Smits (47) uit Ysselsteyn kreeg ruim tien jaar geleden de diagnose MS. Om hem aan een stamceltransplantatie in Moskou te helpen, richtten zijn vrienden en familie onlangs Stichting Roel vs MS op. Middels
diverse acties proberen zij de behandelingskosten van 55.000 euro op te halen. Roel en zijn vrouw Wilma
vinden de donaties overweldigend en voelen zich enorm gesteund.
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Basisschool De Keg wil
speelplaats aanpakken
Openbare Jenaplanschool de Keg in Venray heeft plannen om de
buitenomgeving aantrekkelijker te maken. De school gelooft erin
dat een aantrekkelijkere speelomgeving rondom de school de
ontwikkeling van het kind ten goede komt. Samen met kinderen en
ouders wordt nu gebrainstormd over mogelijkheden en kansen die
er zijn. “Omdat de school binnen enkele jaren nieuwbouw gaat
betrekken, de locatie is nog niet bekend, is het zaak om verstandig
met middelen om te gaan”, laat directeur Bart Mous weten.
Concreet denkt de school nu aan drie
thema’s op de pleinen: een verkeers
plein, een sport- en spelplein en een
plein waar kinderen meer kunnen
klimmen en klauteren. “Met meer
kleur en groen op en rondom de
school geven we kinderen een rij
kere en daarmee gezondere speel
plek. Ook kinderen van ‘t Nest en
kinderen uit de wijk kunnen buiten
schooltijden spelen op het plein.
De Keg is de enige Jenaplanschool
in Venray en steekt met haar con
cept sterk in op de totale ontwik
keling van het kind. Natuurlijk
moeten basisvaardigheden als taal
en lezen goed op niveau zijn en
dagen we kinderen uit om zich zo

optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Maar de sociale ontwikkeling, de
verbinding met de omgeving en
wat er in de wereld om ons heen
gebeurt is minstens zo belangrijk.
Kinderen hebben écht een samen
leving in het klein op school”, aldus
directeur Bart Mous.
Een rijkere en gevarieerde
speelomgeving geeft volgens Mous
kinderen meer kansen om op een
creatieve manier samen te spe
len en zich op die manier gezond
te ontwikkelen. Het budget voor
de veranderingen is beperkt, ook
met het oog op nieuwbouw, dus de
school daagt iedereen uit om tips
en ideeën te delen.

Boek herinnert aan Gebieds
ontwikkeling Ooijen-Wanssum
Ter herinnering aan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum hebben Projectbureau Ooijen-Wanssum en aannemerscombinatie
Mooder Maas een herinneringsboek gemaakt. In het boek staan
foto’s die voorafgaand, tijdens en na afloop van het project
gemaakt zijn.

In 2010 verhuisden Roel en zijn gezin
vanuit Ysselsteyn naar een oude boer
derij buitenaf, die zij ombouwden tot
een modern huis. Tijdens het klussen
werden de eerste symptomen van
MS zichtbaar, legt Roel uit. “Mijn zicht
werd minder, maar dat trok uiteinde
lijk weer bij. Ik ben geen dokterloper,
dus ik stelde het enkele maanden
uit voordat ik naar de huisarts ging.
Toen ik eindelijk ben gegaan, stuurde
hij mij door naar de neuroloog, die uit
eindelijk MS vaststelde.”
Toch liet Roel zich niet kennen en
wilde ondanks de toenemende klach
ten blijven werken. Nog altijd werkt
hij 38 uur in de week. “Mijn baas is
meedenkend en past mijn werk aan
op mijn ziekte. Doordat ik amper
200 meter kan lopen, kan ik mijn werk
staand en soms zittend uitvoeren.
Maar elke dag is anders. Mijn vrouw
Wilma en mijn kinderen steunen mij
enorm. Zonder hen kon ik het niet
volhouden en dat mag ook wel eens
gezegd worden.”
Naar verwachting wordt de ziekte erger
en zullen de klachten zich verder uit
breiden. “Sinds 2010 zijn mijn klachten
geleidelijk aan verergerd. Twee keer
per jaar krijg ik een infuus met medicij
nen die mijn ziekte moeten afremmen.”
Maar Roel heeft het doel om de ziekte
stil te laten zetten, en daar is een stam
celbehandeling voor nodig. Tijdens de

stamcelbehandeling worden slechte
stamcellen uit het lichaam verwijderd.
Ook volgt er een chemobehandeling.
Omdat Nederland deze behandeling niet
erkend als effectief voor MS-patiënten,
is het niet mogelijk om deze behande
ling hier te krijgen. “Dat is wel mogelijk
in onder andere Rusland. Dat idee kreeg
ik toen ik mijn lotgenoot zag tijdens
het RTL4-programma ‘Over Winnaars’
waarin over deze behandeling werd
verteld. Toen dacht ik: ‘dat ga ik ook
doen’. Ik heb geen andere keuze.”
Om voor een stamcelbehandeling in
Rusland in aanmerking te komen, is
55.000 euro nodig. Dat geld heeft Roel
niet. Daarom richtten zijn familie en
Ysselsteynse vriendenverschillende
acties, waaronder een moederdagactie
op. Dat heeft tot de totstandkoming
van Stichting Roel vs MS geleid.
“Om geld te kunnen doneren is
een rekeningnummer nodig en dat
is nog niet toegewezen. Daarom
hebben familieleden en vrienden
alvast een Facebookpagina opgericht.
Die publiciteit heeft er weer voor
gezorgd dat veel dorpsgenoten en
bedrijven uit Ysselsteyn en omgeving uit
eigen initiatief acties hebben opgezet
of geld in zijn gaan zamelen. Zodra het
rekeningnummer open is kan dit worden
gedoneerd in de stichting. Ik had nooit
verwacht dat er zoveel acties zou
worden bedacht”, vertelt Roel.

Roel en zijn vrouw Wilma noemen het
hartverwarmend dat de dorpsbewo
ners hen steunen om de kosten voor
de behandeling van de ziekte MS bij
elkaar te krijgen. Toch vindt Roel het
moeilijk om die hulp te aanvaarden.
“Ik vind het fijn om zoveel hulp te krij
gen. Maar aan de andere kant is het
moeilijk, je wilt het liefste alles zelf
voor elkaar vechten.”
Het is volgens Roel afwachten hoe
zijn leven er na de behandeling
uitziet. “De behandeling staat eind
september gepland. Dan volgt er
een behandeling van vier weken ter
plaatse. Hoelang het revalidatieproces
kan duren is bij iedereen verschillend.
Ik heb contact met meerdere
lotgenoten die de behandeling zijn
ondergaan. Bij enkelen is de ziekte tot
stilstand gekomen, anderen zien zelfs
verbetering. Ik focus me nu vooral
op het binnenhalen van het geld, we
doen alles stap voor stap.”

Ik had nooit verwacht
dat er zoveel acties zou
worden bedacht

Daarnaast vertellen medewerkers,
bewoners, ondernemers, ontwer
pers, aannemers, uitvoerders en
overheden over hun rol bij het
project en de impact die het pro
ject op het landschap en de omge
ving heeft gehad. Het boek geeft
kortom een unieke terugblik op de
gebiedsontwikkeling. Het eerste
exemplaar van het boek wordt

begin juni overhandigd aan de
verantwoordelijke bestuurders van
het project. Daarna wordt het boek
ook uitgegeven aan geïnteres
seerde bewoners en professionals.
De distributie van het boek wordt
verzorgd door Stichting Meulebeek
Actief. Deze stichting gaat zich rich
ten op de promotie van het natuur
gebied.

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

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

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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Twee woningen op plek
winkel Poststraat
Het leegstaande winkelpand aan Poststraat 8-12 in Venray maakt
plaats voor twee woningen. De pandeigenaar heeft bij gemeente
Venray een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de
Stimuleringsregeling Centrumvisie.
Het College van B&W wil mede
werking verlenen aan het bouw
plan. Op de begane grond van het
pand Poststraat 8-12 was verkoop
zaak Timeless Art gevestigd. Het
gebouw heeft een winkelvloerop
pervlakte van 230 vierkante meter.
Het maximale subsidiebedrag voor
de omzetting naar een woonfunc
tie is 40.000 euro.
De Poststraat ligt in het zogehe
ten transitiegebied. Dit is de schil
rondom het winkelcentrum waarin

Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Avondmix
22.00 Rooj laat

Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
19:00 (H) Zondagse Soep
20:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 Venradio met Freek & Marc
10:00 Venradio met Maik & Mario
12:00 Venradio met Bernie
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Petra
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Rock in Rooj
22:00 Rooj laat

Donderdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Erepenning voor Menslievend
Hulpbetoon voor Brahim Ait-El Haj Ali
Burgemeester Luc Winants heeft op maandag 26 april de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon uitgereikt
aan Brahim Ait-El Haj Ali uit Venray. De erepenning is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor
dappere daden.

eigenaren worden gestimuleerd
om hun winkelpanden een andere
bestemming te geven zoals voor
wonen of dienstverlening. De sub
sidieregeling past in de centrumvi
sie om te komen tot een compacter
en aantrekkelijker winkelcentrum
met minder leegstand.
De eigenaar moet binnen een jaar
zijn gestart met de verbouwing.
Anders kan het college besluiten
de subsidie weer in te trekken.

Programmering
Omroep Venray

Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Potpourri
19:00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Heldendaad

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Rock & Roll All Flavours
Avonddienst
Rooj Laat

Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
09:30 Heilige Mis
11:00 Wette Nog
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Middagmixt
17:00 Zondagse Soep
18:00 Wintertijd
19:00 Volksmusik miet Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

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

Op vrijdag 6 maart 2020 einde van
de middag redde Brahim Ait-El Haj
Ali het leven van zijn buurman door
hem uit een brandende woning te
halen. Brahim rook een brandgeur en
ging gelijk bij zijn buurman kijken.
Ondanks de vlammen en veel rook
aarzelde hij niet en ondernam hij actie

door zijn buurman, die bewusteloos
was, naar buiten te trekken.
Voor deze heldendaad ontvangt
Brahim Ait-El Haj Ali de erepen
ning voor Menslievend Hulpbetoon
in Brons. De erepenning is een
Koninklijke onderscheiding voor moed
(iets doen wat anderen nalaten of

niet durven), beleid (weldoordacht en
daadkrachtig optreden) en zelfopoffe
ring (met gevaar voor eigen leven) en
is de belangrijkste Nederlandse onder
scheiding voor dappere daden.

Beeld: Paul Pouls

Wethouder niet te spreken over houding Solarfields

‘Tender zonneparken is eerlijk en
zuiver verlopen’

Wethouder Jan Jenneskens (D66) is niet te spreken over de houding van Solarcentury die bij de tender buiten
de boot viel voor een zonnepark in Laagriebroek in Leunen. Concurrent Solarfields werd de winnaar van de
tender voor een zonnepark, een paar honderd meter verderop, in de uithoek Beemdweg-A73. Volgens
Solarcentury is de tenderprocedure oneerlijk verlopen. “Jammer dat Solarcentury voor deze insteek kiest.
De spelregels waren vooraf duidelijk en het was een zuiver proces”, zei Jenneskens in de commissie Wonen
van dinsdag 20 april.
Solarcentury uitte in een mail aan de
raadsleden haar ongenoegen over
het verloop van de tender. Dat zette
enkele partijen aan het denken.
“De criteria en puntentelling zijn
niet transparant”, vond Lizzy Bruno
(ProVenray). “Voor dubbel grondge
bruik en innovaties worden geen pun
ten toegekend. Dat is vreemd. Ik wil
graag een uitgebreide toelichting op
de tender zien.” Harrie van Oosterhout
(VVD) liet een heel ander geluid
horen. “We hebben ingestemd met
de tender. Iedereen was er enthousi
ast over. Dan is het niet geloofwaar
dig hier achteraf op terug te komen.
De tender moest transparant zijn zodat
geen discussies over de beoordeling
kunnen ontstaan.”
Wethouder Jenneskens was ook gepi
keerd omdat het de gemeente niet
lukte met Solarcentury in gesprek
te komen om uitleg te geven.
“Solarcentury richt zich nu wel tot de
raad. Dit deugt niet en het is erg ver
velend. Temeer omdat er een uitnodi
ging ligt voor een gesprek.”
Enkele commissieleden hadden

bedenkingen over het zonnepark van
Solarfields van 24,6 hectare tussen
Leunen en Oirlo. Selcuk Ipek (CDA)
meende dat de geluidsnormen vlak
bij de A73 worden overschreden.
“Dit kan de gemeente veel geld kos
ten vanwege boetes.” Ambtenaar Stijn
Verwaaijen legde uit dat er nog een
akoestisch onderzoek loopt. “Maar we
verwachten geen toename van
geluidsoverlast. Door de opstelling
van de panelen zal het geluid van de
snelweg juist worden afgevangen in
plaats van dat het terugkaatst richting
het dorp.”

