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Al zingend winkeliers
verrassen
Als verassing reed zondag 30 januari een zanger rond in het centrum van Venray die heel gul, maar met de coronaregels in acht nemend, Belgische wafels uitdeelde namens de
winkeliersvereniging Venray Centraal. Al zingend deelde de muziekmaker meer dan 1.000 koeken uit. Ook op de andere koopzondagen zal weer van alles uit de kast gehaald worden
om het centrum, vooral tijdens de koopzondagen op de laatste zondagen van de maand, te laten bruisen.

‘Coffeeshops verplaatsen gaat niet zo makkelijk’
De maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren in de wijk Vergeten Driehoek in Venray pakken het echte Venray, maar gaf aan dat dit niet zo
gemeente niets bekend. “Het is ook
probleem niet aan, omdat de twee coffeeshops voorlopig buiten schot blijven. Dat concludeerden de meeste makkelijk is. “Als de coffeeshops weg niet terug te vinden in het dossier”,
zijn, blijven er toch twee zaken over
meldde ambtenaar Monique Janssen.
politieke fracties in de commissievergadering van woensdag 26 januari.
D66 en VVD waren het meest uitgesproken. Beide partijen vinden dat
het vertrek van de coffeeshops het
enige middel is om de overlast en
onveiligheid te bestrijden. Andere
partijen zien dit ook wel, maar ze
wijzen erop dat Venray in 1999 is
aangewezen als de regiogemeente
waar twee gedoogde coffeeshops
zich mochten vestigen. Het College
van B&W laat nu een vervolgonderzoek uitvoeren naar mogelijke
verplaatsing. “We zitten vast in het
web van lokaal, provinciaal en landelijk beleid”, stelde Joep Gielens
(ProVenray). “Venray zit klem tus-

sen de regels. De gemeente heeft
in 1999 ingestemd. Dat besluit is
niet zomaar terug te draaien”, vond
ook Harold Stevens (Venray Lokaal).
“Verplaatsing is niet een-twee-drie
te regelen”, meende Martin Leenders
(Samenwerking Venray). “We kunnen ook niets beloven aan de inwoners. Er moet eerst een onderzoek
komen.”
Dat onderzoek van 45.000 euro is
voor D66 niet nodig. “Beide coffeeshops moeten verdwijnen uit het
centrum van Venray”, zei Annette
Pijls. “Dan zijn we van alle problemen verlost. Er zijn al zo veel jaren

met een horecavergunning. Dat kan
weer nieuwe problemen opleveren”,
aldus Henk Bisschops.
Het CDA meende dat de problemen niet zo snel zijn op te lossen.
“Verplaatsen op korte termijn zal
Maatregelen
lastig zijn. We hebben in 1999 een
Het college neemt alvast enkele
keuze gemaakt. Daar moeten we
maatregelen zoals het verbeteren
mee dealen”, zei Rob Poels. Jan
van het parkeren en de openbare
Hendriks noemde de verplaatsing
verlichting en meer groen en handhaving. “Drugsoverlast is het grootste een duivels dilemma. “Als we ze
verhuizen dan confronteren we een
probleem. We moeten nu echt stapandere plek met de problematiek.”
pen zetten, want maar 38 procent
De SP’er haalde aan dat inwoners
van de bewoners voelt zich veilig in
destijds is beloofd dat de coffeeshops
deze buurt”, gaf Laura Borst (VVD)
aan. De PvdA wil de coffeeshops het definitief zouden sluiten bij ernstige
overlast. Over die afspraak is bij de
liefst verhuizen naar de rand van

klachten over overlast. Verplaatsing
moet dan ook bij het onderzoek het
uitgangspunt zijn.”

Boetekleed
Alle partijen waren het erover eens
dat de bewoners te lang aan het
lijntje zijn gehouden. Na 2,5 jaar is
er nog weinig bereikt. Wethouder
Cor Vervoort trok het boetekleed aan
en maakte zijn excuses. “De voortgang was niet goed. Dit had beter
gemoeten”, erkende hij. “We moeten nu vooruitkijken. Maatregelen
rond het drugsbeleid zijn complex.
Een vervolgonderzoek is nodig om
helder te krijgen welke stappen we
kunnen zetten.”
Tekst: Henk Willemssen
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Defensie geeft geen planning voor opening vliegveld
Het ministerie van Defensie durft geen tijdpad meer te geven voor de heropening van vliegveld De Peel in
Vredepeel. Bert Kwast, strategisch adviseur van Defensie, meldde onlangs tijdens de informatieavond dat het
luchthavenbesluit op zijn vroegst in 2024 rond zal zijn. “En mogelijk later. Ik kan geen datum geven. Het is niet
te zeggen hoe lang het nog gaat duren.”
Het was lange tijd stil rond de reactivering van de militaire vliegbasis
in Vredepeel. De twee recente informatiebijeenkomsten werden digitaal
gehouden vanuit het ministerie van
Defensie in Den Haag. Een woordvoerder zei dat Defensie, als de coronaregels het weer toelaten, zo snel
mogelijk een fysieke bijeenkomst wil
houden. “Want het heeft onze voorkeur op locatie naar u toe te komen.”
Na enkele keren uitstel is nu het reactierapport verschenen op de ruim
vijfhonderd zienswijzen. Die waren
ingediend tijdens de bezwaartermijn
in de zomer van 2019 toen de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau, de voor-

loper van de milieueffectrapportage,
ter inzage lag. Dat was vlak nadat
Defensie op 26 juni 2019 het nieuws
van de heropening presenteerde in
Hotel Asteria in Venray. Bert Kwast gaf
toen een planning. De milieueffectrapportage en het nieuwe luchthavenbesluit zouden voor 1 november 2021
verschijnen. Het vliegveld kon dan in
2022 in gebruik worden genomen door
twaalf F-35-straaljagers. Nu blijkt ook
dat de F-35’s niet in Vredepeel gestationeerd worden. De gevechtsvliegtuigen staan in Volkel en Leeuwarden.
Ze komen alleen oefenen in Vredepeel
om daar gebruik te maken van de
geluidsruimte. “Het vliegveld heeft

een grote impact en we moeten daardoor zware procedures doorlopen om
alle vergunningen te krijgen. Het is
nog geen gelopen race”, lichtte Kwast
toe. Vooral de vergunningaanvraag
van de Wet natuurbescherming en de
stikstofproblematiek vergen extra tijd.
Ook meldde hij dat mogelijk veehouderijen in de omgeving van het vliegveld moeten worden opgekocht.
Defensie zegt dat de reactivering van
De Peel de enige optie in Nederland
is om meer te kunnen oefenen met
de F-35’s. Olav Spanjer zei namens het
ministerie van Defensie dat ook gekeken is naar Maastricht Aachen Airport.
“Dit vliegveld viel af omdat het ligt

ingeklemd tussen diverse dorpen.
Er is daar te weinig geluidsruimte.”
Vliegveld De Peel is sinds 1993 een
slapende basis. Er was jarenlang geen
geluidsoverlast, maar dat gaat volgens
defensie wel veranderen als de straaljagers en de helikopters gaan komen.
Bioloog Hans van Gameren gaf aan dat
defensie zo min mogelijk vogels wil
zien in de buurt van de vliegtuigen.
“Daarom gaan we het terrein aanpassen en verschralen, zodat we de grotere vogels weghouden. Dat is nodig
voor de vliegveiligheid. De ervaring is
dat er kleine zangvogels en insecten
voor terugkomen.” Volgens de defensiebioloog kunnen de dassen die op en
rond het vliegveld verblijven gewoon
blijven zitten. “Dat gaat prima samen.
Van die beesten hebben we geen last.”
Defensie heeft een stappenplan opgesteld zonder tijdslimieten. “Het zijn

twaalf stappen en we zitten pas bij
stap twee. Dit is de publicatie van de
reactienota”, zei Kwast. Ook andere
sprekers vertelden dat er nog een
lange weg te gaan is. “We staan pas
aan het begin van het proces. Het is
een complexe operatie en we moeten
nog heel veel opstarten”, zei juridisch
adviseur Christiaan Soer. Als de milieueffectrapportage en het luchthavenbesluit rond zijn en ter inzage worden
gelegd, kunnen burgers opnieuw een
zienswijze indienen. Defensie vertelde eerst dat alleen bewoners die in
2019 een zienswijze indienden, straks
opnieuw bezwaar kunnen maken. Dat
blijkt niet meer het geval. “Ook zonder
eerder ingediende zienswijze kunnen
belanghebbenden aan het einde nog
bezwaar aantekenen”, zei Kwast.
Tekst: Henk Willemssen

Verplichte sociale woningbouw bij grotere projecten
Bij bouwprojecten van twaalf huizen of meer is de ontwikkelaar verplicht 30 procent voor de goedkope sector
te bouwen. Gemeente Venray wil hiermee de sociale woningbouw een impuls geven. Ook gaat de gemeente
andere middelen inzetten om meer grip te krijgen op de woningmarkt zoals de zelfbewoningplicht en het
antispeculatiebeding.
Wonen Limburg is voor gemeente
Venray de aangewezen partij om sociale woningbouw te realiseren. Elly
van Dijck (PvdA) haalde in de commissie Wonen van dinsdag 25 januari aan
dat de gemeente hiervoor voldoende
bouwgrond in bezit moet hebben.

Colofon

Hier wringt volgens haar de schoen.
“Wonen Limburg heeft de gemeente
nodig, maar die heeft te weinig grond
in bezit. We moeten zorgen dat we
snel meer bouwgrond verwerven.”
Wethouder Jan Jenneskens (D66) reageerde dat de laatste jaren een terughoudend grondbeleid is gevoerd. De
nieuwe nota grondbeleid verschijnt
later dit jaar. “We moeten nadenken
over een actievere rol”, gaf hij toe.