Capaciteitstekort
Jeroen van de Leur (Samenwerking
Venray) uitte zijn zorgen over het
capaciteitstekort op het hoogspan
ningsstation in Venray. “Enexis heeft
problemen met de capaciteit van het
netwerk. Als het vol zit door dit zon
nepark dan kunnen andere aanvragen
voor zonnepanelen op daken, reststro
ken of bouwvlakken niet bediend wor
den.” Orhan Daud (Venray Lokaal) zei
dat agrariërs nu al geen vergunning

krijgen van Enexis voor zonnepanelen
op staldaken. “Dat is zonde. We kun
nen beter eerst de daken volleggen en
dan pas landbouwgrond inzetten.”
Beleidsmedewerker Arjen van
Wijngaarden reageerde dat met alleen
zon op dak de energiedoelen niet
worden gehaald. “We moeten andere
mogelijkheden zoals zonneparken
benutten. Ze hoeven niet met elkaar
te concurreren op het elektriciteitsnet.
Dit kan volgens Enexis parallel lopen.”
Wethouder Jenneskens zei dat het drie
tot vijf jaar duurt voordat het zonne
park operationeel zal zijn. Hij zei blij
te zijn met de keuze voor Solarfields.
“In het verleden is het met de zon
neparken niet heel gladjes verlopen.
Met Solarfields hebben we een dege
lijke partij gevonden. We gaan nu een
stevige stap vooruit zetten om onze
energiedoelen te halen.” De gemeen
teraad kan in de vergadering van dins
dag 11 mei wensen en bedenkingen
kenbaar maken.

Tekst: Henk Willemssen
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Verplaatsen of beëindigen

Gemeente bespreekt
toekomst varkensbedrijf
Kiekweg
Gemeente Venray gaat in gesprek met eigenaar Custers-Van Ass
over een verplaatsing of beëindiging van het varkensbedrijf aan
de Kiekweg in Venray. Dat meldde wethouder Jan Jenneskens
(D66) in de commissie Wonen van dinsdag 20 april.
Daan Janssen (D66) haalde in het
vragenuurtje de petitie aan die
verontruste buurtbewoners van
de wijken Westeinde en Kulut
op 13 april in het gemeentehuis
hebben aangeboden. Zij maken
bezwaar tegen de bouw van een
nieuwe grote varkensstal.

Plannen
De aanvraag voor de omgevings
vergunning is op 20 november
2020 bij de gemeente ingediend.
Wethouder Jan Jenneskens zei dat
in 2014 hiervoor al een principever
zoek is gedaan. Het plan omvat de
bouw van een nieuwe varkensstal,
het aanpassen van een bestaande
stal en het buiten gebruik stel
len van twee verouderde stallen.
“Omdat de nieuwe stal buiten het
bouwblok komt, is een afwijking
van het bestemmingsplan noodza
kelijk”, aldus Jan Jenneskens die zei
dat het college nog geen standpunt
heeft ingenomen.

Visie
Om de stal te kunnen realiseren
moet de gemeenteraad een verkla

Uitbreiding hoogspanningsstation Keizersveld

Haken en ogen aan uitbreiding
elektriciteitsstation
Enexis wil het hoogspanningsstation op bedrijventerrein Keizersveld in Venray fors uitbreiden. De capaciteit
wordt meer dan verdubbeld met de komst van drie transformatoren en vier e-houses. Deze uitbreiding past
niet in het geldende bestemmingsplan. Door de grotere omvang valt het elektriciteitsstation voortaan in een
zwaardere milieucategorie dan is toegestaan op Keizersveld.

ring van geen bedenkingen afge
ven. Daan Janssen wees erop dat
de uitbreiding niet past binnen de
visie veehouderij die de gemeen
teraad in 2018 heeft vastgesteld.
“Hierin is een ruimtelijke scheiding
tussen veehouderijbedrijven en
bewoners afgesproken. Deze uit
breiding staat hier haaks op.”
De wethouder erkende dat de uit
breiding niet passend is binnen de
visie veehouderij. “In 2014 zijn er al
gesprekken gevoerd over verplaat
sing of beëindiging van het bedrijf.
Als college zullen we hierover met
de ondernemer opnieuw in gesprek
gaan.” Bij de gemeente zijn enkele
meldingen binnengekomen over
geuroverlast van het varkensbe
drijf. “Er zijn controles op locatie
uitgevoerd en we onderzoeken of
het bedrijf aan de voorschriften
voldoet”, reageerde Jenneskens.

In 2014 zijn er
al gesprekken
gevoerd

Doen heeft eigen reserves

Geen extra coronasteun voor
stichting Doen
Gemeente Venray krijgt steeds vaker steunverzoeken binnen van
verenigingen en Stichtingen die het lastig hebben in de coronatijd.
Zoals van stichting Doen die geconfronteerd is met financiële
tegenvallers doordat het activiteitencentrum voor ouderen de
deuren moet sluiten en daardoor inkomsten misloopt.
Toch ziet het College van B&W
geen aanleiding met extra
geld over de brug te komen.
Omdat Stichting Doen, de voor
malige Seniorservice, nog over
genoeg reserves beschikt om het
hoofd boven water te houden.
De stichting wil eind dit jaar met
het activiteitencentrum verhuizen
van de Prins Bernhardstraat naar
het voormalige kunstencentrum
Jerusalem aan de Heuvelstraat in
Venray. Dit pand is eigendom van de
gemeente. Het huurcontract voor het
pand aan de Prins Bernhardstraat
loopt door tot 1 januari 2022 maar
stichting Doen wil al eerder ver
huizen. De gemeente komt hierin
tegemoet door over de maanden
november en december 2021 geen
huur te vragen. Dit voorkomt dub
bele huurlasten en de stichting kan
dan toch alvast aan de slag met de
inrichting in het nieuwe onderko
men in Jerusalem.
Stichting Doen heeft in 2020
van de gemeente 22.580 euro
subsidie ontvangen. Ondanks dat
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het activiteitencentrum geruime
tijd gesloten was vanwege de
coronamaatregelen zal het college
geen subsidie terugvorderen.
Ook doordat de vaste lasten
doorliepen en inkomsten wegvielen.
Dit jaar krijgt de stichting een bij
drage van 22.987 euro. Ook dit
bedrag wordt volledig uitbetaald
ook al is het activiteitencentrum
nu al langere tijd gesloten. Het
college zegt zich geen zorgen te
maken over de financiële positie van
Stichting Doen. ‘Omdat de stichting
door de verhuizing naar Jerusalem
een aanzienlijk lagere huurprijs
gaat betalen’, meldt het college.
‘De inschatting is dat de stichting
ook in 2022 niet wordt bedreigd in
het voortbestaan.’

Het voortbestaan
wordt naar
inschatting in 2022
niet bedreigd

Het College van B&W van Venray wil
meewerken aan een nieuw bestem
mingsplan, omdat de uitbreiding
van het elektriciteitsstation drin
gend nodig is om de energietransi
tie te laten slagen. Enexis loopt nu al
tegen de grenzen aan waardoor voor
toekomstige grootschalige energie
opwekking, zoals zonneparken en
windmolens, onvoldoende capaci
teit in Venray is. Door de uitbreiding
kan straks ook Energielandgoed Wells
Meer in gemeente Bergen, dat bestaat
uit 265 hectare zonnevelden en vijf
windmolens, in Venray worden aan
gesloten.
Het hoogspanningsstation bestaat
momenteel uit twee transformatoren.
Enexis gaat drie nieuwe transforma

toren plaatsen en verhoogt de capa
citeit van de reservetransformator.
Daarnaast komen er vier e-houses.
Dit zijn mobiele stations in de vorm
van een stalen container.
Om de uitbreiding mogelijk te maken,
moeten de bomen op het terrein
worden gekapt. Aan de kant van de
Maasheseweg verschijnt een nieuwe
groenstrook zodat het elektriciteitssta
tion toch een groene inpassing krijgt.
Doordat het elektrisch vermogen veel
hoger wordt, is een nieuwe milieuver
gunning nodig. Naast de zwaardere
milieucategorie gaat het uitgebreide
station ook onder de wet geluidhin
der vallen. Zowel de milieucategorie
als de geluidzone zijn nu niet toege
staan op bedrijventerrein Keizersveld.

Bovendien dwarsboomt de groenbe
stemming de beoogde uitbreiding.
Al deze zaken moeten geregeld wor
den in het nieuwe bestemmingsplan.
De omliggende bedrijven zijn door
Enexis op de hoogte gesteld en er
vindt nog een digitale bijeenkomst
plaats. Negen bedrijven komen
binnen de geluidzone te liggen.
De dichtstbijzijnde woningen vallen
erbuiten. De huizen liggen op meer
dan 200 meter afstand in de wijk
Landweert. Het logiesgebouw van
Kafra, waarin 92 arbeidsmigranten
verblijven, valt wel binnen de geluid
zone maar volgens de gemeente is dit
geen belemmering.
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Vragen over containers aan Vennenweg
Aan de Vennenweg in Oostrum zijn enkele weken geleden grote containers geplaatst. Het bouwwerk leidde
tot vragen bij de dorpsraad van Oostrum en politieke partij Venray Lokaal. De vrees bestaat dat er mogelijk arbeidsmigranten worden gehuisvest.
De containers staan op grond van
Maessen Grondverzet vlak bij recrea
tiepark De Witte Vennen. Piet Classens
uit Oirlo heeft het perceel van
Maessen gehuurd. De containers
zijn afkomstig van het Catharina

Ziekenhuis in Eindhoven. “Daar wer
den ze gebruikt als polikliniek”,
vertelt Piet Classens. “Ik heb ze afge
broken en hier weer opgebouwd.
Er wordt gesproken over een illegaal
bouwwerk maar het is gewoon een

containeropslag, meer niet. Ik moest
ze toch ergens neerzetten.” Hij zegt er
nog geen bestemming voor te heb
ben. Het gerucht over arbeidsmigran
ten heeft hij ook gehoord. “Ik snap
alle ophef niet. Als dat zo zou zijn, dan

zou ik als eerste met de omgeving in
gesprek gaan. De containers kunnen
ook gebruikt worden als appartemen
ten voor ouderen of mensen die zorg
nodig hebben.” Als antwoord op de
vragen van Venray Lokaal meldt de
gemeente dat er sprake is van illegale
bouw en dat er geen vergunning is
aangevraagd. De Oirlonaar kreeg van
de gemeente het advies een principe

verzoek in te dienen om het gebouw
zo mogelijk te kunnen legaliseren.
De gemeente zegt ook dat de bouw is
stilgelegd op straffe van een dwang
som. “Er is verder niets gebeurd.
Ik heb alleen maar containers opge
stapeld”, reageert Piet Classens.
Hij zegt nog niet te weten of hij een
principeverzoek gaat indienen.

Winants en Gerda van Stelten van het
Oranjecomité leggen eerder op de
dag een krans bij het oorlogsmonu
ment aan het Kerkpad. Organisaties

die ook een krans willen leggen, kun
nen dat verdeeld over de dag doen,
zodat iedereen zich aan de coronare
gels kan houden.

Taptoe spelen tijdens Bevrijdingsdag
Burgemeester Luc Winants roept iedereen op om 4 mei vanaf 18.00
uur de vlag halfstok te hangen. Ook vraagt hij alle trompettisten en
andere blazers om 19.58 uur ’s avonds vanuit thuis het signaal ‘taptoe’
te spelen.

Bijeenkomsten en grote groepen zijn
niet toegestaan. Dus ook het herden
kingsmoment om 20.00 uur moet
iedereen thuis beleven. Burgemeester

Primeur bij champignonteler Sikes in Ysselsteyn
Sikes Groep gaat een biomassacentrale bouwen bij het champignonbedrijf aan de Rouwkuilenweg in Ysselsteyn. Eigenaar Gerard Sikes verwacht in april 2022 de centrale in gebruik te
nemen. Het innovatieve project vergt een investering van 34 miljoen euro. “Dit is een primeur in de champignonteelt. We gaan voortaan zelf de reststromen op duurzame wijze verwerken. Ons bedrijf wordt volledig CO2-neutraal, als eerste champignonteler op de wereld.”
jaar produceren. Gerard Sikes vertelt
op zijn kantoor over de stappen die hij
zet met zijn bedrijf. “Ik lig er ’s nachts
echt niet wakker van. Investeren en
risico’s horen bij het ondernemer
schap. Je moet altijd vooruit en in
oplossingen denken. De mensheid
wordt steeds slimmer en daar moet je
als ondernemer in meegaan.”