HALLO Venray
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Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
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Leo Philipsen (CDA) meende dat
Wonen Limburg zelf ook schuld heeft
aan het tekort aan betaalbare wonin-
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gen. “Want de woningcorporatie heeft
veel huurwoningen verkocht.” Met die
verkoop is Wonen Limburg inmiddels
gestopt maar de woningcorporatie
wil niet meer bouwen in de kleinste
dorpen. Theo Mulders (Samenwerking
Venray) noemde Geijsteren, Heide,
Smakt, Veulen en Vredepeel als voorbeeld. “Hier is al tien tot vijftien jaar
niet meer gebouwd in de sociale sector door Wonen Limburg. Terwijl ze dit
wel verplicht is. Want dat is de taak
van een woningcorporatie.”
CDA en Samenwerking Venray zeiden
blij te zijn dat een andere marktpartij,
aannemer Rob Claassen uit Leunen, in

het gat is gesprongen en wel goedkopere huizen heeft gebouwd in de
kleine kernen. Ambtenaar Henny
van de Ven zei dat de afspraak is dat
Wonen Limburg dit ook moet doen.
“Dit kunnen we opleggen en anders
kiezen we voor een andere corporatie of marktpartij.” Theo Mulders vond
dat de gemeente dit niet mag afschuiven op derden. “Wonen Limburg is
hiervoor in het leven geroepen. We
moeten niet afhankelijk zijn van particuliere partijen.”
Orhan Daud (Venray Lokaal) stelde
voor de plicht tot zelfbewoning te
verlengen van één naar drie jaar. “Om
speculatie en de overloop uit grote
steden als Eindhoven en Nijmegen
te voorkomen.” Henny van de Ven
meldde dat zelfbewoningplicht en het
antispeculatiebeding alleen zijn toe

te passen bij nieuwbouw. “We moeten slimme oplossingen bedenken en
kijken wat juridisch mogelijk is. Om
te voorkomen dat beleggers woningen opkopen en voor een hoge prijs
verhuren. Nieuwbouw moet zo veel
mogelijk voor de eigen inwoners zijn.”
Leo Philipsen zei dat 2.500 arbeidsmigranten illegaal in gemeente Venray
verblijven. “Ze betalen voor een schamel onderkomen vaak een torenhoge
huur van wel 900 tot 1.000 euro”, wist
hij.
Wethouder Jan Jenneskens erkende
dat de gemeente er geen goed zicht
op heeft. “We zijn bezig de arbeidsmigranten in beeld te brengen. We willen weten waar ze zitten en wat hun
woonbehoeften zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

Oh, zit dat zo!

Flink meer verkeersongevallen in 2021
Het afgelopen jaar is het aantal verkeersongevallen met minimaal één ernstig gewonde ten opzichte van 2020 met 1.300 toegenomen
naar 17.842*. Wel zijn er iets minder mensen overleden bij of na een verkeersongeval, namelijk 478. In 2020 waren dit er 496.
De kop van dit artikel is wel
misleidend. In 2019 vonden er
nog méér verkeersongevallen
plaats, namelijk 18.298.
Dus eigenlijk wijken juist de
cijfers van 2020 (in positieve
zin) af. Dat jaar was het ook
veel rustiger op de weg, onder
andere door het thuiswerkadvies
en de lockdowns. Er werden
wel meer rondjes gelopen en
gefietst. Minder autoverkeer
betekent niet automatisch dat
het ook veiliger op de weg
wordt. Uit onderzoek blijkt dat
er zelfs (vaker) harder gereden
wordt als er minder verkeer op
de weg is. Dit lijkt ook deels
te verklaren waarom juist de
kwetsbare verkeersdeelnemers

(zoals voetgangers, fietsers,
e-bikers en bromfietsers) in 2020
in verhouding vaker gewond
zijn geraakt.
Wat nu als jij één van die
verkeerslachtoffers bent?
Heb je dan een eigen
letselschadeadvocaat nodig?
Bij alleen blikschade kan een
letselschadeadvocaat niks
voor je betekenen. Maar als er
sprake is van letsel mogelijk
wel. Ik adviseer dan ook altijd
om te bellen voor overleg.
Er kan een vrijblijvende intake
ingepland worden. Dat kost je
helemaal niks. Soms lijkt het
letsel op het eerste oog wel
mee te vallen, maar blijven

* Deze voorlopige cijfers komen van STAR, een initiatief van politie,
het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

de klachten toch langer dan
verwacht aanhouden. Ook dan
is het verstandig om contact op
te nemen om te bespreken wat
een letselschadeadvocaat voor
jou kan betekenen.
Door: Kristel van de Molengraft,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82
www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl
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Venray Lokaal kritisch over recreatieverblijf in Wanssum
De bouw van een groepsaccommodatie met 24 slaapplaatsen aan Gagel
12 in Wanssum leidde tot kritiek van Venray Lokaal in commissie Wonen
van dinsdag 25 januari. De lokale partij meent dat het naastgelegen bos
veel schade oploopt. “Door de bedrijfsmatige exploitatie. Het bos is
helemaal versneden door fietspaden”, zei commissielid Cees de Vocht.
De nieuwbouw komt naast de rijwielhandel en werkplaats van Dekkers
Tweewielers. De bestaande accommodatie met woning aan de overzijde
van de straat (Gagel 1) wordt gesloopt.
Venray Lokaal en VVD vonden het
vreemd dat het nieuwe gebouw er

loods door brand is verwoest. “Het
college heeft de vergunning voor herbouw daarom al eerder verleend. Dat
had ook te maken met de verzekering.
Maar de functie is nog niet geregeld.”
Er is een nieuw bestemmingsplan
nodig, omdat de groepsaccommodaal staat. Daarover is niets te lezen in
tie een recreatieve functie heeft die
het voorstel. “Het staat nergens in de
niet is toegestaan. Een deel van de
stukken dat het gebouw al gerealinieuwbouw wordt gebruikt als opslag
seerd is. Dat vinden we niet netjes.
We voelen ons op het verkeerde been en magazijn voor de rijwielwinkel. De
slaapplaatsen komen op de bovenvergezet”, zei Cees de Vocht. Ambtenaar
Jolanda Hendriks legde uit dat de oude dieping.

Het Wanssumse bedrijf biedt recreatieve activiteiten aan zoals gebruik
van de wandel- en MTB-route, trimbaan, kanoroute, schietbaan en paardensport. Leden van Venray Lokaal
gingen een kijkje nemen in het aangrenzende bos. “Het is een provinciaal
natuurgebied. Overal staan bordjes
en er zijn veel bereden paden waarop
niets meer groeit. Het leidt tot schade
aan de flora en fauna. Ook de auto’s
en de drukte tasten het gebied aan”,
meende Cees de Vocht. Daar was

wethouder Jan Jenneskens (D66) het
niet mee eens. “Er zijn veel verenigingen bij betrokken om fietsen en
wandelen te stimuleren. De toeristische ontwikkeling is in evenwicht met
de natuur”, vond hij. Cees de Vocht
raakte niet overtuigd. “Het evenwicht
is danig verstoord.” Jan Jenneskens
stelde daarop voor om samen eens ter
plekke te gaan kijken. Die uitnodiging
nam De Vocht graag aan.
Tekst: Henk Willemssen

Gemeente kan zorgbezuinigingen realiseren
Om aan de sterk stijgende zorgkosten een halt toe te roepen, voerde
gemeente Venray bezuinigingen door van 1,7 miljoen euro per jaar. Uit
de evaluatie blijkt dat de operatie lijkt te slagen ondanks dat niet alle
maatregelen uitvoerbaar zijn.
De gemeenteraad stemde in maart
2021 in met negentien maatregelen
die de tekorten bij vooral de jeugdzorg en de wmo moesten terugdringen. Vijftien maatregelen zijn geheel

of deels tot uitvoering gekomen. Vier
andere maatregelen moesten worden geschrapt, omdat ze juridisch niet
haalbaar bleken, zoals de besparing
bij de verstrekking van een scoot-

mobiel of huishoudelijke hulp. Ook
zijn er in de tussentijd andere keuzes gemaakt of bleken de verwachte
voordelen toch niet te realiseren. Zo
besloot het College van B&W om het
meedoenbudget voor kinderen niet af
te schaffen. Dit is een regeling voor de
bestrijding van armoede zodat kinderen uit minimagezinnen toch kunnen
deelnemen aan sport en culturele

activiteiten.
Dat de bezuiniging van 1,7 miljoen
euro toch haalbaar is, komt door
extra rijksgelden en een daling van
het aantal uitkeringen. Ook heeft de
coronacrisis een handje geholpen
doordat projecten, zoals voor scholing en activering, niet konden doorgaan. Met ingang van 2022 ontstaat
een extra voordeel van ruim 700.000

euro per jaar doordat de gemeente
het werkplein, dat was uitbesteed
aan gemeente Venlo, weer in eigen
beheer heeft genomen. De zorgkosten
van circa 66 miljoen euro nemen ruim
de helft van de gemeentelijke begroting in beslag. Het college verwacht
dat zonder ingrepen de kosten snel
oplopen naar 70 miljoen euro of meer.

LVK finale vervroegd
door coronaversoepelingen
De finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) is
verplaatst naar vrijdag 18 februari en vindt plaats in de
Schouwburg van Venray. De finale zou eigenlijk plaatsvinden op
carnavalszondag 27 februari, maar is door de nieuwe versoepelingen vervroegd, zo laat Stichting LVK weten.
Stichting LVK heeft in overleg met
de Vorstenraod Rooy, een afvaardiging van de artiesten en L1, besloten om de finale te verplaatsen.
Ook zal publiek binnen de geldende
maatregelen beperkt worden toegelaten tot deze 46e finale. “Iets waar
het lange tijd niet naar uit zag”,
aldus de stichting. Naar aanleiding
van berichten dat er tóch meerdere
‘vastelaovesevenementen’ worden
georganiseerd waarvoor óók LVKartiesten worden gevraagd, heeft
de stichting besloten om de datum
van de finale te verschuiven. In
overleg met de plaatselijke organisatie De Vorstenraod Rooy en L1 is
gezocht naar een datum vóór het
carnavalsweekend. De cultuursector

mag met ingang van de nieuwste
coronaversoepelingen weer gedeeltelijk open en evenementen zijn
weer tot 22.00 uur toegestaan. Ook
is er bekendgemaakt dat publiek
weer (onder de geldende voorwaarden) welkom is bij evenementen.
De 46e editie van het LVK kan door
een beperkt aantal bezoekers worden bijgewoond maar er zal geen
voorverkoop plaatsvinden, zo laat
Stichting LVK weten. Op vrijdag 11 en
zondag 13 februari worden de twee
halve finales op L1-radio en online
uitgezonden. Welke twintig liedjes
doorgaan naar de finale wordt op
woensdag 16 februari bekendgemaakt. De finale op vrijdag
18 februari begint om 19.00 uur.

Commissie sceptisch over nieuwe
naam Henseniuskwartier
De buurt de Vergeten Driehoek aan de zuidkant van het winkelcentrum van Venray krijgt een nieuwe naam en heet voortaan
Henseniuskwartier. “De oude naam heeft een negatieve lading. We
maken een nieuwe start”, zei wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) in de commissievergadering van 26 januari. De commissieleden reageerden echter niet allemaal enthousiast.
“We zijn tegen het verhangen van
etiketten. Dit lost het probleem niet
op”, zei Annette Pijls (D66). “De
nieuwe naam kan er pas komen
als de coffeeshops weg zijn.”
Ook de VVD had er moeite mee.
“Henseniuskwartier is een mooie
naam als de buurt verlost is van de
problemen”, vond Laura Borst. “Nu
is het oude wijn in nieuwe zakken.

Die smaakt net zo wrang.”
Andere partijen waren positiever.
“Prima die nieuwe naam”, vond
Harold Stevens (Venray Lokaal).
“Het is ons om het even”, zei
Martin Leenders (Samenwerking
Venray). “Een nieuwe naam is
cosmetisch net als meer groen”,
meende Henk Bisschops (PvdA).

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar
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Gemeenteraad wil inbreng in evaluatie KODE
De evaluatie van KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie) kan niet rekenen op instemming. Veel
partijen in de commissievergadering van woensdag 26 januari vonden het een gemis dat de gemeenteraad
hierbij niet betrokken is.
De politieke partijen willen graag alsnog hun bijdrage leveren. Ook omdat
de evaluatie de basis vormt voor het
nieuwe beleidskader dat in de tweede
helft van dit jaar verschijnt. “De
gemeenteraad moet ermee werken
en we hebben de beperkingen van
KODE ervaren. Daarom moet de raad
ook inbreng hebben”, meende Henk

Bisschops (PvdA). Martin Leenders
(Samenwerking Venray) stelde voor
een tussenstap in te lassen en de
evaluatie niet te agenderen voor de
raadsvergadering van 15 februari.
“Want we missen de input van de
gemeenteraad en die vinden we cruciaal.”
Een belangrijk knelpunt is het

afstandscriterium van 500 meter
tot de bebouwde kom. “Dit biedt te
weinig resultaat. Die afstand moeten we verlagen”, vond Theo Zegers
(D66). Ook de omgevingsdialoog is
een twistpunt. “Dit moeten we anders
aanpakken. De dialoog kunnen we
niet alleen bij de initiatiefnemer neerleggen.”

Beleidsmedewerker Arjen van
Wijngaarden vertelde dat de krapte op
het elektriciteitsnet een groot obstakel
is. Daardoor kunnen grotere projecten
voor energieopwekking in gemeente
Venray niet tot uitvoering komen.
“Heel erg jammer dat dit niet eerder ontdekt is, zodat we sneller actie
hadden kunnen ondernemen”, zei Jan
Hendriks (SP).
Van Wijngaarden: “Alles wat groter is
dan een zonnedak op een normale
woning, is niet aan te sluiten voor

2027.” Hij haalde aan dat voor veel
grote projecten SDE-subsidie is verleend. Die kan komen te vervallen
als de uitvoering vertraging oploopt.
Daarnaast gaat de SDE-subsidie in de
bestaande vorm verdwijnen. “In plaats
van energieopwekking gaat de subsidie straks naar bijvoorbeeld opslag
van CO2, waterstof en batterijen.”
Tekst: Henk Willemssen

Juridische strijd om arbeidsmigranten in Ysselsteyn
Rechtbank Oost-Brabant heeft de omgevingsvergunning voor groepsaccommodatie De Peelhaas aan
Timmermannsweg in Ysselsteyn vernietigd. De huisvesting van arbeidsmigranten is volgens de rechter niet
toegestaan omdat de geurnomen worden overschreden. Het College van B&W van Venray is het niet eens met
de uitspraak en gaat in hoger beroep bij Raad van State.
De eigenaar wil de voormalige groepsaccommodatie aan Timmermannsweg
95 inpandig verbouwen om er 73
arbeidsmigranten te huisvesten. Het
gebouw staat al jarenlang leeg en
heeft een recreatieve bestemming.
Voorheen konden er maximaal 166
personen verblijven. Het college wilde
toestemming geven ondanks dat het
plan niet voldoet aan de geurverordening van gemeente Venray. De

geuroverlast van naburige veehouderijen is op deze locatie te hoog. Het
college legde de kwestie voor aan
de gemeenteraad. Die besloot op 15
december 2019 af te wijken van de
maximale geurbelasting. Met vijftien
stemmen (CDA, D66 en VVD) voor en
tien stemmen tegen zette de raad het
sein op groen.
De omgevingsvergunning, die op 28
oktober 2020 is verleend, leidde tot

bezwaren van buurtbewoners en
omliggende agrarische bedrijven. Zij
dienden een zienswijze in en vrezen
voor aantasting van het woon- en
leefklimaat en parkeeroverlast. Ook
zijn ze bang voor diefstal, inbraak,
vernielingen, ongewenst gedrag,
onveiligheid, geluidsoverlast en over-

matig alcoholgebruik. De rechtbank
stelde de bezwaarmakers in het gelijk.
Omdat huisvesting van arbeidsmigranten geurgevoelig is, betekent dit een
beperking voor de veehouderijen in
de omgeving. De rechter vindt dat de
gemeente dit niet goed heeft onderzocht. Ook zou de toegestane afwijking van de geurnormen onvoldoende
zijn onderbouwd. De rechter vergelijkt de groepsaccommodatie met een
camping. Het college meent dat die
vergelijking niet opgaat, omdat de

groepsaccommodatie een vergunning
heeft om het hele jaar door gebruikt
te worden. De overschrijding van de
geurnormen werd vlak voor de zitting in een rapport door de bezwaarmakers aangetoond. Het college vindt
dat dit rapport nog niet inhoudelijk
beoordeeld is. De rechtbank draagt de
gemeente op binnen twaalf weken
een nieuw besluit te nemen. Daarbij
moeten alle belangen opnieuw worden afgewogen. Ook is instemming
van de gemeenteraad nodig.

Zij heeft haar leven geleefd zoals het kwam…
Verdrietig, maar ook dankbaar
dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
is rustig ingeslapen, voorzien van het H. Sacrament der Zieken
ôs Moe, oma en super oma

Toos Beurskens-Hendrix
echtgenote van

Jeu Beurskens †
overleden op haar 89e verjaardag
* Geijsteren, 27 januari 1933
Swolgen
Nijmegen

† Horst, 27 januari 2022
Wimke †
Anita en Volkert
Joost en Nur
Eef

Horst

Gertie en Jac
Anouk en Max, Mees
Karlijn en Glenn
Bas en Jeanine
Stijn en Marcha

Horst

Marion en Piet
Guus
Floor

Amsterdam Stephan en Michelle
Milla
Correspondentieadres
Groenewoudstraat 21, 5961 VD Horst
Op 2 februari hebben wij in besloten kring afscheid genomen
van ôs Moe tijdens een uitvaartdienst in de Lambertuskerk te
Swolgen, waarna wij haar te ruste gelegd hebben bij ôzze Va
op het kerkhof aldaar.
Een hartelijk woord van dank aan Gooiendaag en allen
die ôs Moe met liefdevolle zorg en aandacht de laatste jaren
omringd hebben.

Voedselbosproject in finale Kern met Pit
Het Voedselbosproject in de wijk Venray West-Midden heeft een cheque ter waarde van 1.000 euro ontvangen. In het bijzijn van locoburgemeester Cor Vervoort en projectleider Annie Timmermans van de
gemeente Venray werd de prijs overhandigd door Peter van Melik van Kern met Pit, een initiatief van de
KNHM foundation die burgeriniatieven adviseert, begeleidt en financieel ondersteunt. Het afgelopen jaar
hebben dertien Limburgse burgerinitiatieven online een inkijkje gegeven in wat ze in een jaar tijd tot stand
hebben gebracht om hun leefomgeving socialer en mooier te maken. KNHM zelf krijgt hulp van het architectenbureau Arcadis bij het realiseren van projecten. Voor het voedselbosproject betekende dit hulp in de
vorm van een schetsontwerp voor de inrichting, advies van de landschapsarchitecten en diverse workshops. De voedselboswerkgroep is heel blij met alle hulp.

Politiek steunt komst De Wijnberg naar Venray
Alle partijen in commissie Leven van donderdag 27 januari stemden in met de vestiging van de bovenbouw van De Wijnberg in Venray. De behandelschool voor speciaal onderwijs krijgt onderdak in het
Raayland College.
Het gaat om 22 leerlingen van 12 tot
18 jaar uit gemeente Venray die nu
nog in Venlo onderwijs volgen. “We
zijn blij met de intentieverklaring.
Het welzijn van de leerlingen staat
voorop”, zei Martin Wijnhoven (CDA).
Ook de andere partijen konden
instemmen.
Samenwerking Venray was het
meest kritisch. De lokale partij wees

erop dat het in het verleden herhaaldelijk is mis gegaan met het speciaal
onderwijs. Bernie van Lierop verwees
naar de mislukte projecten de Droom
van Venray en de Talentencampus.
“Daarom is een goede communicatie, ook naar de ouders toe, zo
belangrijk”, zei hij. “We mogen geen
gouden bergen beloven, want het is
nog niet definitief. Er is alleen een

intentieverklaring. We moeten de
mensen niet opnieuw blij maken met
een dode mus.”
Wethouder Jan Jenneskens reageerde
dat de schoolbesturen afspreken
om misverstanden te voorkomen,
om gezamenlijk de informatie naar
buiten te brengen. “We gaan samen
communiceren met een eenduidig
verhaal.”
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Gemeente neemt maatregelen op Veulenseweg in Leunen
De gemeente Venray gaat zo snel mogelijk fysieke maatregelen treffen
in de buitenbocht van de Veulenseweg in Leunen. Al zeventien keer
kwam het voor dat een auto door te hoge snelheid in de tuin van de
familie Haegens belandde.
De laatste keer was op zondagochtend 23 januari, toen een auto door
de schutting reed en het tuinhuisje

vernielde. CDA-raadslid Guus Reintjes
stelde vragen in de commissievergadering van woensdag 26 januari.