Crowdfunding

De bouw van de biomassacen
trale vergt een grote investering.
Gerard Sikes gaat twintig medewer

kers extra aannemen voor de centrale
die dag en nacht gaat draaien. Het
personeelsbestand groeit naar zo’n

tachtig mensen. Sikes Groep bezit in
Ysselsteyn twee kwekerijen die samen
ruim 16 miljoen kilo champignons per

Hij vertelt dat hij geen bank nodig
heeft om de investering te kunnen
betalen. Via Duurzaam Investeren
is hij een actie voor crowdfunding
gestart. Het Nationaal Groenfonds
en het LEF (Limburgs Energie Fonds)
leveren een bijdrage evenals de SDEsubsidie van het Rijk. Sikes heeft al
veel energie gestoken in de moder
nisering en groei van zijn champig
nonkwekerij. Hij zette ook een eigen
transportbedrijf op. Dagelijks rijden
er vrachtwagens zo’n 100 kilometer
naar Duitsland om de reststromen in
de vorm van champost af te voeren.
“Dit moeten we zelf slimmer en beter
kunnen. De champost bestaat voor 60
procent uit vocht. Dit gaan we dicht
bij de bron zelf verwerken. We drogen

Nu gaan we écht
beginnen!
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de champost en maken er mestkorrels
van die geschikt zijn als bodemverbe
teraar.”
De biomassacentrale produceert elek
triciteit, stoom en warmte. De opge
wekte elektriciteit wordt ook benut
voor de champignonkwekerijen.
De centrale wordt gestrookt met afvalen resthout. Sikes zegt dat al het hout
uit de regio komt (‘binnen een straal
van 80 kilometer’) en dat het hout
een duurzaamheidcertificaat heeft.
“Ik heb een contract voor twaalf jaar.
Iedere dag wordt 75 ton hout gele
verd uit bosbeheer. Dit zijn volle drie
opleggers.” Hij kent ook de geluiden
over stankoverlast en de weerstand
die houtgestookte biomassacentrales
oproepen. De omgevingsvergunning
is verleend door gemeente Venray
en de vier ingediende bezwaren zijn
afgewikkeld, meldt hij. “Deze cen
trale is schoon en geeft geen overlast.
De houtstook is straks in de omgeving
echt niet te ruiken. Hoe we dit doen?
Door te investeren in de juiste filters
met speciale technieken. We gebrui
ken luchtwassers uit de industrie.
De buurt staat voor mij op de eerste
plaats. Het buitengebied is niet alleen
van ons als ondernemers. Ik woon hier
zelf ook met mijn gezin.” Sikes vindt
dat bijvoorbeeld in de varkenshou
derij er nog een wereld te winnen is.
“Want geen enkele varkensstal hoeft
te stinken”, meent hij. “De stankover
last is er wel omdat varkenshouders
niet kunnen investeren. Het is gewoon
een kwestie van geld.”
In de Venrayse politiek klinkt vaker de
discussie of biomassa wel valt onder
duurzame energieopwekking zoals
zon- en windenergie. Sikes vindt bio
massa zelfs een betere oplossing dan
zonneparken of windmolens die vol
gens hem overbodig zijn in gemeente
Venray. De biomassacentrale gaat
130.000 ton CO2 besparen over een
periode van twaalf jaar. “Ik wil nog
verdergaan dan alleen CO2-neutraal
champignons kweken. We doen er
nog een schepje bovenop door extra
te reduceren.”

Tekst: Henk Willemssen
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Lintjesregen in Venray

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op maandag 26 april heeft burgemeester Luc Winants negen inwoners van Venray verrast met een Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten
voor de samenleving. De burgemeester bracht op maandagochtend alle gedecoreerden een bezoek, geheel coronaproof.

Henk Stevens uit Ysselsteyn (72), Jan Arts uit Merselo (71),
Lid in de orde van Oranje-Nassau Lid in de orde van Oranje-Nassau

Jos Gerritsen uit Venray (74),
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Harrie Eijssen uit Geijsteren (61),
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Harrie Zegers uit Venray (80),
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Henk Stevens is een echte ver
enigingsman. In 1986 was hij
betrokken bij de oprichting van
het wielercomité van Tourclub
Ysselsteyn. Voor diverse wielerron
des en veldritten heeft hij zich sterk
gemaakt. Tien jaar lang had hij zit
ting in het organisatiecomité van de
Peter Winnen Classic. Toneel is een
andere grote passie van Henk. Bij
Toneelvereniging Crescendo regis
seerde hij meer dan twintig jaar
toneelproducties. Ook was hij de
kartrekker bij verschillende grotere
toneelstukken en decorbouwer. In
2011 was Stevens medeoprichter
van de Buutacademie Ysselsteyn.
Voor ‘Henk Amuseert’ ondersteunde
hij diverse regionale theaterpro
ducties. Meer dan 45 jaar was hij
lid van de commissie Bonte avond
Ouderenavond Liedjesmiddag van
Carnavalsvereniging de Piëlreus.
Tenslotte is Stevens al vanaf 1992
zeer actief als vrijwilliger bij voet
balvereniging SV Ysselsteyn, waar
hij ook nog in het eerste elftal heeft
gespeeld.

Meer dan dertig jaar geleden verbond
Jos Gerritsen zich aan de Mariakapel
in Holthees, waar hij toen woonde.
Dankzij zijn kennis van zaken en zijn
aanpak om fondsen bij elkaar te krij
gen, konden het altaar en de beelden
gerestaureerd worden. Cultuur gaat
Jos Gerritsen aan het hart. Sinds 2007
is hij penningmeester van de Stichting
Abels, die theatermaker Gerrie Abels
ondersteunt in haar streven om solo
voorstellingen te realiseren. Ook is
hij vanaf 2008 secretaris en pen
ningmeester van de Stichting Kunst
van het geloven. Voor de Stichting
Cultuurpodium Geijsteren is Jos
Gerritsen vanaf 2014 penningmees
ter en fondswerver. Tenslotte is hij
secretaris/fondsaanvrager van het
Kemmerekoor Geijsteren en bestuurs
lid van de Stichting De Korenbloem,
die financiële initiatieven ondersteunt
met als doel de positie van personen
met een beperking te verbeteren.

In 1984 was Harrie Eijssen medeo
prichter van de politieke partij GP’84.
Tot de opheffing in 2009 was hij lid.
Verder is Harrie Eijssen al meer dan
veertig jaar actief binnen zijn dorp
Geijsteren. Zo ook bij het Koninklijke
Sint Willibrordus Gilde Geijsteren.
Hier heeft hij tientallen jaren belang
rijke ondersteunde functies ver
richt binnen en buiten het bestuur.
Geijsteren ligt hem aan het hart.
In 1991 werd Eijssen bestuurslid van de
Stichting gemeenschapshuis Geijsteren
en in 2008 was hij initiator en aanslui
tend voorzitter van de Stichting Visit
Geijsteren. Vanaf de oprichting van
de Stichting Cultuurpodium Geijsteren
in 2014 is Harrie Eijssen vaste advi
seur en operationeel en faciliterend
medewerker binnen het bestuur.
Ook was Eijssen initiatiefnemer van
de Liberationroute van het Toeristisch
en Recreatief Platform Venray en van
Stichting Nève de Meister.

Harrie Zegers is een manusje van
alles op het gebied van computers
en hardware. Zo is hij sinds 2005
medewerker hard- en software
bij de Stichting Venrays Museum.
Datzelfde doet hij vanaf 2007 bij
het Historisch Platform Venray. Hij
neemt het digitaliseren van films en
geluidsbestanden voor zijn rekening.
Vanaf 2015 is Zegers webmaster/lid
van de activiteitencommissie van de
Algemene Venrayse Onafhankelijke
Seniorenvereniging (AVOS), opge
richt door oud-leden van een lande
lijke bond. De Volksuniversiteit Venray
kon een aantal jaren op de inzet van
Harrie Zegers rekenen. Hier verrichtte
hij allerlei voorkomende (onderhouds)
werkzaamheden. Harrie steekt ook
graag de handen uit de mouwen.
Bijvoorbeeld bij het onderhoud van
grafmonumenten op begraafplaats
Boschhuizen.

Giel Krijnen uit Venray (52),
Sjaak van Rhee uit Leunen (78),
Lid in de orde van Oranje-Nassau Lid in de orde van Oranje-Nassau

Hans van Rhee uit Venray (56),
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Wil Weijers uit Merselo (63),
Lid in de orde van Oranje-Nassau

Giel Krijnen is net als zijn
hele familie lid van Schutterij
‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray.
Als 8-jarige jongen begon hij in het
muziekkorps als tamboer. In 2001
trad hij toe tot het bestuur. In 2004
werd hij vicevoorzitter. Al 25 jaar
is Giel Krijnen voorzitter van het
tamboer- en pijperkorps Schutterij
‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray.
Hij leidt ook de drumband. In 2016
nam hij het bestuurslidmaat
schap over van zijn vader Joep
bij Stichting Kerststal Venray, die
jaarlijks de plaatsing en het beheer
van de levende kerststal verzorgt.

Hans van Rhee, zoon van Sjaak van
Rhee, is vanaf 1991 de financiële
man van Schutterij ‘t Zandakker Gilde
Sint Jan Venray. Bij vele evenemen
ten was hij verantwoordelijk voor de
financiën en is een sparringpartner
voor de voorzitter de heer Van Lierop.
Daarnaast is Hans van Rhee vanaf
2016 jeugdleider bij SV Venray. Hij is
er bijna altijd aanwezig om de belan
gen van de club en zijn team hoog te
houden. In 2017 werd hij bestuurslid
(tweede penningmeester) bij Stichting
Kerststal Venray. Deze stichting ver
zorgt jaarlijks de plaatsing en het
beheer van de levende kerststal.

Voor Wil Weijers is het niet meer dan
logisch dat hij zich als vrijwilliger en
bestuurslid inzet voor het Limburgs
erfgoed. Door zijn kennis en kunde
als ervaren vrijwillig molenaar draait
de molen Nooit Gedacht al sinds
1988 probleemloos. Hij is voor velen
een inspirator om het uitstervende
vak van molenaar in stand te hou
den. Maar ook naast zijn werk voor
de molen, is Wil Weijers zeer actief.
Gedurende 24 jaar heeft hij zich als lid
van de dorpsraad Merselo op verschil
lende fronten ingezet voor het dorp.
Bijna twintig jaar was hij (bestuurs)
lid van de stichting Dorpsradenoverleg

Vanaf 1968 is Jan Arts heel actief voor
Vastelaovesvereniging De Zagewetters
uit Merselo. Zo was hij (interim) voor
zitter, algemeen bestuurslid, lid van
de Raad van Elf en lid van diverse
commissies. In 2002 is hij benoemd
tot Erelid. In 1961 werd Jan Arts lid van
SV Merselo. Hij was jeugdleider en
leider van een seniorenelftal. Ook was
hij scheids- en grensrechter. Samen
met zijn vrouw Annie runde hij twaalf
jaar lang de kantine. Dit jaar is hij er
veertig jaar bestuurslid. Als afgevaar
digde van SV Merselo is Arts vanaf
2015 actief betrokken bij de ontwikke
lingen rondom de verplaatsing van de
basisschool naar de gemeenschappe
lijke accommodatie Merselo: De Hoek.
Tientallen jaren was Jan Arts actief als
organisator, coördinator en verant
woordelijk voor de horeca tijdens de
vermaarde muziekfeesten in Merselo.

Muziek zit bij Sjaak van Rhee in het
bloed. Hij was voorheen lid van
muziekvereniging Mooi Gedacht in
Wellerlooi en daarna bestuurslid van
de Drum- en Showband Venray. Na de
overname hiervan in 1988 is Van Rhee
actief binnen het bestuur van het tam
boer- en pijperkorps, een zelfstandige
afdeling binnen Schutterij ‘t Zandakker
Gilde Sint Jan Venray. Jarenlang was hij
buksmeester en ook nu nog is Sjaak
van Rhee wekelijks bezig met zijn
club, onder andere door het ophalen
van oud papier. Daarnaast is hij ver
antwoordelijk voor de inkoop van de
dranken en de financiële administratie.

Venray. Vanaf 2007 is Weijers penning
meester van wandelsportvereniging
De Natuurvrienden en is hij penning
meester van de Stichting Kruisen en
Kapellen gemeente Venray. Vanaf
de oprichting in 2014, is hij chauffeur
van de Wensbus Merselo-Vredepeel.
Tenslotte is Weijers vanaf 2017 voorzit
ter van het Historisch Platform Venray
(HPV).

Beeld: Paul Pouls
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Samenwerking Venray keurt energiestrategie af
Samenwerking Venray kan zich niet vinden in de RES (Regionale Energie Strategie) die vijftien gemeenten
in Noord- en Midden-Limburg hebben opgesteld. Volgens raadslid Theo Mulders worden de verkeerde
keuzes gemaakt zoals de komst van windmolens. “Dit is een kapitale blunder”, zei hij in de commissie
Wonen van dinsdag 20 april.
Samenwerking Venray verzet zich
vanaf het begin tegen de plaatsing
van windmolens in deze windluwe
regio. “Windenergie is niet duur
zaam. Met oogkleppen op wordt
een besluit genomen”, vond Theo
Mulders. “De voordelen wegen niet
op tegen de aantasting van het land
schap en de aanslag op grondstoffen.
Alleen door subsidies zijn windmo
lens financieel haalbaar.”
De komst van windmolens is ook
een streven van energieleverancier
Enexis. “Een goede mix van zon en
wind zorgt voor een gelijkmatige
belasting van het netwerk”, wist Leo
Philipsen (CDA). De wens van Enexis
is ook om zonne- en windenergie

te combineren op één plek zoals
op energielandgoed Wells Meer in
gemeente Bergen. “Dat is optimaal
omdat dan maar één aansluitpunt
nodig is. Maar dit is in Venray best
moeilijk te realiseren”, zei beleidsme
dewerker Hanny van Dinther.
Daan Janssen (D66) toonde zich een
voorstander. “Beter enkele grote
klappers in de regio dan sprei
ding van veel kleinere projecten.”
Samenwerking Venray ziet juist lie
ver kleinere initiatieven ontstaan.
“Want dan kan de opgewekte ener
gie direct benut worden in de omge
ving”, aldus Mulders. Samenwerking
Venray wil ook inzetten op meer
energiebesparing. Het doel van

25 procent zou verhoogd kunnen
worden naar 33 procent, opperde
Mulders. Wethouder Cor Vervoort
(Venray Lokaal) denkt dat dit niet
haalbaar is. “Want besparing is in de
praktijk weerbarstiger dan het lijkt.
Het doel van 25 procent zal al lastig
te realiseren zijn”, vermoedde hij.