Zorgen om vernieling
nieuw park in wijk Brukske

Hij drong aan op spoedige maatregelen zodat de bewoners op de hoek
Horsterweg-Veulenseweg weer rustig kunnen slapen. Wethouder Cor
Vervoort (Venray Lokaal) was ter
plekke gaan kijken. Om te bezien
welke aanpak nodig is om te voorkomen dat een auto nog een keer in de
tuin belandt. De wethouder haalde aan
dat vijf jaar geleden de lichtmast is
verzet en dat een reflecterend hekwerk
is geplaatst. “Daarna is het aantal jaren

goed gegaan zonder incidenten. Maar
nu ging het twee keer vlak na elkaar
mis.” Volgens de verkeerswethouder
zijn kleine ingrepen niet zinvol meer.
“We moeten de infrastructuur aanpakken om de snelheid hier te verlagen.
Er komt een verkeersdrempel met een
wegversmalling bij de komgrens. En de
maximumsnelheid wordt verlaagd van
50 naar 30 kilometer”, zei Cor Vervoort
die aanhaalde dat hiervoor een verkeersbesluit nodig is. Guus Reintjes

Op de plek van het gesloopte oude winkelcentrum verschijnt
binnenkort een groen park in de wijk Brukske in Venray. Park
Brukske wordt een speel- en ontmoetingsplek voor de circa 4.500
wijkbewoners. Enkele inwoners van Venray zijn sceptisch over het
plan en vrezen ervoor dat er vernielingen gaan plaatsvinden.
De gemeente wilde graag de inwoners betrekken bij de plannen voor
het park. Door de coronacrisis konden de geplande bijeenkomsten
in 2020 niet doorgaan. Daarom is
ervoor gekozen om bewoners digitaal te laten meedenken. Ze konden
begin 2021 hun ideeën en wensen
kenbaar maken in een enquête.
Het schetsontwerp is vorige zomer
gepresenteerd en ook daar konden
weer reacties op worden gegeven. Niet elke inwoner van Venray
is het ermee eens. Enkelen maken
zich zorgen over jongeren die zich
gaan verzamelen en het park vernielen. Zij vrezen ervoor dat er niet

gehandhaafd wordt op overlastgevende jongeren. “Het park nodigt
uit om te ontmoeten, het wordt
het groene hart van ‘t Brukske. De
keuze van het groen, dus de planten en struiken, is bewust laag en
open gehouden. Daarnaast wordt
het gehele park voorzien van
openbare verlichting. Er komt géén
camerabewaking of een dergelijke
voorziening, het gebied valt net
als de rest van de wijk onder de
openbare ruimte waar de normale
regels gelden, die gecontroleerd
worden en indien nodig gehandhaafd”, laat een woordvoerder van
de gemeente weten.

Is het Vlakwaterbos aan de westkant van het centrum van Venray
brandgevaarlijk? Die vraag doemde op in commissie Wonen van
dinsdag 25 januari. VVD-raadslid Harry van Oosterhout wees op
grote risico’s doordat het dode hout in het bos mag blijven liggen.
Het Vlakwaterbos is een stadsbos
met een arme, zure bodem. Het bos
trekt veel bezoekers en er zijn veel
sportactiviteiten. Het projectteam
van de gemeente heeft een visie
geschreven waarin behoud en versterking van de natuur voorop staat.
Het dode hout wordt bewust niet
opgeruimd om de bodem te verbeteren en om insecten en bosdieren aan te trekken. Van Oosterhout
is voormalig brandweercommandant van Venray. Hij vertelde dat de
grote hoeveelheid dode takken en
bomen in het bos kan leiden tot een
enorme brand. “Die kan desastreus
en onbeheersbaar zijn. Zoals ook
in de Groote Peel en de Meinweg
gebeurde.” Germy Thielen van het
projectteam erkende in de commissievergadering dat het dode
hout een keerzijde heeft. “Maar de
brandgangen en de veiligheid zijn
in beeld. We zien weinig tot geen
risico. Hulpdiensten kunnen het
bos goed bereiken.” Wethouder Cor
Vervoort meldde dat brandveiligheid van de bossen ‘hoog op de
agenda is gekomen’ na de grote
bosbranden van 2020 in Limburg. De
gemeente wil voor het Vlakwaterbos
een beheersgroep opzetten van
betrokken personen. “Zij kijken naar
het hele gebied en daarbij hoort

ook brandveiligheid.” Parkeren aan
de zuidkant bij de Kempweg in de
omgeving van de tennisbanen was
een ander heikel punt in de commissievergadering. Het ontbreekt
momenteel aan een centrale grote
parkeerplaats. Het idee voor een
parkeerplek aan de achterzijde van
het tennispark is afkomstig van de
verkeerskundige van de gemeente.
Bewoners van de weg Vlakwater zijn
er niet gelukkig mee. Joep Gielens
(ProVenray) wees erop dat dit gevoelig ligt en dat er andere suggesties
zijn gedaan. Wethouder Vervoort
zei dat er nog niets is besloten. “Er
is een parkeeroptie maar die ruil ik
graag in voor een beter voorstel.
Alles ligt nog open.” De gemeente
moet binnenkort een besluit nemen
over de uitbreiding van speeltuin
‘t Speelvlak met een spetterbad.
Ook wordt bekeken of buitensportschool Bootcamp op de huidige plek
gelegaliseerd kan worden. CDA en
D66 drongen erop aan het noordelijk
deel niet helemaal op slot te zetten.
“We zijn voor een breder gebruik
met kleine evenementen”, zei Theo
Zegers (D66). Leo Philipsen (CDA)
meende dat het Odapark te veel
wordt beperkt in zijn activiteiten.
Tekst: Henk Willemssen

Tekst: Henk Willemssen

Gewoon goed in food en
agri transport
Bij AB Texel Group zit je goed,
want:

‘’AB is een heel betrouwbaar bedrijf. We
werken met goed materieel en mijn uren
kloppen altijd. Alles is goed geregeld en
afspraak is afspraak.’’ Jorg Venema

• Je werkt altijd met modern
en net materiaal
• Er zijn veel verschillende roosters
mogelijk, dus er is altijd wel een
rooster dat bij jou past
• Je werkt bij een stabiele

Vacature Chauffeur (CE):
Onderlosser / Walking floor
Standplaats:
Broekhuizenvorst

organisatie met goede arbeidsvoorwaarden
• Je profiteert van de flexibiliteit
van een grote organisatie, een
vrije dag opnemen is geen enkel
probleem.

AB Texel is op zoek naar Chauffeurs (CE) voor het

Vrees over brandgevaar door
dood hout in Vlakwaterbos

meende dat uiterlijk voor de raadsverkiezingen van 16 maart een tijdelijke
oplossing mogelijk moet zijn. “Met het
plaatsen van betonblokken is eenvoudig een versmalling te maken.” Cor
Vervoort gaf toe dat voordat alles op
papier rond is, al maatregelen kunnen
worden getroffen. “Dat willen we wel
zorgvuldig en netjes doen in overleg
met de omgeving en de dorpsraad.”

Interesse? Stuur dan je cv

vervoeren van (losgestorte) agrarische producten.

naar hr@abtexel.nl.

Je rijdt hiervoor voornamelijk met onderlossers en
walking floors. Deze functie is fulltime, parttime

Wil je meer weten? Neem dan

en op oproepbasis in te vullen. Werk jij graag in de
agrarische sector en vind je het leuk als iedere dag
anders is? Dan is deze vacature wat voor jou!

contact op via 088 – 94 35 050 of
bekijk de volledige vacature op
www.abtexelgroup.work

IDEAAL
werk
voor
Sjoerd
“Bij IDEAAL ontwerpen én maken we diverse
unieke machines voor de tuinbouwsector.
We opereren wereldwijd, maar onze werkplaats in Horst én ons team is klein. Ik heb
niet één vaste taak, het werk is gevarieerd,
de lijntjes kort en samen met mijn collega’s
bereik ik steeds een beetje meer.

www.ideaal.eu

Dat maakt mijn werk ideaal. Wij zoeken
op korte termijn een elektromonteur én
een machinebouwer. Op 14 en 23 februari
organiseren we inloopavonden, ik vertel je dan
graag alles over die vacatures. In de tussentijd
vind je alle informatie hier.”
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15-vragen aan

Maud Spreeuwenberg Veulen
de ‘bizon rock’. Toen was het toch
even slikken, want het was toch wel
erg hoog.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Denk niet na over hoe anderen over
jou denken, maar geniet gewoon
van de dingen die je doet en die je
hebt. Ik heb eigenlijk geen idee van
wie dit advies is.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Een echt grote beslissing is het
niet, maar vorig jaar heb ik mijn
profielkeuze gemaakt. Tegenover de
keuzes die ik in mijn leven nog ga
maken, is dit slechts een heel klein
ding, maar voor de studie die ik wil
gaan doen was het wel belangrijk
dat ik een goede keuze zou maken.
Voor de geïnteresseerden: het is
een bètapakket geworden met de
klassieke talen en met nog onder
andere economie.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

De laatste foto die gemaakt is op
mijn telefoon, is een foto van het uitzicht boven op de berg in Oostenrijk.
We hadden toen de laatste lift naar
boven gepakt en daardoor kleurde
de lucht rood/oranje met een mooi
uitzicht van bergen.
Maud Spreeuwenberg
15
Raayland College
Veulen

vrienden te gaan en mezelf altijd
willen verbeteren.

Wat deed je als kind het liefst?

Later zou ik graag veel verschillende reizen gaan maken, denk aan
backpacken in Azië, de natuur in
de Verenigde Staten bewonderen,
op wintersport in Lapland, niks is
te gek. Voor mij hoeft het echt niet
heel luxe te zijn, geef mij een tentje
en ik red mezelf.

Ik weet dat ik het vroeger erg
leuk vond om buiten te spelen, ik
heb dat daarom ook veel gedaan.
Met mijn broer en zus verzonnen
we altijd wel iets leuks. Toen
bijvoorbeeld het klimmen in de
notenboom in onze achtertuin te
makkelijk geworden was, gingen
we naar een hogere boom op ons
erf, we bleven weer telkens nieuwe
dingen verzinnen.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Misschien is het een beetje te ver
gegrepen, maar het lijkt mij erg vet
om te kunnen kitesurfen. Als ik ooit
de kans krijg zal ik die zeker grijpen,
maar voor nu is het denk ik beter om
me te focussen op kleinere dingen.
Denk hierbij aan meer geduld hebben, meer tijd vrijmaken om naar

Toen ik van de basisschool af kwam,
ben ik met mijn vader een weekend
naar de Ardennen gegaan. We zijn
daar eerst gaan klettersteigen, wat
erg leuk was maar ook een beetje
aan de makkelijke kant. Dus toen
heb ik papa uitgedaagd om samen
een moeilijkere rots te beklimmen,

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb twee beste vriendinnen, Anne
en Floor. Anne heb ik negen jaar
geleden ontmoet, toen zij bij ons in
het team bij Oranje-Wit in Leunen
kwam. Sindsdien zijn we goed
bevriend geraakt en zijn we vooral
erg fanatiek op het korfbalveld. Floor
kwam vijf jaar geleden bij ons in
Veulen wonen. Toen kwamen we bij
elkaar in de raad van elf met carnaval. Sindsdien zie ik haar bijna elke
dag en daar ben ik echt heel dankbaar voor.

Heb je een verborgen talent?
Echt een verborgen talent heb ik
niet, denk ik. Ik weet niet of het echt
een talent is, maar ik vind het erg
leuk om te koken en bakken. Nieuwe
recepten uitzoeken en proberen blijft
altijd leuk. Ik ben echter niet van
plan om later iets te gaan doen met
mijn kookkunsten.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij de Knapen Hoeve in
Veulen. Ik help dan mee in de bediening en in de keuken. Ik heb het daar
echt naar mijn zin, vooral omdat het
een kleinschaliger bedrijf is en je dus
meer met klanten kunt praten. Dus
kom gerust lunchen in de weekenden of in de zomer.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik naar mijn vrienden. Maar eens in de zoveel tijd is
een avond thuis ook niet verkeerd
natuurlijk.

Wie is je grote voorbeeld?
Een echt voorbeeld is het niet, maar
soms worden er straten benoemd
naar mensen die iets belangrijks gedaan hebben, bijvoorbeeld
Newtonstraat, Clara Wichmannstraat
en Aletta Jacobsstraat. Ik maak dan
vaak de grap dat er later ook een
‘Maud Spreeuwenbergstraat’ komt.
Dat zou natuurlijk heel gaaf zijn.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik kom denk ik soms over als een
‘stuudje’, maar wat veel mensen niet
weten is dat ik ook af en toe te vinden ben in de geitenwei, om bijvoorbeeld mee te helpen bij de bevalling
van een geitje. Op de boerderij is
altijd wel iets te doen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het boek ‘LEEF’ van Bibian Mentel.
Ik vind het verschrikkelijk wat er
gebeurd is in Bibian haar leven, maar
ondanks die tegenslagen bleef ze
doorgaan. Dat blijft mij bewonderen. Ook hoe ze het boek geschreven
heeft, dat heeft echt indruk gemaakt
op mij.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou het echt niet weten. Allereerst
ben ik alles behalve muzikaal, dus
dat zou al niks voor mij zijn. Maar
daarnaast zou ik ook niet vrolijk worden met het gedoe rondom corona
en optredens en dergelijke. Qua
artiest zou ik ook echt niet weten
met wie ik zou willen ruilen.
Tekst: Fenne Voesten

Nieuwe
inSwolgen
Swolgen
Nieuwedierenarts
dierenarts in
Nieuwe dierenarts in Swolgen

Hoi

Column

Valentijnsdag,
wat een gedoe
Ik ga vandaag schrijven over
de mooiste dag van het jaar,
namelijk Valentijnsdag.
Alhoewel, mooiste dag?
De meningen zijn hierover
ook erg verdeeld. Sommigen
vinden het een normale dag
net zoals al die andere dagen
in het jaar, en anderen vinden
het wel een dagje om bij stil te
staan.
Want wat vieren we eigenlijk op
Valentijnsdag? Onze liefde laten
zien naar onze partner en de hele
wereld? Of vieren we liefde in
het algemeen? Tja alleen jij kan
dit het beste voor jezelf invullen.
Als ik zelf moet nadenken over
dit onderwerp, vind ik het maar
vreemd. Moeten we niet heel
het jaar laten zien dat we van
deze mensen houden? En toch
respecteer ik deze dag van het
jaar met alle liefde, want ook ik
ben extra lief voor de mensen
waarvan ik houd.
Zelfs als ik het in Google
in typ (wat vieren we met
Valentijnsdag?) komt er een
antwoord over extra lief te zijn
voor je geliefde. Extra… wat is
extra dan eigenlijk? Een knuffel
kopen voor die gene? Een
boeketje van 1.000 rode rozen? Of
toch een briefje? Ik denk dat wel
alles prachtig kan zijn.
Wat het ook wordt voor jou dit
jaar, ben elke dag extra dankbaar
voor de mensen om je heen. En
je hoeft het naar mijn mening
echt niet alleen op Valentijnsdag
te laten zien. Laat het elke dag
van elk jaar zien. Want geloof me,
iedereen krijgt een sprongetje
in het hart door een gebaar of
compliment. Laatst kreeg ik een
heel subtiel complimentje van
mijn klasgenoot en ik kon de hele
dag niet stoppen met glimlachen.
Elk lief gebaar kan zoveel
betekenen voor een persoon.
Ik hoop dat iedereen een fantastische Valentijnsdag krijgt, of je
het nou viert of niet. En onthoud,
elke dag van het jaar kan een
Valentijnsdag zijn.
Voor nu duik ik weer ondergronds.

Gezondheids- en revalidatiecentrum voor dieren
Gezondheidsrevalidatiecentrum
voor
dieren
www.healthhoeve.nl
| 06-58772458 | Gun 26a,
Swolgen
Gezondheidsenenrevalidatiecentrum
voor
dieren
www.healthhoeve.nl | 06-58772458 | Gun 26a, Swolgen

www.healthhoeve.nl | 06-58772458 | Gun 26a, Swolgen

Maud Rotjes
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De gemeenteraad luistert naar de burgers
Op woensdag 16 maart wordt in Venray de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad gehouden. Na afloop daarvan zal het resultaat van de
uitgebrachte stemmen op elk van de deelnemende acht politieke partijen bepalend zijn voor het vormen van een coalitie. Het aantal zetels in
de gemeenteraad bepaalt immers of er een meerderheid ontstaat binnen de verdeling van de zetels van alle politieke partijen.
In de aanloop naar de verkiezingsdag zullen
de politieke partijen ongetwijfeld hun best
doen om de stemgerechtigde inwoners van
de gemeente Venray te overtuigen om juist op
hún partij te gaan stemmen. Elk partij presenteert een verkiezingsprogramma waarin aan
de kiezer wordt beloofd welk beleid gevoerd
zal gaan worden. Na afloop van de verkiezing
moeten we dus maar afwachten wat er door de
gekozen leden van de raad in de daarna volgende vier jaren wordt gerealiseerd.

De Stichting Burgers van Venray heeft voor de
stelling van de maand februari een stelling
gekozen die gerelateerd is aan de invloed die
de inwoners van Venray kunnen hebben op de
samenstelling van de gemeenteraad. Burgers
van Venray heeft daarom aan alle deelnemende
politieke partijen gevraagd of zij kort willen
aangeven op welke wijze de inwoners van Venray
door hen betrokken zijn bij de totstandkoming van
hun verkiezingsprogramma. Hun reacties staan
als begeleidende informatie op deze site vermeld.

De stelling is: de gemeenteraad luistert naar de
burgers. De kiesgerechtigde inwoners van Venray
worden hierbij uitgenodigd om tot begin maart
op de website www.burgersvanvenray.nl aan te
geven of men het eens of oneens is met de deze
stelling. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid
om te reageren op de begeleidende informatie
die de verschillende partijen op deze site hebben
laten vermelden.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray januari

Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis
In januari hebben de inwoners van Venray gereageerd op de website Burgers van Venray op de stelling: Geen richting aangeven op rotondes veroorzaakt ergernis. Gelet op het aantal van meer dan vijfhonderd unieke personen die in deze periode die site hebben bezocht, mag worden
geconcludeerd dat het gebruik van de rotondes nogal wat reacties oproept bij de bevolking. Van degenen die ook hun mening op de website
hebben vermeld, is maar liefst 96 procent het eens met de stelling.
Die vrijwel unanieme standpunten lopen toch
nog wat uiteen. De meest genoemde ergernis
blijkt het bewust niet aangeven van de te volgen
richting op de rotonde. Het betreft vooral de fietsers, maar ook automobilisten worden als ‘boosdoeners’ aangewezen. Daarnaast wordt het feit
dat fietsers als vanzelfsprekend voorrang nemen
zonder zelfs maar te kijken wat een auto van
plan is, als hinderijk beschreven. Ook de breedte
van de fietspaden, de scherpe of haakse bochten erin worden door fietsers genoemd als een
reden om geen richting te kunnen aangeven.
Het tegen de rijrichting in fietsen op de rotonde
roept verwarring op bij de automobilisten en
leidt soms tot levensgevaarlijke situaties.
Wat overigens nauwelijks wordt genoemd is het
feit dat er door politie of boa’s niet wordt gecontroleerd of gehandhaafd. Als dat gebeurt zou dat

preventief werken om alle weggebruikers te wijzen
op de voorgeschreven gedragsregels. Men kan de
op de website geplaatste meningen nog nalezen
onder de groep ‘vorige stellingen’. Enkele opvallende reacties worden hierna vermeld.
Als automobilist ergert Ivonne Kuiper zich aan fietsers die zonder op of om te kijken doorknallen op
een rotonde omdat ze toch wel voorrang hebben.
Als fietser probeert zij altijd oogcontact te krijgen met de automobilist. “Iedereen kan iets missen, niemand is volmaakt. Als automobilist zou je,
hoewel dit niet verplicht is, links kunnen aangeven
als je de rotonde voor 3/4 neemt. Dit geeft duidelijkheid aan alle medeweggebruikers.” Haar devies
is: rijdt vooral rustig en met een sociale instelling.
Samen maak je gebruik van de weg. Zo kan jij en de
ander veilig thuiskomen.
Paul C heeft na het bekijken van de reacties een

goede raad. Richting aangeven maakt het voor
iedereen makkelijker en veiliger. Dit is meerdere
keren op de site bevestigd. Maar ook alle opmerkingen ten opzichte van hindernissen van fietsers,
donker gekleed wandelaars, donkerheid in de winter (natte) dagen, snelheid van iedereen in, of bij
het aankomen van een rotonde zijn voor hem de
meeste interessante opmerkingen. Hij is een regelmatige fietser en een automobilist en merkt dat het
niet altijd gemakkelijk is om de regels goed te hanteren. “Beter opletten en regels respecteren is een
‘must’. Goede stelling om opnieuw te gaan opletten
de volgende keer dat ik op pad ga.”
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

De inhoud van de ingezonden stukken van Stichting Burgers van Venray zijn 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.