Betaalbaar
Mees Hillenbrink (Venray Lokaal) en
Elianne Sweelssen (SP) haalden aan
dat de energietransitie voor iedereen
voordelig en betaalbaar moet zijn.
De SP doelde op het gasloos maken
van woningen dat veel duurder
blijkt uit te pakken voor de bewo
ners. “Daarom is het gasloos maken

al teruggedraaid om eerst te kij
ken of het beter kan”, zei Hanny van
Dinther.

Hoogspanningstation
Enkele partijen vonden dat er in de
RES te weinig aandacht is voor ener
gieopslag. “Daarin zouden we het
meer moeten zoeken”, meende Elly
van Dijck (PvdA). “Omdat opwekking
door zon en wind in Venray niet te
combineren is.” Hanny van Dinther
vertelde dat Venray in overleg is met
Horst aan de Maas om mogelijk in de
Peel een gezamenlijk energieland
schap op te zetten. Aan de west
kant langs de grens met Brabant ligt
de meeste ruimte maar er zijn nog
geen initiatieven voor grootschalige
opwekking omdat de afstand tot het
elektriciteitstation in Venray te groot
is. Enexis wil daarom een tweede
hoogspanningstation dat mogelijk in

Ysselsteyn komt.
Harrie van Oosterhout (VVD) vroeg
zich af hoe gemeente Venray en
nu daadwerkelijk voorstaat bij het
halen van de energiedoelen. “Het is
niet duidelijk waar we nu staan.”
Wethouder Vervoort reageerde dat
‘Venray al een heel eind op streek is’.
Dat bevestigde Hanny van Dinther:
“Gezien de initiatieven die er zijn,
moeten we de doelen makkelijk kun
nen halen.”
Gemeente Venray moet samen met
de veertien andere gemeenten
de RES voor 1 juli indienen bij het
Rijk. In de RES staan plannen voor
energiebesparing en grootschalige
opwekking. Het doel is in 2030 de
uitstoot van CO2 met een kwart te
verminderen ten opzichte van 2015.

Tekst: Henk Willemssen

Slecht woon- en leefklimaat

Discussie over woning varkensbedrijf in Leunen
Varkenshouder Jan van Kempen wil het woonhuis aan Scheiweg 23 in Leunen slopen omdat het ligt ingeklemd
tussen zijn grote stallen. Hij krijgt van de gemeente toestemming om een nieuwe woning te bouwen op eigen
grond aan de Veulenseweg. De verplaatsing van de woning leidde tot discussies in de commissie Wonen van
dinsdag 20 april.

Metalwire B.V. heeft zich gespecialiseerd
in de verkoop en bewerking van
industriële draad. Wegens forse
uitbreiding van onze activiteiten in ons
nieuwe logistieke centrum zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

Sta jij altijd klaar voor klanten én collega’s?
Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker Customer Service (fulltime)
In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij een nieuwe collega op onze Customer
Service afdeling. Iemand die 100% servicegericht is, zowel richting onze klanten en leveranciers
als naar collega’s van onze overige afdelingen.
Dit ga jij doen
Als medewerker Customer Service ondersteun je alle
afdelingen binnen Metalwire. Het is wat je noemt een
veelzijdige functie. Veelzijdigheid en flexibiliteit zien
we ook graag bij jou terug, want bij Customer Service
is geen dag hetzelfde. Om je een indruk te geven van
jouw werkzaamheden:
• Je handelt inkoop- en verkooporders tijdig en correct
af, zowel op logistiek als administratief gebied.
• Je bewaakt de levertijden.
• Je regelt de transporten vanuit onze leveranciers.
• Je boekt via Exact Globe de inkomende en uitgaande
goederen.
• Je draagt zorg voor de verdere benodigde
documenten flow.
Dit ben jij (hopen wij)
• Je hebt een Mbo-opleiding afgerond, maar denkt op
Hbo-niveau. Het werk dat je bij ons doet is namelijk
best complex.
• Je hebt kennis van logistiek en inzicht in logistieke
processen.
• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands, maar
communiceert ook goed in de Duitse en Engelse taal.

• Je hebt affiniteit met ERP- en WMS-systemen.
Nog mooier: je hebt al gewerkt met Exact Globe.
• Als je ervaring hebt met douaneafhandelingen en
exportdocumenten, trek je extra onze aandacht.
Herken jij je in deze woorden?
Servicegericht, gestructureerd, flexibel én sociaal.
Overtuig ons van jouw kwaliteiten in een korte maar
krachtige sollicitatiebrief met cv. Stuur deze voor 20 mei
2021 naar Pia Mueters, sollicitatie@metalwire.com
Ook met vragen kun je bij Pia terecht:
tel. 06 44 37 81 35.
Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op:
www.metalwire.com

Enkele partijen wezen erop dat bij
de woning aan de Scheiweg een
slecht woon- en leefklimaat heerst.
“Hiervoor heeft de ondernemer zelf
gezorgd”, zei Cees de Vocht (Venray
Lokaal). “Het is daarom principieel
onjuist om hem te belonen door op
een andere plek een woning te laten
bouwen. Terwijl buurtbewoners aan
de Scheiweg zwaar in de knel zitten
door de overlast. Iedere burger zou
hier normaal moeten kunnen wonen.”
Elianne Sweelssen (SP) uitte vergelijk
bare kritiek. “Dit is een dubieus plan.
Want het lijkt mensen te bevoorde
len.” Ook de SP wees op de slechte
woonsituatie van de bewoners aan
de Scheiweg door de sterk groeiende
varkensbedrijven. “Er wonen daar nog
meer mensen. Voor hen geldt dit voor
deel niet. Terwijl ze daar al woonden
voordat die stallen zo groot waren.”

Bestemming omgezet
De familie Van Kempen bezit een
woning aan Horsterweg 8 in Leunen.
De achtertuin van dit voormalige
agrarische bedrijf grenst aan de
Veulenseweg. Het bouwen van een
woning is hier niet toegestaan omdat
het perceel een agrarische bestem
ming heeft. De gemeente wil de
woontitel van Scheiweg 23 verplaat
sen naar de Veulenseweg door het
bestemmingsplan te veranderen.
Aan de Scheiweg wordt de bestem
ming wonen omgezet in agrarisch
en aan de Veulenseweg gebeurt het
omgekeerde.
Een buurtbewoner van de Scheiweg
diende een bezwaarschrift in maar
dit is door de gemeente afgewe
zen. De bezwaarmaker pleit voor een
gezonde leefomgeving en vindt dat de
persoonlijke belangen van een onder
nemer niet zwaarder mogen wegen
dan die van de buurt. Ook bestaat de
vrees dat na de sloop van de woning
het varkensbedrijf aan de Scheiweg
verder gaat uitbreiden. Dat haalden
PvdA en SP aan.
Een ambtenaar van de gemeente rea
geerde dat hiervan nog geen sprake
is. “Het woonperceel krijgt een agra

rische bestemming zonder bouw
blok. Dit betekent dat geen directe
uitbreiding mogelijk is.” Tegen een al
aangevraagde uitbreiding van de var
kenshouderij en de mestverwerking
loopt nog een juridische procedure.
Sommige partijen hadden er minder
moeite mee dat het woonhuis aan
de Scheiweg verdwijnt. “De schei
ding tussen wonen en veehoude
rijen past in de visie veehouderij”, zei
Bram Jeurissen (CDA). John Willems
(VVD) vond het wel vreemd dat aan
Veulenseweg een huis mag worden
gebouwd op een plek waar geen
woonbestemming is. De ambte
naar zei dat deze keuze ‘een afwe
ging van goede en slechte dingen’ is.
“De woning aan Scheiweg is onver
koopbaar. We moeten ergens met
die onbruikbare woontitel naartoe.
Aan de Veulenseweg heeft de fami
lie grond in eigendom. Hier komt een
woonhuis beter tot zijn recht dan aan
de Scheiweg tussen agrarische bedrij
ven.”

Niet goed ingeschat
Wethouder Jan Jenneskens (D66) zei
het te betreuren dat aan de Scheiweg
een overbelaste woonsituatie is
ontstaan. “We hebben bij het ver
lenen van vergunningen niet altijd
goed ingeschat wat de effecten zijn
voor het woongenot”, gaf hij toe.
De gemeente gaat daarom een kader
opstellen voor de inrichting van het
landelijk gebied. “Daarmee gaan we
samen aan de slag. Zodat we een
betere afweging kunnen maken of iets
wel of niet kan. De opzet is dat gezond
leven en gezond ondernemen samen
kunnen gaan.”

Gezond leven en gezond
ondernemen kunnen
samengaan

Tekst: Henk Willemssen

2904
2904\\nieuws
corona

09

Een jaar corona door de ogen van...

Amy Wientjens
en Nicole Robins Venray
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en
zeker ook voor ondernemers. Want hoe komen zij uit deze coronacrisis? Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt
vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Amy Wientjens,
verpleegkundige op Vincentiushof en Nicole Robins, kwaliteitsverpleegkundige op Vincentiushof in Venray.

Omschrijf het jaar 2020:
Het jaar 2020 was een bewogen
jaar. Op Vincentiushof hebben
we zowel in de eerste als de
tweede golf te maken gehad met
coronabesmettingen bij bewoners
en personeel. Dit is iets wat
veel mensen nooit meer zullen
vergeten. Met name in de eerste
periode was er veel onzekerheid

en angst onder personeel, familie,
vrijwilligers en eigenlijk alle
betrokken mensen. Deze angst en
onzekerheid nam in de tweede
periode wel af omdat we toen beter
wisten waar we aan toe waren, en
wij het al een keer eerder hadden
meegemaakt. We merkten wel
dat veel familie, vrijwilligers en
collega’s er voor ons waren en ons

een hart onder de riem staken in
veel verschillende manieren.

Wat zou je overdoen (of misschien wat zou je anders doen)?
Door de coronacrisis is de band met
de families van de bewoners een
stuk hechter geworden. Als team
hebben wij veel geïnvesteerd in
videobellen, foto’s en filmpjes
maken en doorsturen naar fami
lie. Dit om familie zoveel mogelijk
te betrekken, ondanks dat ze niet
op bezoek mochten komen. Ook de
band met collega’s onderling is ster
ker geworden, de coronacrisis was
een hele gekke en onzekere tijd voor
iedereen. Toen het hele land op slot
zat en je nergens naar toe mocht,
konden we wel nog naar het werk.
Ook hebben we als collega’s samen
veel meegemaakt, corona uitbra
ken, uitvallen van collega’s, overlij
den van bewoners en extra diensten
draaien. Wat wij anders zouden doen
zijn de restricties voor het bezoek.
Tijdens de eerste coronagolf mocht
er helemaal geen bezoek komen.
Hier hebben zowel familieleden als
bewoners en personeel erg veel last
van gehad. En nog steeds is het erg
lastig dat er maar één bezoeker per
dag mag komen. Wij hopen dat het
niet meer zover komt dat we hele
maal op slot moeten, en we hopen
ook dat er snel meer bezoek mag
komen.

Welk initiatief/actie in het afgelopen coronajaar sprak je het
meest aan?
Binnen locatie Vincentiushof zijn er
veel verschillende initiatieven en
acties georganiseerd. Muziek voor de
bewoners en personeel in de bin
nentuinen, een collega die op een
trompet het prachtige ‘you never
walk alone’ speelde, een frietkar,
de coaches dagbesteding die wafels
gingen bakken op het terrein, heel

veel steun, en heel veel lieve kaart
jes van families, collega’s, en vrijwil
ligers. Ook kregen we bloemen van
de lokale ondernemers en kwamen
er kinderen van basisscholen langs
om kaarten te brengen. Erg moeilijk
om hier iets uit te kiezen wat ons het
meeste aansprak. Wij zijn dankbaar
voor alle initiatieven van het afgelo
pen jaar.

Wat hebben jullie geleerd van het
afgelopen jaar?
Hoe sterk we zijn als locatie en dat
we heel erg trots mogen zijn op de
manier waarop wij om zijn gegaan
met de coronacrisis. Door besmettin
gen op de woningen en bij collega’s
werd er van de overige collega’s
meer gevraagd dan normaal (extra
werken, bijspringen op andere
woningen). Alle collega’s waren
bereid om hun steentje bij te dra
gen zodat de zorg voor de bewoners
door kon gaan. Maar ook praktische
dingen zoals contact met familie
door filmpjes en foto’s te sturen en
door te beeldbellen. Wij hebben ook
geleerd hoe belangrijk het is om
als collega’s ervoor elkaar te zijn,
elkaar een luisterend oor te bieden.
De teams zijn hierdoor nog sterker/
hechter geworden.

Welke maatregel mag in de
toekomst blijven?
Wij hopen voor de doelgroep met
dementie dat alles weer wordt zoals
voorheen. Mensen met demen
tie begrijpen niet dat ze 1,5 meter
afstand moeten houden, dat ze geen
handen mogen geven en niet mogen
knuffelen. Ook begrijpen de bewo
ners de mondmaskers niet, missen
ze de herkenning van het personeel
en vragen ze waarom wij dat rare
kapje op hebben. Wat wel mag blij
ven zijn de desinfectie punten voorin
de woning.

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:
Kempen creëert

lokale verbinding
#kempencreëert

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

# wedoenhet samen

het schuren en lakken of andere kleur.,
of vermakenvan tafels., stoelen
jderikx tel 06 1095 420

Eerlijk Heerlijk vlees van de Boerderij
Stel je vlees pakket samen van
Varkensvlees en Rundvlees We hebben
ook BBQ pakketten Klomp America
tel. 077 464 13 80/06 1721 8933

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom.
Tel.: 077 398 35 52.