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

Proefpersonen gezocht!

‘Het eﬀect van gecombineerd sinaasappel en granaatappel extract
op de ﬁtheid van gezonde personen van middelbare leeftijd‘

Voor dit onderzoek zoeken we:

✓ Gezonde personen
✓ 40 - 65 jaar
✓ Niet-roker
✓ Sedentaire levensstijl
✓ BMI* 25-29.9 kg/m2

* BMI = gewicht (kg) / (lengte x lengte (m))

Wat gaan we doen?
Het onderzoek duurt ongeveer
14 weken, waarin u een
testproduct of placebo inneemt
voor 12 weken. U komt vijf keer
(in totaal 6,5 uur) naar Venlo
(Villa Flora) voor onder andere:
een screening, het invullen van
vragenlijsten, een bloedafname
en een matig intensieve ﬁetstest.

Optioneel: meedoen aan de
deelstudie waarbij tweemaal een
spierbiopt wordt afgenomen.
Wat krijgt u?
Bij volledige deelname aan
het onderzoek ontvangt u
een vergoeding van € 175,- en
reiskostenvergoeding (+ € 100,extra voor deelname spierbiopt)

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Wilt u meer informatie of meedoen? Neem dan contact op via:

 06-52692118

 iris.cuijpers@maastrichtuniversity.nl

Willy’s Wereld

Column

Gok

Enige tijd geleden heeft onze
overheid de weg vrijgemaakt
voor legaal online gokken.
Terwijl we op weg zijn naar een
rookvrije wereld en er met een
campagne als NIX18 wordt
gewerkt aan het demotiveren
van het gebruik van alcohol,
wordt voor een andere verslaving de deur wagenwijd opengezet. Het motto zal zijn dat
men het uit de illegaliteit wil
halen, maar ik vind dat de
nieuwe wet een grote gok is.
De gokbranche is blij met de wetsaanpassing. Dat is af te lezen aan
de hoeveelheid reclames die de
laatste maanden over het scherm
vliegen. Betcity, BET365, en Batavia
zijn bedrijven die hun advertentiebudget flink opgeschroefd hebben.
In het kielzog van deze nieuwe
aanbieders zien we ook een toename van commercials van de
Staatsloterij en TOTO/Lotto. Onze
staatsgokkasten zijn natuurlijk
bang voor afvloeiing van klanten.
Degene die uiteindelijk het meeste
winnen zijn de gokbedrijven zelf
en de BN’ers zoals Sneijder en Van
der Meijde. Of Nathan Rutjes, die
op ‘geestige’ wijze mensen waarschuwt en uitlegt hoe je verstandig kunt spelen. Zeker, maak van
voorlichting rondom gokverslaving
maar een comedy. Het is natuurlijk
ook hypocriet. Net zoals de tendens
van energiebedrijven jaren geleden om mensen te helpen minder
te verbruiken. Uiteindelijk draait het
allemaal om omzet. Dat de overheid een gok heeft genomen en aan
het verliezen is, blijkt uit een recent
nieuwsbericht. Kassa onderzocht de
werkwijze van de sites en het blijkt
dat gebruikers veel te grote limieten (tot wel 100.000 euro) kunnen
instellen. Tevens was er afgesproken
dat er een speeltijdlimiet zou komen
maar door hier de mogelijkheid te
geven dat deze op 24 uur ingesteld
kan worden is deze afspraak een
farce. Helaas blijken deze praktijken nog niet eens in strijd te zijn
met de nieuwe wet dus moet er
nu alweer gerepareerd worden. De
voorzitter van de kansspelautoriteit sprak uit dat er bij maatschappelijk verantwoord ondernemen
toch ook een morele kant aanwezig
is. IJdele hoop. Als de overheid dat
meegenomen heeft bij het ontwerp
van de wet dan hadden ze beter de
reserves van de Nederlandse Bank
op zwart 22 in kunnen zetten. Maar
helaas, rien ne va plus.
Hou vol, Willy
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VVD Venray

Stop de subsidie van onze coffeeshops
De coffeeshops in Venray zouden zelf ervoor moeten zorgen dat de
buurt geen overlast heeft. In de praktijk doen ze dat niet. Waarom
zouden ze ook. De gemeente gaat het immers voor ze oplossen met
belastinggeld.
Afgelopen december is er (weer) een
enquête in de buurt van de Vergeten
Driehoek en omgeving verspreid.
Onderwerp van de enquête: welke
verkeers- en parkeermaatregelen in de
wijk kan de gemeente nemen zodat de
buurt veiliger en prettiger wordt?
Het vreemde is echter dat deze maat-

VENRAY Lokaal

regelen de coffeeshops juist helpen
om hun zaken beter te doen, verder uit te breiden en meer klanten te
bedienen. Lost dat de problematiek,
de ondermijning en de overlast voor
bewoners en ondernemers op?
De gemeente was in de jaren 90 al
van mening dat een exploitatiever-

gunning voor een coffeeshop zou
moeten worden geweigerd bij vestiging in een woonstraat. Zo valt terug
te lezen in het beleid. Waarom houdt
de gemeente Venray zich niet aan dit
beleid?
Vanuit VVD Venray willen wij dat de
coffeeshops uit de woonwijk verplaatst
worden. Niet nu het probleem vooruitschuiven. Met parkeer- en verkeersaanpassingen worden de coffeeshops
juist weer verder geholpen. Terwijl
gemeente en de politie eigenlijk de

taak hebben om te handhaven in
plaats van coffeeshops te subsidiëren.
Laten we niet wegkijken en pleisters
blijven plakken. We kunnen leren van
andere gemeenten die een verplaatsing of structurele aanpassing hebben
doorgevoerd. En niet alleen Venray
is daarbij aan zet. Dit is een regionaal onderwerp dat ook op de agenda
moet komen van de gemeenten om
ons heen.

uit de informatieavond over de
woonvisie. Zeker niet als je bedenkt
dat de gemiddelde verkoopprijs van
een woning in Venray volgens het
CBS 258.400 euro is.
De ernst van het probleem is duidelijk, nu rijst de vraag: hoe nu verder?
Ik denk dat we veel woningen in één
keer moeten bouwen, zonder dat
kwaliteit van leven hieronder leidt.
Dit betekent dat we veel in gesprek
moeten blijven met Venraynaren,
aannemers en ontwikkelaars. Als we

dan woningen bouwen, moeten we
het goed doen. Woonoplossingen
moeten aansluiten bij de behoefte,
met aandacht voor duurzaamheid
en vergroening. Venray biedt enorm
veel potentie voor betaalbare passende huisvestiging, maar dan moeten we dat wel zelf eruit halen. We
moeten beginnen met de bouw van
huizen, niet van luchtkastelen.

Laura Borst

“Zoveel geld heb ik gewoon niet”
Er zijn bijna geen woningen beschikbaar. En wat er is, is vaak onbetaalbaar. Er is een groot tekort aan huizen in Nederland en daarmee
ook in Venray. In een rapport van het ministerie van Binnenlandse
Zaken blijkt dat er een tekort is van 279.000 woningen, zowel koop als
huur.
Volgens NOS-onderzoek, ingevuld
door bijna 4500 jongeren, geeft meer
dan de helft aan nu een woonruimte
te zoeken. Dit is een zoektocht die
gemiddeld twintig maanden duurt.
Veel (toekomstige) Venraynaren
worden wanhopig door de eindeloze

jacht.
Ik schreef een jaar geleden al over
de noodzaak van verhoging van de
maximale koopsom voor een starterslening, die nu verhoogd is naar
225.000 euro. Helaas zijn hier niet
alle problemen mee opgelost, bleek

Mees Hillenbrink
Commissielid en kandidaat-raadslid

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

PARTTIME PLANTEN INPAKKERS
BIJ GREEN4RETAIL, FLORA TRADE PARK IN VENLO

“Zo kan ik
werken en
leren
tegelijkertijd.”
Nog geen zorgdiploma, maar wel in de zorg werken?
Wordt binnen 42 weken een gediplomeerd
Verzorgende met het vooruitzicht op een vaste baan
Iets voor jou? Kijk verder op welkombijproteion.nl.

Werk je het liefst de hele dag met je handen en lekker tussen
de planten? Heb je een goede conditie en zoek je een ﬂexibele,
parttime baan? Dan hebben wij een leuke vacature voor jou.
Wat ga je doen?
Als parttime inpakker ben jij verantwoordelijk voor het ompakken van
prachtige bloemen en planten zoals
perkplanten en diverse tuinplanten.
Jouw taak?
Samen met een klein en gezellig
team pak je in onze verwerkingshal
de planten over op plantenkarren
en maak je bestellingen voor onze
retail klanten klaar. Het klinkt als
een vrij simpele baan, maar het
vergt wel wat inspanning, handigheid en nauwkeurigheid.
Werkdagen en -tijden
Jij bent dinsdag, woensdag en
evt. donderdag beschikbaar en
ﬂexibel inzetbaar. Jouw werktijden
zijn van 08.00-17.00 en in overleg
kun je een ½ uurtje later beginnen, en ben je bereid om soms
langer door te werken.

Wat wij bieden
• Per direct een baan als
planten inpakker voor 8 tot
max. 16 uur per week.
• Een bruto uurloon >21 jaar
= € 12.50 afh. Van inzet en
ﬂexibiliteit tot € 14.50. incl.
vakantietoeslag.
• Reiskosten vergoeding
bespreekbaar.
• Een gemoedelijke werksfeer.
Wat wij vragen
• Minimaal mbo werk- en
denkniveau en het spreken
van de Nederlandse taal.
• Je bent een harde en ﬂexibele werker en enthousiast
om aan de slag te gaan.
• Minimaal beschikbaar van
1 maart tot 1 juli.
• Ook vitale 65 plussers zijn
welkom.

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen?
Stuur dan voor 13 februari een mail met je motivatie en CV naar:
info@green4retail.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

088 - 850 00 00

proteion.nl
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Geplukt

Merel Mertens Oostrum
Ze brengt graag tijd door met haar familie, vriend en vriendinnen, is bezig haar studie af te ronden en
maakt tegelijkertijd ook nog uren bij haar bijbaan in de teststraat. Leuke dingen ondernemen is belangrijk
en kost nu eenmaal geld, redeneert ze. Ze is altijd bezig en zit weinig stil, maar geniet hier juist van. Deze
week wordt de 23-jarige Merel Mertens uit Oostrum geplukt.

Merel groeide op in Oostrum, waar
zij nog steeds woont. “Ik heb een
hele fijne jeugd gehad”, blikt ze
terug. “Ik heb een goede band
met mijn ouders, broertje en zusje.
Het is altijd fijn en gezellig druk
thuis en ik ben blij met de manier
waarop ik opgevoed ben. Vanuit
mijn ouders heb ik echt meegekregen om voor de mensen die ik liefheb te zorgen, altijd open en eerlijk
te zijn en vooral om lekker te kletsen. Ondanks dat ze niet meer zo
veel tijd met z’n vijven doorbrengen als vroeger, geniet Merel van
alle momenten samen. “Mijn zusje
Sterre zit inmiddels op kamers in
Nijmegen en mijn broertje Bas
heeft ook steeds meer zijn eigen
leven. Ik ben zelf ook hartstikke
druk, maar als we dan met zijn
allen aan tafel zitten, is het echt
supergezellig en geen moment stil.
Iedereen kan bij ons ook altijd aanschuiven en ik weet zeker dat ik
later zelf ook zo zal zijn. Familie is

dan ook enorm belangrijk voor Merel.
“Ik hecht bijvoorbeeld ook echt veel
waarde aan kerst”, legt Merel uit. “Die
standaard gebeurtenissen waarbij je
samenkomt met familie, daar geniet
ik echt van en daar maak je mooie
herinneringen van.”
Na de middelbare school koos Merel
ervoor om de opleiding tot tandartsassistente te gaan doen in Venlo. “Ik
was op mijn 19e klaar en heb toen
twee jaar gewerkt bij het Centrum
Voor Bijzondere Tandheelkunde in
Nijmegen. Ik twijfelde in het begin
nog even over mondzorgkunde, want
het leek me niets om de hele dag aan
gebitsreiniging te doen. Ik ben meer
van ‘het is altijd lente in de ogen van
de tandartsassistente’ dan ‘dichte mist
in de ogen van de mondhygiënist’”,
lacht Merel. Na twee jaar merkte
Merel dat ze meer wilde. “Ik was 21 en
dacht: is dit het nu? Ik heb het superleuk gehad en heel veel geleerd, maar
heb in die twee jaar zo veel gezien in
het Radboud, dat er voor mij niet echt

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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op vakantie kan gaan, terwijl ze nog
studeert. “Iedereen denkt altijd dat je
meteen een paar duizend euro kwijt
bent, maar dat is echt niet zo. Ik was
laatst maar 180 euro kwijt voor mijn
vlucht en verblijf in Málaga en toen
ik van de zomer een week met een
vriendin naar Kos ging, waren we voor
het vliegen en het appartement maar
330 euro kwijt. Ik vind het heerlijk om
me hierin te verdiepen, het kan namelijk supergoedkoop. Op deze manier
kun je twee of drie keer op vakantie
voor het geld dat de meeste mensen
aan één vakantie uitgeven.”
Om haar vakantiehobby te bekostigen,
werkt Merel naast haar studie minimaal 20 uur per week bij Testen voor
Toegang en de Teststraat van de GGD
in Venray. “Ik heb ook nog bij de vaccinatiestraat gewerkt. Omdat ik zoveel
werk, ben ik eigenlijk altijd wel heel
druk. Maar ik vind het toch belangrijk,
hoe meer je werkt, hoe meer je kunt
sparen en leuke dingen kan doen.”
In haar vrije tijd gaat Merel graag naar
de sportschool. “Ik wil het liefst vier
keer per week sporten en dat plan ik
dan ook zo in, maar het lukt niet altijd.
Sporten betekent voor mij echt even
lekker je hoofd leegmaken en een
beetje zweten. Ik voel me tien keer
fitter wanneer ik dat doe dan wanneer
ik op de bank blijf liggen.” Daarnaast
brengt ze graag haar tijd door met
vriendinnen. “Ik heb hele lieve vriendinnen, sommige ken ik al superlang
en andere wat korter, maar ik vind het
fijn om samen leuke dingen te doen
en weet wat ik aan ze heb. Nu alles
weer open is, ga ik ook graag ergens
wat drinken of uiteten ’s avonds, dat
had ik ook echt gemist tijdens corona.
Verder vind ik het leuk om te winkelen en werk ik soms bij mijn schoonmoeder in haar winkel, zij heeft een
boetiek in het centrum van Venray
waar ze kleding, sieraden en tassen
verkoopt. Ik vind het supergezellig om
daar bezig te zijn op een weekenddag.” Thuiszitten doet Merel dan ook
niet vaak. “Een avondje niksen komt
er niet vaak van. Ik ben altijd wel
bezig, maar dat vind ik juist heel fijn.”

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen #media uitgaven

Sudoku
1

meer een uitdaging was om in een
normale tandartspraktijk te gaan werken. Ik wilde graag nog meer leren.”
Omdat Merel steeds meer geïnteresseerd raakte in voeding en sport
besloot ze de open dag van de studie
Voeding en Diëtetiek te bezoeken. Ze
was meteen verkocht en startte in
september 2019 met deze studie. “Ik
zit nu in mijn derde jaar en vind het
superleuk. Het eerste jaar viel mee,
maar het tweede jaar was afzien,
ik denk dat ik toen wel twintig keer
de link heb opgezocht om me uit te
schrijven van de studie, dat was echt
een zwaar jaar. Dit kwam ook wel
door corona en alle thuislessen. Toen
ik weer naar school kon, ging het wel
echt beter. Mijn derde jaar bestaat nu
uit veel meer praktijk, ik ben begonnen met de minor Voeding, Bewegen
en Sport. Daarna moet ik nog een
halfjaar stagelopen en afstuderen dan
is het klaar. Misschien wil ik nog doorstuderen, maar dat weet ik nog niet.
Ik vind het leuk om te blijven leren.”

Haar vriend Rik leerde ze kennen in
2015. De twee zijn al bijna zeven jaar
samen. “Ik weet nog goed toen ik
hem voor het eerst zag”, lacht Merel.
“Dit was tijdens carnaval en hij was
uitgeroepen tot jeugdprins. Ik vond
hem heel knap en vroeg hem of hij
een loempia met mij wilde eten. Hij
zei nee, gaf mij 5 euro en toen ging
ik zelf maar een loempia halen, want
ik had honger. Pas een tijdje later
begonnen we te appen en hebben we
een keer afgesproken. Eind mei 2015
kregen we een relatie en we zijn nog
altijd heel gelukkig met elkaar en ik
ben echt gek op hem.” ‘The key’ voor
een goede relatie zit hem volgens
Merel dan ook in de communicatie.
“Dat is superbelangrijk, wat je gaande
jaren ook echt leert. Daarnaast moet
je ook gewoon veel leuke dingen
doen samen. We gaan geregeld een
paar dagen weg en ondernemen van
alles. Het is best mooi dat we elkaar
al zo lang kennen, omdat we ook echt
samen volwassen worden en samen
groeien. Je kent elkaar door en door
en groeit samen van meisje en jongen
naar een volwassen vrouw en volwassen man.”
Eén van de dingen waar Merel de
meest fijne herinneringen aan heeft
uit haar jeugd was vakantie met
de familie. “We gingen altijd drie
weken op vakantie naar de camping
in Frankrijk of Italië. Dat was altijd zo
gezellig. Vroeger dacht ik dan: nee hè,
weer een kerk, maar nu ben ik ook
superblij dat ik in heel Frankrijk en
Italië iedere kathedraal heb gezien”,
lacht ze. Merel gaat gemiddeld vijf/
zes keer per jaar op vakantie. “Ik vind
vakantie heerlijk”, legt ze uit. “Je komt
echt tot rust, want in Nederland staat
de tijd niet stil en als je op vakantie bent maakt het niet uit wat je
doet. Als ik in Nederland ben, zit mijn
agenda altijd propvol. Volgens mij heb
ik tot aan mei al volgepland”, lacht
ze. “Op vakantie word ik rustig van
het strand en de zee en kan ik echt
even ontspannen. Zodra je het vliegtuig uitstapt, kun je alles even loslaten
en voor een bepaalde periode even
nergens anders aan denken.” Mensen
vragen Merel vaak hoe ze zo vaak
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Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten
van alles waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert
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IVN Geysteren-Venray

Publiekswandeling
rondje Heide

IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 6 februari een
doorstapwandeling over en door Heide. Deze excursie start om
10.00 uur bij de Schòl op de Heidseweg 44.
Het Rondje Heide is een doorstapwandeling over en door het
dorp Heide. De wandeling is niet
geschikt voor mindervaliden. De
wandeling start bij de oude basisschool van Heide, nu genaamd De
Schòl en gaat over onder andere de
Natuurbegraafplaats en door de tuin

van zorgboederij de Lorr. De gidsen
staan onderweg stil en bespreken
wat er te zien is. In De Schòl is na
afloop gelegenheid om binnen rond
te kijken en eventueel koffie te drinken. Deelname is gratis. Aanmelden
is verplicht via info@ivn-geysterenvenray.nl

Tabletcafé in bibliotheek
Bibliotheek Venray start op maandag 7 februari weer met tabletcafé. Hier kan iedereen terecht die vragen heeft over de tablet,
mobiele telefoon of e-reader. Het tabletcafé is er daarna elke eerste
maandag van de maand van 14.30 tot 17.00 uur.

Ronde Tafel 160 Venray-Horst steunt
Praothuus Ysselsteyn
De Ronde Tafel 160 Venray-Horst is een actieve groep die zich inzet voor de lokale gemeenschap. Met het
ophalen van gelden kan er een bijdrage gedaan worden aan goede doelen. Dit keer werd gekozen om
2.500 euro te doneren aan het Praothuus in Ysselsteyn. Als onderdeel daarvan overhandigden Rob Wilms
en Martijn Claessens van de Ronde Tafel ook koffiemokken.