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 5285 9348.

Guitjens Ik zoek een viool.
Bespeelbaar, voor restauratie of
decoratief. Heeft u er een liggen?
Tel: 06 3654 8524

Mijn coronaheld

Naam
Achternaam
De buurjongen die boodschappen doet voor zijn
oudere buurvrouw, het
zangkoor dat een balkonconcert geeft of de klas die
haar zieke juf een hart
onder de riem steekt: coronahelden zijn er in alle
soorten en maten. Amy
Wientjens en Nicole Robins,
zorgmedewerkers op
Vincentiushof in Venray
vinden hun collega’s coronahelden.
Amy en Nicole: “Eén corona
held kunnen we niet aangeven
omdat iedereen een steentje
heeft bijgedragen. We hebben
met alle betrokken collega’s
het samengedaan dus wat ons
betreft zijn al onze collega’s
coronahelden. Ieder heeft
zijn uiterste best gedaan het
afgelopen jaar en dat gaan we
dit jaar ook weer samendoen.
In de toekomst hopen we dat
we de waardering die we in
de afgelopen maanden heb
ben gekregen kunnen houden.
Tevens hopen we dat de band
met collega’s, lokale onder
nemers, families, vrijwilligers
kunnen behouden en dat we
samen kunnen werken aan
een mooie toekomst.”

Ieder heeft zijn
uiterste best
gedaan
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15-vragen aan

Ruben Kalkwarf Venray
Ik wist dat ik haar voor het laatst zou
zien en tegen haar zou kunnen pra
ten, ook al was het maar tegen een
kist. Dat is ook een moment dat ik
niet snel zal vergeten.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Mijn ouders hebben mij altijd geleerd
om mezelf ‘een spiegel voor te hou
den’. Daarmee bedoelen ze dat je
altijd naar jezelf moet kunnen kijken.
Een ruzie ontstaat bijvoorbeeld nooit
alleen door de ander, zelf heb je daar
ook altijd een rol in. Hierdoor heb ik
geleerd zelfkritisch te zijn. Dat vind ik
ook heel belangrijk.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ongeveer twee jaar geleden kwa
men mijn ouders met het idee om te
gaan verhuizen naar het Zuiden, toen
woonden we nog in Naarden. Ik was
toen best boos en verbaasd. Waarom
zouden ze dat willen? Daarom is dat
idee een tijdje van de baan geweest,
maar na een paar maanden kwam
het toch weer ter sprake. Na een
tijdje nagedacht te hebben, zag ik het
wel als een spannende nieuwe uit
daging om nieuwe mensen te leren
kennen en het me ergens naar mijn
zin te maken. Ik had twee dingen
kunnen doen: ik had kunnen volhou
den dat ik het niet wilde, of ik had
naar mijn tweede gevoel kunnen
luisteren. Dat laatste heb ik gedaan,
ik woon nu ongeveer een half jaar in
Venray en ik heb het hier tot nu toe
goed naar mijn zin.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Ruben Kalkwarf
15 jaar
Raayland College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Het lijkt mij heel leuk om ooit een
cruise te maken. Dat lijkt me heer
lijk. Gewoon eens een week of twee
wakker worden met uitzicht op zee
en leven in pure luxe. Het maakt mij
niet zozeer uit waar die cruise plaats
vindt, of dat nou rond Scandinavië of
rond Amerika is. Het liefst doe ik dat
met mijn ouders en met mijn hond, al
denk ik dat ik die lastig uit kan laten
op een schip.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Soms zou ik wel eens wat technischer
willen zijn, al lijkt dat mij lastig aan
te leren. Het lijkt mij namelijk fan
tastisch om later een baan te krijgen
in de Formule 1. Daar ben ik al mijn
hele leven groot fan van, maar het
grootste deel van de banen daar heb
ben met techniek te maken. Daar zal
ik dus niet zo snel een baan vinden.
Dat is denk ik maar beter ook.

Wat deed je als kind het liefst?
In mijn oude woonplaats had ik aan
de overkant van mijn huis twee kin

baantje, daar ga ik naar op zoek als
corona voorbij is. Maar in Naarden
had ik dat wel. Daar was ik vakken
vuller bij de supermarkt bij mij in de
wijk. Dat vond ik ontspannend werk.
Ik hoefde niet zoveel ingewikkelds
te doen voor mijn salaris. Daar heb ik
niet veel van uitgegeven, ik vind het
fijn om te sparen. Dan kan ik als ik
bijvoorbeeld een nieuwe telefoon wil,
die gewoon kopen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik vind het heel erg leuk om dan met
vrienden af te spreken. Ik ben toen
ik hier voor het eerst naar school
ging, al vrijwel gelijk in een vrien
dengroepje gerold en daar heb ik het
erg gezellig mee. Zij hebben mij al
snel een keer gevraagd of ik met hen
af wilde spreken. En dat vond ik echt
leuk. Jammer genoeg is het maar bij
een paar keer gebleven, want toen
kwam er alweer een nieuwe coro
nagolf.

Wie is je grote voorbeeld?
Voorbeeld vind ik een beetje klinken
alsof je naar iemand kijkt en dat je
dan denkt dat jij ook als diegene wit
zijn. Maar dat heb ik niet. Ik wil alleen
mezelf zijn, al zijn er wel mensen
die ik echt geweldig vind en waar ik
bepaalde dingen wel van zou willen
hebben. Die mensen zijn mijn ouders.
Als ik ook maar een beetje van hun
zorgzaamheid en doorzettingskracht
heb, zal ik daar een stuk beter van
worden.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?

deren van mijn leeftijd wonen en die
ouders werkten op bepaalde dagen
tegelijkertijd. Daarom kwamen die
kinderen jarenlang twee dagen in de
week bij ons na school. Daar heb ik
hele goede herinneringen aan. Ik kon
het altijd heel goed met hen vinden.
We hebben altijd heel veel spelletjes
gedaan en buiten gespeeld.

Mijn laatste foto heb ik gemaakt op
school toen ik in een document een
grappige achternaam van iemand
zag. Nu mag ik er zelf niet al teveel
om lachen, gezien mijn eigen ach
ternaam, maar toch. De naam leek
op een naam die een vriend van me
altijd aan zichzelf gaf. Ik dacht dat hij
dit vast heel grappig zou vinden, ik
heb het ook gelijk naar hem gestuurd
en ook hij moest er hard om lachen.

Iets wat ik niet veel mensen heb
verteld is dat ik in mijn hoofd mijn
eigen liedjes maak. Ik heb ze alleen
in mijn hoofd gelaten, omdat als ik ze
in uitvoer breng, ik de liedjes dan aan
andere mensen moet laten horen,
of ik ben bang dat ze ze op de een
of andere manier te horen krijgen.
Dat vind ik een beetje eng.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Ik heb twee herinneringen die mij
naast kippenvel ook hele dikke tra
nen bezorgen. Ze hebben te maken
met het overlijden van allebei mijn
oma’s. Bij de eerste was ik net
10 geworden toen mijn oma in het
ziekenhuis lag. Het werd al snel dui
delijk dat ze niet lang meer zou leven.
Zij was licht dementerend, dus toen
zij op een gegeven moment weer
voor een korte tijd heel helder en
goed aanspreekbaar was, werd ik van
school gehaald om afscheid van haar
te nemen. Dat was een heel verdrie
tig moment, die laatste knuffel die ik
haar toen gaf.
De andere herinnering heeft dus
met het overlijden van mijn andere
oma te maken. Zij is 2,5 jaar geleden
overleden. Dit moment vond plaats
op haar crematie, toen de dienst was
afgelopen. Toen was het mijn beurt
om afscheid van haar te nemen.

Ik heb niet echt beste vrienden en
vriendinnen, ik heb er meerderen die
ik in verschillende periodes van mijn
leven heb ontmoet. Zo heb ik vrien
den van de basisschool, van de mid
delbare school in Naarden en hier in
Venray. Zij hebben het me allemaal
naar mijn zin gemaakt op elke school
waar ik op heb gezeten en dat doen
ze nog steeds.

Ik ben niet heel erg fan van lezen om
heel eerlijk te zijn. Ik lees het aan
tal boeken dat ik van school moet
lezen, maar ook niet meer dan dat.
Een tijdje geleden heb ik het tweede
deel van The Hunger Games, Catching
Fire, gelezen en dat vond ik dan nog
wel een aardig boek. De Nederlandse
versie hiervan had ik thuis nog liggen
en die gaf mij het idee om de Engelse
versie van Catching Fire te gaan lezen
voor het vak Engels.

Heb je een verborgen talent?
Ik ben altijd een goede leerling
geweest. Ik snap best veel en ik kan
dingen snel onthouden. Op de basis
school vloog ik altijd door het werk
heen, ik vond zo goed als alles erg
makkelijk. Dat is nu wel anders, ook
al gaat het nog steeds heel goed op
school.

Heb je een bijbaantje?

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het lijkt mij fantastisch om een
weekje in de huid te kruipen van Max
Verstappen. Dan wel in de week dat
er een race is, anders heeft het niet
zoveel zin. Het lijkt mij echt fantas
tisch om een keer te rijden in zijn
Formule 1-auto, en al helemaal dit
seizoen.

Hoi

Column

Geen perfecte
journaliste
Hallo, hier is hij dan, de eerste
column van mij voor de HALLO
Venray. Ik doe wel heel professioneel hierover, maar heb eigenlijk geen idee waar ik precies
aan ben begonnen. Ik weet al
wat je je afvraagt, waarom
schrijf je hier dan in? Nou, dat is
een hele goede vraag, waar ik
een antwoord op heb.
Ik wil later graag in de journalistiek
werken en daarom zag ik dit als
een mooie kans. Dus ik hoop dat
dit goed gaat uitpakken. De vol
gende weken kan je hier dan
ook precies lezen, hoe het in zijn
werk gaat. Ik zal een beetje over
mezelf vertellen, zodat jullie een
beeld bij me hebben. Ik heet Maud
Rötjes, 17 jaar en ik zit op het ROC
Nijmegen. Daar doe ik de opleiding
doktersassistente niveau 4. Ik hoor
je nu weer denken, waarom doe je
de opleiding doktersassistente als
je later in journalistiek wilt gaan
werken?

De reis is hobbelig,
maar het eindpunt
fantastisch

Ja, die vraag stel ik mezelf ook
regelmatig. Ik ben nog jong, en ik
zoek nog rond wat ik nou precies
leuk vind en wat niet. Ik weet nu
wel vrij zeker dat ik geen dokters
assistente wil gaan worden, maar
ik ben dan wel een nieuwe erva
ring rijker. Ik ga deze opleiding
afmaken, zodat ik makkelijker
naar het hbo kan doorstromen.
Doorzetten en een goede moti
vatie hebben, zijn dingen die
mijzelf helpen om door te gaan.
Dit adviseer ik iedereen. De reis
is hobbelig, maar het eindpunt is
fantastisch. Ook helpt een posi
tieve houding natuurlijk, maar zeg
nou zelf? Kunnen we allemaal elke
dag zo positief zijn? Ups en downs
horen namelijk ook bij het leven.
Wat een advies heb ik gegeven,
en wat een introductie was dit.
Voor nu duik ik weer ondergronds.

Hier in Venray heb ik nog geen bij
Maud Rötjes
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Het slopen van het oude postkantoor is geen verlies
voor Venray
Sinds PostNL ruim tien jaar geleden haar activiteiten in het pand op de hoek van de Paterstraat in Venray stopte, zijn er meerdere pogingen
gedaan om er een andere invulling aan te geven. Er is intern veel verbouwd echter zonder dat de diverse huurders daarvan blijvend gebruik
hebben kunnen of willen maken.
Eind vorig jaar hebben zowel de lokale politieke
partijen als de stichting Venray Monumentaal
zich verzet tegen de voorgenomen sloop van
het postkantoor en de naastgelegen vroegere
directiewoning. Een eerder advies om beide
panden op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen vanwege grote architectonische en ste
denbouwkundige kwaliteit werd door het toen
malige College van B&W genegeerd zodat toch
een sloopvergunning werd verstrekt. In de lokale
media zijn in de afgelopen tijd diverse red

dingsplannen gepresenteerd om deze beeldbepa
lende panden in het centrum te kunnen behouden.
Die plannen bleken echter financieel niet haalbaar
zodat sloop onontkoombaar zal zijn.
Omdat er sprake is van een door de gemeente
afgegeven onherroepelijke sloopvergunning wil
de eigenaar op deze prominente centrumlocatie
appartementen bouwen met op de begane grond
diverse andere invullingen. De Stichting Burgers van
Venray wil de mening van de inwoners van Venray
peilen door een stelling op haar website te plaatsen

waarop men gedurende de maand mei kan stem
men.
De stelling luidt: Het slopen van het oude postkan
toor is geen verlies voor Venray. Op de pollingsite
www.burgersvanvenray.nl kan men naast het aan
geven het hiermee eens of oneens te zijn, boven
dien de eigen mening hierover aangeven. Wellicht
kunnen daarbij bruikbare suggesties voor de toe
komstige invulling van het terrein worden gegeven.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

Venray lijkt te klein voor een zelfstandig professioneel museum
Uit de reacties van de meer dan zeshonderd personen die de website bezochten, blijkt dat tweederde van de respondenten het daarmee niet eens
is. Zij vinden immers dat de rijke historie van Venray juist mag worden getoond en een toeristische trekpleister zou moeten zijn. Een professioneel ingericht museum heeft dan zeker bestaansrecht vindt die groep. In sommige reacties wordt gepleit voor een groter museumgebouw dan
het huidige, waarin dan ook het museum van de psychiatrie moet worden gehuisvest.
Enkele meningen zijn opvallend. Ineke
Grootemaat is van mening dat een plaats met
40.000 inwoners zeker bestaansrecht heeft voor
een museum. “Kijk naar museum More in het
dorp Gorssel. Kunst en cultuur zijn onontbeerlijk
voor het welzijn van eenieder.”
Hans trekt een vergelijking met museums in de
regio. “Melderslo is ook niet te klein voor een
museum. Geschiedenis is belangrijk vanaf de oer
knal tot nu, er is altijd wel een thema voor een
museum.”
Dat een derde van de respondenten gerede
twijfels heeft over dat bestaansrecht, wordt
onderbouwd met nogal uiteenlopende argumen
ten. Jan Jansen vraagt zich af wat ze er alle
maal in moeten zetten. Of zoals Tassie aangeeft:

“Wie bezoekt er tegenwoordig nog een museum?
Vooral de jongeren zal dit niet interesseren. Zorg dat
het centrum aantrekkelijk blijft. Ik zal nooit een
museum over Venray bezoeken.”
Wat kan een plaats als Venray nu museaal bieden
vindt J.L.? “Niet meer dan een beperkte collectie
die je overal aan kunt treffen. Het museum van de
Psychiatrie heeft veel meer waarde en inhoud.”
Het is afwachten wat het College van B&W met het
voorliggende onderzoeksrapport en de inzet van
de kwartiermaker zal gaan besluiten. Uit de reac
ties op de website geeft Onyva alvast een voorzet.
“Een gemeenschap is nooit te klein voor een museum.
Kunst en cultuur: de ziel van de samenleving die het
verdient om zichtbaar te zijn en getoond te worden in
al zijn verscheidenheid. Een museum is een podium

voor reflectie, een trekpleister voor het ongewone dat
zichtbaar wordt. Schoonheid in al zijn facetten, ook als
het schuurt, is meer dan buitenkant en draagt bij aan
een gezonde samenleving. Juist Venray als bijzon
dere en verscheiden gemeenschap verdient zo’n plek.
Ga opnieuw met elkaar om de tafel. Inventariseer
ieders wensen en weeg de belangen van de gemeen
schap. Denk bijvoorbeeld in thema’s voor kunst & cul
tuur, wissel elkaar af en maak er een boeiend geheel
van. Zet Venray opnieuw op de kaart als een onge
kende vrijplaats. Potentieel genoeg.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Oh, zit dat zo!

Letselschade en het UWV
Veel mensen die letsel oplopen krijgen vroeg of laat te maken met het UWV. Zeker als de klachten lang aanhouden gaat het UWV een steeds
grotere rol spelen. Dat leidt soms tot misverstanden.
jaren je loon geheel of gedeeltelijk doorbetalen. Bij een tijdelijk contract moet de werkgever
gedurende de contractduur het
loon doorbetalen waarna je
aanspraak kunt maken op een
Ziektewetuitkering.

Arbeidsongeschikt

Als werknemer ben je verzekerd
voor de zogenaamde werknemersverzekeringen zoals de
WW, de ziektewet en de WIA.
Als je arbeidsongeschikt raakt
als gevolg van een ongeval
terwijl je in loondienst bent,
dan moet, bij een contract voor
onbepaalde tijd, de werkgever
in ieder geval gedurende twee

Ben je een jaar arbeidsongeschikt dan moet, op grond van
de Wet Poortwachter, gekeken
worden of er andere functies
zijn die je nog wel zou kunnen
doen, zowel bij de eigen werkgever als bij andere werkgevers.
Lukt dat niet en blijf je twee
jaar arbeidsongeschikt dan zal
er een WIA-keuring moeten
plaatsvinden. Het UWV beoordeelt dan wat je beperkingen
zijn en wat je in theorie met die
beperkingen nog zou kunnen
verdienen. Is het verschil met je
laatste loon kleiner dan 35 pro-

cent dan krijg je geen uitkering.
Is het verschil groter dan krijg je
wel een uitkering.

WIA-keuring
De WIA-keuring speelt vanzelfsprekend wel een rol bij
de afwikkeling van een letselschadezaak maar is daarin
niet allesbepalend. Het kan
zijn dat het UWV van mening is
dat je niet arbeidsongeschikt
bent terwijl er bij de afwikkeling van de letselschadezaak
weldegelijk vanuit gegaan
wordt dat je niet meer kunt
werken. Ook het spiegelbeeld
komt voor. Het UWV vindt je
arbeidsongeschikt terwijl de
verzekeraar daar niet van overtuigd is. Dat komt doordat er
andere toetsingskaders zijn bij
de afwikkeling van de letselschadezaak en de beoordeling
of je in aanmerking komt voor

een WIA-uitkering. Dat maakt
het allemaal niet eenvoudiger.
Zoek dan ook tijdig hulp als je
als gevolg van een ongeval of
medische fout letsel hebt opgelopen.

Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl

Willy’s Wereld

Column

Ego League
Onlangs overleed Willy van der
Kuijlen. Hoewel veruit de topscorer allertijden in de
Eredivisie wilde de KNVB
aanvankelijk geen minuut stilte
houden bij de eerstvolgende
competitieronde. Het zal voor
de bescheiden Helmonder niet
nodig zijn geweest maar prima
dat de voetbalbond uiteindelijk
bijdraaide.
In dezelfde week was er tumult
over de Super League. Er zou een
nieuwe competitie opgezet wor
den met daarin de grote Europese
clubs. Dit alles met prachtige
idealen verwoord maar uitein
delijk ging het om één ordinaire
reden: geld verdienen. De grote
‘elite’ clubs verkeren in financieel
zwaar weer vanwege het ontbre
ken van supporters bij de wed
strijden. Toen ik dat las dacht ik
‘Skiete Willy’, hier moet je iets van
vinden. Het is toch onverteerbaar te
zien hoeveel geld er om gaat in de
voetbalwereld. In de merchandise
als T-shirts, in grote sponsorcon
tracten en in televisierechten. En is
het niet zo dat het gros van het
entreegeld gegenereerd wordt door
seizoenskaarten? We moeten nog
meer salaris willen betalen voor die
over het paard getilde jochies die
een paar keer per week anderhalf
uur tegen een bal aan mogen trap
pen. De gemiddelde topvoetballer
geeft in een week meer uit aan de
kapper en de tattooshop dan dat
er in de achterstandswijk waar de
fans wonen in een week verdiend
wordt. Dat is eigenlijk allemaal onze
schuld. Wij hebben jarenlang meer
en meer aandacht geschonken aan
deze sport. De spelers op steeds
hogere voetstukken geplaatst.
Door de jaren heen zijn we meer
aan de televisie gaan hangen, niet
alleen om de wedstrijden te zien,
maar om ook nog te luisteren naar
het gezever van zeiksnorren als
Derksen en Gijp.
Te veel aandacht voor de ego’s, te
weinig voor de sport. Daarom kon
een fenomeen als de Ego League
ontstaan. Hoewel de stekker er nu
uit ligt en de league in dezelfde
week ten grave lijkt gedragen als
Willy, de geest is uit de fles.
Dan ben ik in een week als deze
blij om te lezen over mensen uit
buurt die voor hun vrijwilligers
werk een lintje toebedeeld kre
gen. Laten we daar maar eens een
league voor oprichten. Hou vol!
Willy
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Venray Lokaal

Respect voor cultuur
In onze gemeente wordt vaker met te weinig respect omgegaan met
karakteristieke gebouwen. Door het ontbreken van beleid en onvoldoende politieke daadkracht vallen karakteristieke panden ten prooi
aan de sloopkogel. Gebouwen die een verhaal vertellen en deel zijn van
onze identiteit. Wie wij zijn.
Het pand aan Marktstraat 8, de voor
malige Dr. Poelsschool, de biblio
theek en het voormalige postkantoor
zijn voorbeelden van karakteristieke
gebouwen die het behouden waard
zijn/waren en waarvoor Venray
Lokaal zich hard maakt. Dit helaas

VVD Venray

niet altijd met het gewenste resul
taat. Naast gebouwen vertellen ook
oude ambachten een verhaal en
maken deel uit van onze cultuur.
Weten waar je vandaan komt, helpt
om te bepalen waar je naar toe wilt.
Om die reden zijn historische col

lecties het behouden waard. Leunen
kent bijvoorbeeld drie museale col
lecties van waarde. Van klompen
tot slijptechnieken en elektro. Velen
kennen de mooie verhalen en anek
dotes van verschillende (oud) onder
nemers. Venray Lokaal steekt de
handen uit de mouwen om onderne
mers te helpen en ervoor te zorgen
dat deze collecties behouden blijven.
Als het wenselijk en mogelijk is zelfs
samenvoeging in een ‘cultuurmu
seum’. Dit uiteraard bij voorkeur waar

de wortels van deze bedrijven liggen
en op een karakteristieke locatie die
eveneens een verhaal vertelt. In dit
‘cultuurmuseum’ kunnen de verha
len dan voortleven en elkaar aanvul
len en versterken. Op deze manier
kunnen mijn kinderen ook in aan
raking komen met dit deel cultuur
en geschiedenis en kunnen zij deze
weer verder vertellen aan hun kin
deren.

van mijn tijd op dit moment op aan
een grondige verbouwing van mijn
aankomende woning.
Ik ben allergisch voor wollige amb
telijke taal en stimuleer graag een
‘niet lullen maar poetsen mentali
teit’. Betrouwbaarheid en integriteit
van ons gemeentebestuur heb ik
hoog zitten. Dat betekent voor mij
dat je bijvoorbeeld geen informatie
verstopt in dikke dossiers voor de
gemeenteraad. Het betekent mijns
inziens ook dat je jezelf ter verant

woording laat roepen over je visie
en het gevoerd beleid, in plaats van
te verwijzen naar (duur betaalde)
externe onderzoeksbureaus.
VVD Venray is een partij in de groei.
Een leuke club van positief inge
stelde mensen die zich inzetten voor
onze gemeente. Daar draag ik graag
mijn deel aan bij, om Venray een
beetje mooier te maken.

Sander Hellegers, commissielid

VVD Venray groeit verder
De laatste jaren sluiten steeds meer inwoners zich aan bij VVD Venray.
Mannen en vrouwen, van alle leeftijden en met totaal verschillende
achtergronden. Ze stellen zich graag voor. Deze keer is het de beurt
aan een rasechte Venraynaar:
Mijn naam is Lowieke Kateman en
ik zet mij vanuit VVD Venray graag
in voor een betrouwbaar en goed
bestuur van onze gemeente. Ik ben
geboren en getogen in Venray en
heb gestudeerd en gewoond in
Nijmegen. Sinds 2007 ben ik lid van
de VVD, waar ik onder andere erva

ring heb opgedaan binnen de JOVD,
in het bestuur van de VVD Nijmegen
en de VVD Gelderland. In het dage
lijks leven ben ik werkzaam als
officier binnen de Koninklijke
Landmacht, waarbij ik ben gele
gerd op de Luitenant-generaal
Bestkazerne. Daarnaast gaat het gros

Lowieke Kateman

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.

Drietal Venray Lokaal stapt
over naar D66
Anita Kupers, Annette Pijls en Elly Sanders vertrekken bij Venray
Lokaal en stappen per direct over naar D66. “Bij Venray Lokaal zaten
ons wat dingen dwars. En we hadden niet het idee dat we vooruit kwamen. We hopen bij D66 beter tot ons recht te komen”, verwoordt Elly
Sanders

Sylvan is wereldwijd aanbieder van producten en diensten voor de
champignonindustrie. Het bedrijf is in vele landen marktleider in
de verkoop van champignonbroed.

Bij onze vestiging in Horst produceren wij, in een moderne en
hygiënische omgeving, eersteklas champignonbroed.

Voorzitter Harrie Francken van Venray
Lokaal betreurt het vertrek van het
trio. “Het is altijd jammer als mensen
bij ons weggaan. Het is een verrassing
dat ze alle drie tegelijk vertrekken.
Maar als ze zich niet meer thuis voelen
bij onze partij, dan is dit de beste
oplossing.”

Ter versterking van ons huidige Operations team zijn wij op zoek naar een

Fusiepartij

Operations Medewerker
(fulltime)

Jij bent de ideale kandidaat als je:
• Het geen probleem vindt om overdag, in de avond en in het weekend te werken
(conform roulatieschema);
• Zeer goed de Nederlandse taal beheerst (in woord en geschrift);
• In het bezit bent van de certificaten Interne Transportmiddelen of deze wilt behalen;
• Een teamplayer, zorgvuldig, vlugleers én handig bent;
• Op zoek bent naar een afwisselende baan met toekomstperspectief.
Enthousiast geworden over deze baan?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar yvonne.grubben@sylvan.nl
Wil je eerst meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met Sjaak Ottenheim of Yvonne Grubben via 077 397 84 11.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sylvan Horst B.V. | Venrayseweg 132a | 5961 NT Horst | www.sylvaninc.com

Commissielid Elly Sanders is van de
drie vertrekkers het langst politiek
actief. Zeven jaar geleden sloot ze
zich aan bij inVENtief, een voorloper
van fusiepartij Venray Lokaal. Bij de
laatste verkiezingen in maart 2018
stond ze als nummer zes op de kieslijst.
Anita Kupers maakte vier jaar deel uit
van de steunfractie en Annette Pijls
was sinds een jaar commissielid.

Betekenen
“We hebben goed afgewogen welke
partij het beste bij ons zou passen”,
zegt Elly Sanders. “En we kwamen bij
D66 uit. We kennen daar enkele men
sen en we hebben een fijn gesprek
gehad. Daarna hebben we de knoop
doorgehakt.” Ze meldt dat het besluit
losstaat van de komende verkiezingen
van maart 2022. “We hebben het niet
over een plek op de kieslijst gehad.
De vorige keer was ik bijna in de
gemeenteraad gekozen. Maar commis
siewerk is ook heel leuk om te doen.
Het gaat erom dat we wat voor Venray
kunnen betekenen.”

Vrij

Harrie Francken meldt dat fractie
leider Tino Zandbergen nog met het
drietal heeft gesproken. “We wilden
weten wat er aan de hand is. Ze ver
Geen ruzie
“Vooropgesteld, we gaan niet met ruzie telden dat dingen niet liepen zoals ze
graag wilden en dat ze niet voldoende
weg. Dat kan ik namens ons alle drie
werden gehoord. Maar wij behande
zeggen”, vertelt Elly Sanders. “Ik heb
ook heel fijne jaren bij de partij gehad. len alle leden hetzelfde. We zijn een
democratische partij waarin de meer
Maar we hadden het gevoel dat we
derheid beslist. Dan zijn er altijd men
waardering misten. De communicatie
sen die het ergens niet mee eens zijn.
was vaker een probleem. Hoe groter
We laten iedereen vrij om dan voor
de partij, hoe lastiger dit wordt.”
iets anders te kiezen.”
Venray Lokaal is met vijf zetels in de
gemeenteraad na het CDA de grootste
partij in Venray. Eerder vertrokken
André van Maarschalkerwaard
en Leonie O’Garro al naar de pas
We misten waardering
opgerichte Venrayse afdeling van
GroenLinks.
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Geplukt

Esther de Jong Oostrum
delijkse Venrayse Dorpsradenoverleg
Esther heeft door het hele land gewoond, maar is uiteindelijk in Oostrum neergestreken. In het dorp zet ze zich in voor de dorpsraad, waar
momenteel het thema duurzaamheid op de agenda staat. Dat onderwerp klinkt Esther niet vreemd in de oren als docent milieukunde. Deze week (DRO) en organiseert ze samen met
gemeente Venray de Duurzaamheidswordt Esther de Jong (47) geplukt.
bijeenkomst. “Niemand wil een
windmolen in de achtertuin en toch
is het belangrijk om op een objec
tieve manier, vanuit een coöperatieve
gedachte, te kijken wat de mogelijk
heden en onmogelijkheden van een
eventueel windpark zijn. Hierbij is
het belangrijk samen een discussie
te hebben en daarbij met een goede
onderbouwing te komen, over wat
haalbaar is. Deze case in gemeente
Venray gebruik ik als casus voor mijn
studenten, die leren over hoe de
juridische procedures van een omge
vingsvergunning in elkaar steken.
Dit is een leuke manier van onderwijs
geven, omdat de studenten het vak
omgevingsrecht direct in de praktijk
kunnen toetsen.”

Weekend

De wieg van Esther stond in
Groningen, maar 1,5 jaar na haar
geboorte verhuisde het gezin naar
Terneuzen. “Destijds was iedereen
nieuw in de stad. Terneuzen was
een stad met een groot chemisch
bedrijf, waar jonge gezinnen van
uit heel Nederland gingen wonen”
Esther vond haar weg op latere
leeftijd weer terug naar Groningen,
waar ze milieukunde ging stu
deren. “Ik vond het fijn om weer
terug te zijn bij de rest van mijn

familie. Ik woonde graag in Groningen
en zat bij een studentenvereniging.
Tijdens mijn studie leerde ik ook mijn
man Willem kennen.”

Integreren
Toch was het niet Groningen waar
Esther definitief neerstreek. “Ik vond
mijn eerste baan in Den Bosch.
In Groningen woon je twee uur van de
bewoonde wereld. Voor een student
is het een leuke stad, maar niet om
er definitief te wonen. Willem en ik

Puzzel
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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.

5

9

6

4

4

7

4
2
8
5
9

5
7

7

1

2

8

6
6

9

5

2

1

6

4

3

9

7

5

3

6

5

9

7

2

1

4

8

9

7

4

1

5

8

3

6

2

4

7

5

6

4

2

1

8

9

3

1

3

2

8

9

6

7

5

4

7

4

8

9

5

3

7

6

2

1

6

4

7

3

8

5

2

1

9

5

1

8

2

6

9

4

3

7

2

9

3

7

1

4

5

8

6

4
1
4
2

Oplossing vorige week:
8

3
9

7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

vonden Den Bosch ook een gezellige
stad en het was minder ver rijden naar
Oostrum, het dorp waar Willem van
daan komt en ik toen ook al kermissen
en carnaval kwam vieren.”
Het was Willems wens om in Oostrum
te wonen en haar wens om een huis
met een grote tuin te kopen, wat
het stel terugbracht naar Oostrum.
“Mijn knop ging om en binnen drie
maanden hadden we een woning en
een baan in Oostrum. Ik vond het een
leuk en hecht dorp, waar veel wordt
georganiseerd. Er leeft een open cul
tuur. Zeker als je kinderen hebt, kom
je makkelijk mensen tegen en is
integreren niet zo moeilijk. Inmiddels
wonen we er al zestien jaar.”

Docent
Nadat Esther jaren als kwaliteitsma
nager op de bloemen- en plantenvei
ling in Venlo werkte, maakte ze drie
jaar geleden de overstap naar het
onderwijs. “Naast mijn baan op de
veiling, werkte ik één dag op het mbo
Citaverde College in Roermond en
deed daarbij 1,5 jaar de docentenoplei
ding groenonderwijs in Wageningen.
Na twee jaar vond ik mijn droom
baan op de HAS Hogeschool in Den
Bosch, waar ik nu werk als docent
milieukunde. Hoe verzin je duurzame
oplossingen en implementeer je duur
zaamheid in bedrijven, zijn vragen die
in mijn lessen gesteld worden.”
Drie maanden nadat ze aan de slag
ging als docente, begon de lockdown.
Dat betekende dat alle lessen online

plaatsvinden. “Ik heb zwaar respect
voor mijn studenten, die al ruim een
jaar thuis online onderwijs volgen en
daarbij ook de motivatie vasthouden
om zelf ook actief te studeren. Na een
jaar thuis te werken vraag je jezelf wel
eens af of je er nog plezier uit haalt.
Maar ik heb nog altijd liefde voor mijn
werk, ik haal er nog steeds energie
uit. Het is mijn passie om het onder
werp duurzaamheid over te brengen
aan anderen.”
Snel nadat Esther en Willem in
Oostrum kwamen wonen, startte
Esther met vrijwilligerswerk.
Toen haar vijfjarige dochter naar de
basisschool ging, stelde Esther zich
beschikbaar voor de medezeggen
schapsraad. “Ik ben iemand die oplos
singsgericht denkt. Dat kwam in de
mr van pas. Via een vriend werd ik
later voor de dorpsraad gevraagd.
Ik vind het leuk om mee te denken
met bijvoorbeeld de nieuwe invulling
van het dorpsplein, maar ook over de
duurzaamheidsagenda. Leefbaarheid
vormt het dorp. Ik vind het belangrijk
dat het dorp ook verbindingen legt
met verschillende generaties.”
Esther werkt momenteel ook met het
thema duurzaamheid in de dorps
raad, waarin ze inmiddels twee jaar
bij betrokken is. Eén van de discussie
punten die onder de aandacht wordt
gebracht is de komst van een wind
molen in de gemeente. Esther zit van
uit Oostrum in de Overlegwerkgroep
Oriëntatie Windpark Venray, daar
naast neemt ze deel aan het maan

Doordeweeks ziet haar agenda er vol
uit, maar zodra het weekend is, maakt
ze tijd vrij om te ontspannen. “Ik vind
het lekker om niks te doen in het
weekend. Ik hou van rennen, met de
hond naar buiten te gaan en piano te
spelen. Voordat corona opdook, was
ik wel vaak op pad om met vriendin
nen af te spreken. Door alle verhui
zingen, wonen zij verspreid door het
hele land. In Oostrum hebben we ook
een hechte vriendengroep. Wij heb
ben allen een passie voor een bepaald
onderwerp en vullen elkaar mooi aan.
Met carnaval hebben we de grootste
plezier en dragen we meest lelijke
pakken. We houden ervan om ons zelf
op de hak te nemen. Ondanks dat ik
niet opgegroeid ben met carnaval vie
ren, vind ik naast de kermis, carnaval
de leukste activiteit in het dorp.”

Ik vind het lekker om
niks te doen in het
weekend

Tekst: Jeanine Hendriks

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN
ZE ZIJN ER WEER!
MEER DAN
250 SOORTEN
EN KLEUREN
ZOMERBLOEIERS!
BALKON (HANG), KUIP
EN PERKPLANTEN.
OPENINGSTIJDEN:
Zoals u van ons gewend bent
ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN
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Vakantie-activiteit wolven voor kinderen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op dinsdagochtend 4 mei van 10.00 tot 12.00 uur bij de St. Goarkapel
in Wanssum een vakantieactiviteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De activiteit start op de parkeerplaats van Dekkers Tweewielers, Gagel 12 in Wanssum. De activiteit is gratis.
Bij de St. Goarkapel staat een beel
dengroep van een roedel wolven.
In kleine groepjes volgt daar een
speurtocht met opdrachten die
allemaal te maken hebben met de

wolf. Doel is om de wolf te leren en
te laten ontdekken. De deelnemers
gaan proberen door de ogen van de
wolf naar de omgeving te kijken,
te sluipen als een wolf en samen

met anderen te jagen zoals wolven
dit doen. Aanmelden verplicht via
schaekens@ziggo.nl

Kunstwerk Brukske
kleurrijk gemaakt
Op de rotonde aan de Zuidsingel bij het Brukske staat al enkele jaren het
kunstwerk van Gussen Wie, ‘het gezin’ of in de volksmond ‘de knobbels’
genoemd. Het kunstwerk is omgetoverd tot een kleurrijk geheel.

5.000 bezoekers winkelcentrum Venray verrast
De eerste 5.000 bezoekers van het winkelcentrum in Venray werden woensdag 28 april verrast met een
bloemetje. Winkeliersvereniging Venray Centraal wilde daarmee de al jaren geuite kreeg ‘Venray Bloeit’
eer aandoen en ‘vieren’ dat er zonder afspraak gewinkeld kan worden.
“Alle ondernemers zijn blij dat ze
weer vrij klanten mogen toe laten.
Voor de horeca nog wel beperkt,
maar het begin is er en we hopen
dat er spoedig meer mogelijk zal
zijn. Na zo lang wachten is deze

eerste stap al een feestje waard. De
vlaggen hangen al uit”, aldus Venray
Centraal. “Natuurlijk moet het alle
maal nog coronaproof en kunnen we
nog niet alles organiseren wat we
willen. Maar zodra het verantwoord

is, zullen we weer meer uit de kast
halen om ons centrum, vooral op de
koopzondagen op de laatste zonda
gen van de maand, te laten brui
sen.”

IVN plantencursus voor beginners
Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert IVN Geysteren-Venray een plantencursus
voor beginners. Deze plantencursus, bedoeld voor beginnende plantenliefhebbers, bestaat uit één
theorie-avond op woensdag 19 mei en vier zaterdagochtenden praktijklessen in de natuur op 22 mei,
5 juni, 26 juni en 10 juli.
Tijdens de praktijklessen gaan de
cursisten met behulp van een plan
tenboek proberen om planten te

benoemen. Daarbij zijn deskundige
gidsen aanwezig die iedereen kun
nen helpen en op specifieke veld

kenmerken van de verschillende
planten kunnen wijzen.

Aspergeactie Lionsclub Venray verniewd
Al 33 jaar houdt de Lionsclub Venray op de zaterdag voor Moederdag een aspergeactie. Dit jaar wordt de
actie vanwege corona nood in een nieuw jasje gestoken.
“We verleggen het accent van onze
verkoop van de marktkraam naar
het internet. Dit doen we in samen
werking met de Lionsclubs in de
steden waar we al jaren komen.
Bovendien bieden we nu niet alleen
asperges aan, maar een complete

aspergemaaltijd met een eitje,
ham, krielaardappeltjes, boter en
een flesje wijn of bier. Alles ver
pakt in een mooie doos zodat het
een echt Moederdagcadeau is
geworden. Nieuw is ook dat we dit
aspergegeschenk nu ook in Venray

verkopen”, aldus de Lionsclub
Venray. Sinds vorig jaar heeft de
Lionsclub de aspergeactie verbon
den aan een nieuw doel: het Daan
Theeuwescentrum. Een revalidatie
centrum voor jongeren met zeer ern
stig niet aangeboren hersenletsel.

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel is op zoek naar een nieuw lid, te weten een

deskundige uit de kring van het
maatschappelijk werk
Belangstelling voor deze bijzondere functie?
Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden. Nog andere vragen, dan kunt
u contact opnemen met het secretariaat van de commissie van toezicht, mw. P. van Kaam-Wolfswinkel,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 mei 2021 inzenden,
secretariaat commissies van toezicht, t.a.v. mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, Postbus 950, 6040 AZ Roermond
of per e-mail: p.van.kaam-wolfswinkel@rechtspraak.nl.

Kunstenaar Edwin de Klein heeft op
grond van zijn ervaringen en jon
gerenonderzoek met het selfiemu
seum APPIE bemerkt dat de Venrayse
jongeren meer kleur wensten in de
gemeente. Op grond hiervan heeft
hij contact gelegd met de Stichting
Gussen Wie en de gemeente. Het
kunstwerk is getransformeerd naar de

21e eeuw en heeft een hedendaagse
uitstraling en benadering gekregen.
“De stichting Gussen Wie is heel blij
met het resultaat en met het doortas
tende enthousiasme van de Venrayse
kunstenaar. Samen met de gemeente
is er weer een stukje Venray mooier
gemaakt.”

Fietstocht door Ooijen-Wanssum
Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert IVN
Geysteren-Venray op zondag 2 mei een fietstocht met als thema de
invloed op en inpassing van het project Ooijen-Wanssum op natuur en
landschap. Deze fietstocht start om 09.30 vanaf het parkeerterrein
Broekberg, Venrayseweg in Wanssum. Deelname is gratis.
Bij de aanleg van de rondweg in
Wanssum is rekening gehouden met
het landschap en is deze aangepast
aan de omgeving. In het dorp is het
aanzien volledig veranderd door de
nieuwe brug in het centrum. De fiets
tocht voert langs de rondweg en de
weert van Wanssum langs de Maas
tot en met Blitterswijck. Bij de rond
weg is te zien hoe bij de aanleg van
deze weg rekening is gehouden met
inpassing in het landschap. In het
dorp zelf is te zien wat er verandert

bij de nieuwe brug en bij de jachtha
ven. Ook bij de weert van Wanssum
naar Blitterswijck zijn de ingrepen
duidelijk waarneembaar. Tijdens de
fietstocht worden ook gewezen op
de opbouw van de dijken (steilrand
dijken) en hoe die in het landschap
passen. Dit zijn de eerste dijken
in Nederland die op deze manier
gemaakt worden, zodat ze minder
opvallen in de omgeving. Aanmelden
via info@ivn-geysteren-venray.nl
verplicht.

Voorleesactiviteit BiblioNu
BiblioNu gaat op woensdag 5 mei het verhaal van Dorus die van kippen
houdt voorlezen. Vanaf 10.00 uur is het verhaal gratis te volgen via een
livestream.
Het verhaal gaat over Dorus die over
honderd nachtjes jarig is en nu al een
feestje wil vieren. Omdat daar vlag
getjes bij horen, knipt Dorus uit een
lap stof een driehoek die op een ver

jaardagsvlaggetje lijkt. Hoe dit avon
tuur zal aflopen is via de livestream
te volgen. Aanmelden kan tot en met
maandag 3 mei via de activiteitenshop
van BiblioNu.
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Commissie Leven

Borggraaf loslaten als locatie cultuurhistorie Venray?
De Borggraaf hoeft niet de gezamenlijke locatie te zijn van alle verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met cultuurhistorisch erfgoed in Venray. Dat stelden meerdere partijen in de commissie Leven van donderdag 22 april. Het College van B&W heeft ook een gezamenlijk onderdak in De Borggraaf als voorwaarde
losgelaten.

Vier jaar geleden werd de
nieuwbouw van De Borggraaf
geopend op het Mgr. Goumansplein
in Venray. De samenwerking tussen
de gebruikers van het gebouw
verliep niet naar wens. Na het
onderzoek van bureau Living Past

komt er nu een vervolgopdracht.
Een kwartiermaker gaat aan de slag
met de aanbevelingen en uitkomsten
uit het onderzoeksrapport van Living
Past. Hierbij wordt ook gekeken naar
een andere organisatiestructuur en
bestuurlijke vernieuwing. Voor het

vervolgonderzoek is twee jaar
uitgetrokken.
“We kunnen onze energie beter ste
ken in de vrijwilligers die zich vol
passie inzetten”, vond Bas Künen
(VVD). “De Borggraaf kent alleen maar
verliezers. We moeten kappen met

ruziemaken. Het college moet zelf de
verantwoordelijkheid pakken en de
kemphanen door de voordeur laten
vertrekken.” Volgens de VVD kan het
vasthouden aan De Borggraaf het ver
volg in de weg staan. “Omdat de VVV
wil vertrekken staat het al op losse
schroeven”, aldus Künen.
Henk Bisschops (PvdA) haalde aan
dat het al voor de opening van
De Borggraaf in 2017 misging door
het afhaken van het museum van de
psychiatrie. “Het grote probleem is dat
alles onder één dak moest”, meende
de PvdA’er. “Er is te veel gebeurd en
de verhoudingen zijn te veel verstoord.
Daarom is het te laat om nog zelf de
regie te pakken. Het is prima een kwar
tiermaker aan te stellen. Maar het is
een zware dobber om alle partijen op
één lijn te krijgen”, zei Bisschops.
Andere partijen wilden juist niet
meer naar het verleden kijken en
hun blik richten op de toekomst.
“Maar van terugkijken kun je leren.
Om niet opnieuw dezelfde fouten te
maken”, stelde Amira Luydens (Venray
Lokaal). “We mogen onze ogen niet
sluiten voor de zeer slechte start in
De Borggraaf. Dat kwam ook door
geen goede voorbereiding door de
gemeente. De verhuizing is er door
geduwd.” Ook Venray Lokaal wil
De Borggraaf als gebouw loslaten.
“We moeten uitgaan van realistische
doelen waarbij de gemeente het stuur
in handen houdt.”
ProVenray wil dat het college de regie
houdt. “Een kwartiermaker van bui
ten met een frisse blik kan de neuzen

mogelijk weer dezelfde kant op krij
gen”, hoopte Joep Gielens. “Met men
sen die de hakken in het zand blijven
zetten, is het op een gegeven moment
klaar. Want we moeten vooruit.”
Het CDA steunt de aanstelling van een
kwartiermaker. “Het is hard nodig om
er samen een succes van te maken”,
zei Erik Vullings. Bart Jilesen (D66)
vond dat het onderzoek van Living
Past was mislukt. “D66 ziet poten
tie voor een bloeiende Borggraaf.
Maar wat gebeurt er als ook deze
poging mislukt”, vroeg hij zich af.
Wethouder Anne Thielen (CDA)
was blij met de steun voor het
vervolgonderzoek. “We moeten toe
naar een gezonde omgeving met
een duidelijke structuur waar het
fijn werken is. De vrijwilligers willen
vooruit en naar de toekomst kijken.”
Thielen erkende dat de locatie niet
leidend mag zijn. “Het hoeft niet
per se allemaal onder één dak.
De gemeente neemt de regie en stelt
de kwartiermaker aan. Als mensen
of partijen het proces ophouden dan
zullen wij toch doorpakken.”

gastvrouw of gastheer, als voorlezer,
taalmaatje, digimaatje of bezorger van
bibliotheek aan huis. Een voorwaarde is
dat vrijwilligers geen betaalde werkne
mers mogen verdringen.

gen daalde van 404.455 naar 315.669,
een afname van 22 procent.
Ook het ledenaantal nam flink af.
Dat kwam vooral door een opschoning
van het ledenbestand. Jongeren tus
sen 12 en 17 jaar die langer dan drie
jaar niets meer hadden geleend, zijn
als lid uitgeschreven. Het aantal leden
daalde met 13 procent van 14.357 naar
12.499. Alle leerlingen van Raayland
College in Venray kunnen voortaan
met hun schoolpas materialen lenen in
de bibliotheken van Horst en Venray.
Ze hebben hiervoor geen abonnement
meer voor nodig van BiblioNu.

We moeten toe naar een
gezonde omgeving met
een duidelijke structuur
waar het fijn werken is

Tekst: Henk Willemssen

Pieken en dalen in coronajaar bij BiblioNu
De uitbraak van de coronacrisis trok in 2020 een zware wissel op BiblioNu en de twee vestigingen in Venray
en Horst aan de Maas. Door de lockdown en de verplichte sluitingen halveerde bijna het aantal bezoekers: van
195.040 in 2019 naar 101.205 vorig jaar. Naast dieptepunten waren er ook hoogtepunten, meldt het jaarverslag. Het gebruik van de Online Bibliotheek nam fors toe. De uitlening van e-books steeg met 48 procent naar
16.500. De toename bij BiblioNu was nog iets groter dan het landelijk gemiddelde van 44 procent.
Directeur Fons Steggink zegt in zijn
voorwoord in het jaarverslag dat het
een uitdaging was om in verbinding
te blijven met de leden. Er ontstonden
nieuwe initiatieven zoals de afhaalbieb.
‘Een prachtig voorbeeld van organisato
rische flexibiliteit’, noemt Steggink het.
Naast het omgaan met de coronape
rikelen stond 2020 vooral in het teken
van de verhuizing van de vestigingen
in Horst en Venray. ‘De voorbereidin
gen zorgden voor nieuwe energie en

dynamiek. Met het doel dat bezoekers
zich thuis voelen in een tweede huis
kamer. Van boekenbieb naar volkspa
leis’, aldus de directeur. Ook de raad
van toezicht was nauw betrokken bij
de verhuisplannen en de contacten
met de gemeenten Venray en Horst
aan de Maas. Er was ook een wisseling
van de wacht bij de raad van toezicht.
De bestuurstermijn van voorzitter Jan
Hein de Wit zat erop en hij is opgevolgd
door Marita Muller.

Meer vrijwilligers

Dalingen

Bij de twee bibliotheken is een steeds
grotere rol weggelegd voor vrijwil
ligers. Fons Steggink meldt verder te
willen gaan op de ingeslagen weg door
nog meer vrijwilligers aan te trekken.
Want BiblioNu wil meer uren steken in
het bestrijden van laaggeletterdheid,
het vergroten van leesplezier bij jonge
ren en het helpen van mensen om mee
te kunnen in de digitale samenleving.
De vrijwilligers worden ingezet als

Het fysieke bezit van materialen is met
5,4 procent afgenomen. Van 86.582
items in 2019 naar 81.850 vorig jaar.
De grootste daling was te zien bij het
aantal boeken voor volwassenen.
Door de verplichte sluitingen daalde
ook het aantal uitleningen. BiblioNu
probeerde de afname te beperken
door het opzetten van een afhaalbieb
en meer promotie te maken voor de
Online Bibliotheek. Het aantal uitlenin

Fiets besteld

Donatie van 2.500 euro voor DUOfiets Oostrum
Begin dit jaar werd het project voor een DUOfiets geïnitieerd door Bert Linskens uit Oostrum. Inmiddels is maatschappelijke doelen ondersteu
nen en daarmee ook midden in de
het geld bij elkaar, mede door een donatie van 2.500 euro, en is de fiets besteld.
Het project voor een DUOfiets werd
door Bert Linskens uit Oostrum
geïnitieerd. Bert zag dat in andere
Venrayse kerkdorpen de DUOfiets
een enorm succes is en benaderde
de dorpsraad. De conclusie na een
eerste overleg was dat er ook in
Oostrum voldoende draagkracht voor
zou zijn. “Met gepaste trots kun

nen we melden dat we het bedrag
inmiddels bij elkaar hebben en de
fiets besteld is.” aldus Bert Linskens.
“Het is mooi om te zien hoe bedrij
ven en stichtingen zo’n maatschap
pelijk doel direct omarmen en
hiervoor een donatie over hebben.”
Inmiddels heeft Oostrum de eer
ste cheque overhandigd gekregen.

Van de Mortel heeft in samen
werking met verzekeraar Nh1816
Verzekeringen 2.500 euro beschik
baar gesteld voor de DUOfiets.
“Bart van de Sterren (Van de Mortel)
was meteen enthousiast toen wij
hem hebben benaderd voor ons
project. Het is fijn te weten dat
verzekeraars ook juist deze kleine

samenleving staan samen met hun
lokale partners”, aldus Jan-Willem
Bruijsten, voorzitter van dorpsraad
Oostrum. “Naast deze donatie heb
ben we er ook een fietsvrijwilliger
bij. Thijs van de Mortel stapt straks
zelf ook regelmatig op de fiets om
er op uit te gaan met mensen die dit
niet (meer) zelfstandig kunnen.”
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1400
T/PM

899,-

4K

ULTRA HD

4K

1599,-

1097,-

497,-

Wasmachine

4K QLED TV

4K UHD TV

WW8BM642OBW/EN
• QuickDrive technologie • Ecobubble technologie
• Stille, zuinige koolborstelloze motor

QE65Q77TALXXN
• Active Voice Amplifier • Smart TV
• Quantum HDR

49NANO816NA
• NanoCell • WebOS besturingssysteem
• Meegeleverde Magic Remote

Stofzuiger

Epilator
SILK-EPIL 5-541 WET & DRY LEGS & BODY
• Ladyshave en epilator in één
• Ook onder de douche te gebruiken
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DESKJET THERMAL
INKJET 2724
• All-in-one inkjet printer
• Wifi, USB, Bluetooth

189,-

79,95

167,-

67,OP=OP!

Printer

COMPACT C1 ECOLINE
• Actieradius 9 meter
• 550 watt vermogen
• AirClean filtersysteem

129,95
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SMART

799,-

587,-
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QLED

ULTRA HD

SMART
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl
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