Nieuw bij Omroep Venray radio.
Op 10 januari 2022 is Omroep Venray weer een radioprogramma rijker
geworden met een Rock ’n Roll programma, vol met muziek die voor vele
jaren ontstond in de jaren ’40 & ’50.

Het tabletcafé is geen cursus of
workshop, maar een samenzijn van
gebruikers die graag van elkaar
willen leren over de nieuwste apps
en handige functies. Vrijwilligers
van BiblioNu staan klaar voor
hulp. De deelnemers wordt verzocht de tablet, smartphone of

e-reader mee te nemen en te zorgen dat deze is opgeladen. Ook
wordt gevraagd gebruikersnaam
en wachtwoord paraat te hebben.
Dat is handig bij het installeren van
nieuwe apps. Deelname is gratis.
Vooraf aanmelden kan via www.
biblionu.nl button activiteiten.

Gemotiveerde
collega’s
Wij, 5-sterren camping De Heldense Bossen in Helden, zoeken
voor het komende kampeerseizoen gemotiveerde collega’s:

Leo Everaerts presenteert iedere maandagavond live tussen 20.00 en
21.00 uur “Back To The Years Of Rock and Roll”. Hij neemt jullie mee terug
in de wonderlijke wereld van die swingende muziek waar velen onder ons
prachtige herinneringen aan hebben als ze terug denken aan hun jeugd of
hun eerste liefde. Leo laat plaatjes voorbij komen die voor velen van ons
een verassing zijn om weer eens te horen op de radio. Aangevuld met de
daarbij horende afkomst en informatie. “Uit alle jaren selecteer ik de beste
muziek maar ook de Rockabilly zal regelmatig in de playlist staan” aldus
Leo. “Wil je ook net als ik genieten van Rock and Roll, luister dan naar
mijn nieuwste radioprogramma iedere maandagavond en swing mee met
“Back To The Years Of Rock and Roll”.

Scholieren /
Studenten

Wintertijd is terug op de radio.
Wintertijd, een programma uit het radioarchief van Omroep Venray.

Actieve ouderen

Dinsdag 8 februari 2022 staat Wintertijd in het teken van de zanger en
liedjesschrijver Jules de Corte. Tussen 19.00 en 20.00 uur hoort u het
programma Onder Ons uit april 1982. Loes Huls en Paul Halmans
spraken toen met Jules de Corte en laten u zijn muziek horen.

• Toezichthouder zwembad
• Gastheer/-dame
aan de toegangscontrole

Dinsdag 15 februari 2022
In verband met de uitzending van de raadsvergadering op
dinsdag 15 februari 2022 vervalt de uitzending van Wintertijd.

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

• Receptiemedewerker
• Zwembadmedewerker
• Medewerker
Huishoudelijke dienst

Op www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.
Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan voor donderdag
17 februari a.s. Sollicitaties kunnen
gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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Geen prins bij Vastelaoves
vereniging De Piëlhaas en
jeugdvastelaovesvereniging
D’n Hazekeutel
Vastelaovesvereniging De Piëlhaas en jeugdvastelaovesvereniging
D’n Hazekeutel hebben besloten om tijdens de ‘vastelaovend’ geen
nieuwe prinselijke trio’s uit te roepen. Daarnaast zal er ook geen boerenbruidspaar en jeugdboerenbruidspaar worden bekendgemaakt en
gaan de geplande optochten in Venray niet door. Deze beslissingen
volgen op een eerder besluit waarbij alle georganiseerde binnenactiviteiten zijn afgelast.
Op dit moment kunnen de verenigingen geen waardig seizoen bieden aan
de prins en jeugdprins en hun gevolg
door de aanhoudende onzekerheden
voor de komende periode tot en met
‘vastelaovend’. De Piëlhaas en D’n
Hazekeutel zijn echter toch hoopvol
om invulling te geven aan ‘vastelaovend 2022’. De twee verenigingen
zijn samen over de mogelijkheden

Piëlreus lanceert vastelaovends
puzzelactie in samenwerking
met supermarkt
Prins Erwin en vorst Martijn van carnavalsvereniging de Piëlreus in Ysselsteyn zijn zaterdagmiddag
22 januari om 14.00 uur op bezoek gegaan bij de eigenaren van de Coop in Ysselsteyn. Hier werd het
startsein gegeven voor de vasteloavendspuzzelactie. Prins Erwin deelde als caissière de eerste
spaarzegels uit aan het winkelend publiek.

in gesprek met horeca en gemeente
Venray. Beide verenigingen vinden
het van groot belang dat de traditie
in Venray in stand wordt gehouden,
maar laten ook weten dat de veiligheid en gezondheid van iedereen
voorop staat. Inmiddels is bekend dat
de traditionele vastelaovesmis op zondag 27 februari 2022 zal worden uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2.

De Piëlreus mag volgens prins Erwin
trots zijn op deze actie. “De tijd is nu
nog steeds niet zoals we graag zouden willen. Toch brengen wij graag
het gevoel van ‘vastelaovend’ bij

puzzels variëren in moeilijkheid, er
zijn puzzels uitgebracht van 48, 200
en 1.000 stukjes.

Wij zoeken:
Wij zoeken:
Ploegleiders
Ploegleiders
Teamleiders
Teamleiders
Productiemedewerkers
Productiemedewerkers
Heftruckchauffeurs
Heftruckchauffeurs
Medewerkers technische dienst
Medewerkers technische dienst
Medewerkers kwaliteitsafdeling

Kruisen en Kapellen
weer aan het werk
Nadat corona de werkzaamheden vele maanden bijna onmogelijk heeft
gemaakt, is de stichting Kruisen en Kapellen Venray weer begonnen
met het opstarten van haar taken. Het volledig gerestaureerde veldkruis nabij Klein Oirlo in Castenray werd onlangs weer teruggeplaatst.
Dit kruis werd opgericht door het Duits grafelijk echtpaar JanssenCoppers aan het einde van de 19e eeuw, tot wering van besmettelijke
ziekten. Tevens zijn een viertal kruisen naar het atelier gehaald om in
de loop van dit jaar ook gerestaureerd te worden.

de mensen thuis.” Vorst Martijn laat
weten dat er drie puzzels bij elkaar
te sparen zijn. “In de drie varianten
zijn allerlei herkenbare elementen
uit Reuzesteyn verwerkt.” De drie

Wie zijn wij:

Medewerkers kwaliteitsafdeling

Jaarrond dagverse sperziebonen van de beste kwaliteit, dat is waar het familiebedrijf Kamps voor staat. Kamps

OVERLAST
DOOR
MUIZEN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

Mooi
Natuurlijk

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

WWW.TRAAS.NL
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 1907 6959

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 9348.
Voor al uw schilder- en texwerk bel
Huub, 06 1411 5949. (Reserveer nu al
uw buitenwerk!)
Wil je GITAAR, UKELELE of BAS leren
spelen? Gratis proefles: 06 5238 1645 /
www.gitaarleshorst.nl

heeft
de totale keten van productie, verwerking en afzet in eigen
beheer en heeft
teeltlocaties
in komst
Nederland,
onderneming.
Mede
door de
van de teelt en
Wie zijn
wij:
Marokko en Senegal.
productiebedrijven in Marokko en Senegal groeit
JaarrondDuitsland,
dagverse
sperziebonen van de beste kwalikwaliteit
en maatwerk
zijn drie kernwoorden
die hoog
in het vaandel staan. De klant staat
het bedrijf
sterk.
teit, dat Leverbetrouwbaarheid,
is waar het familiebedrijf
Kamps
voor staat.
centraal binnen de onderneming en met het team van Kamps spannen we ons dagelijks samen in om hen zo goed
Om deze groei verder mogelijk te maken hebben
Kamps heeft de totale keten van productie, verwermogelijk te kunnen bedienen.
wij een nieuwe locatie geopend in Katwijk (Cuijk),
king en afzet in eigen beheer en heeft teeltlocaties in
Het bedrijf is in 1970 opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een professionele internationale onderneming. Mede
voor deze locatie zijn wij op zoek naar gedreven
Nederland,
Duitsland, Marokko en Senegal.
door de komst van de teelt en productiebedrijven in Marokko en Senegal groeit het bedrijf sterk.
Leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en maatwerk zijn drie personeel.
Om deze groei verder mogelijk te maken hebben wij een nieuwe locatie geopend in Katwijk (Cuijk), voor deze
kernwoorden
die hoog in het vaandel staan. De klant
locatie zijn wij op zoek naar gedreven personeel.
staat centraal binnen de onderneming en met het
Wat bieden wij:
Wat
biedenspannen
wij:
team van
Kamps
we ons dagelijks samen in
Marktconform salaris met bijpassende arbeidsvoorom hen Marktconform
zo goed mogelijk
bedienen.
salaris te
metkunnen
bijpassende
arbeidsvoorwaarden waarden
(CAO Open (CAO
Teelt); Open Teelt);
Een informele
bedrijfscultuur
korte lijnen;
Een informele bedrijfscultuur met korte lijnen;
Het bedrijf
is in 1970
opgericht met
en inmiddels
Uitzicht
een professionele
langdurig dienstverband;
Uitzicht op een langdurig dienstverband;
uitgegroeid
totopeen
internationale
Zie jij in bovenstaande functies jouw droombaan en wil jij deze uitdaging aangaan? Dan hebben wij de kansen!

Stuur
je CV metjouw
motivatie
naar mark@kamps-sperziebonen.nl.
Zie jij in bovenstaande
functies
droombaan
en wil jij deze uitdaging aangaan?
Voor meer informatie kun je tevens contact opnemen via bovenstaand emailadres

Dan hebben wij de kansen! Stuur je CVofmet
motivatie naar
mark@kamps-sperziebonen.nl. Voor meer
op telefoonnummer
06-14389537.
informatie kun je tevens contact opnemen via bovenstaand emailadres of op telefoonnummer 06-14389537.
** Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturen wordt niet op prijs gesteld **

** Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturen wordt niet op prijs gesteld **
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Tummers
daar word ik vrolijk van

EEN GOEDE START!
Daar word ik vrolijk van

Rob

ALTEIJSD
DE B TE
KEUZE

Gezond(er) koken wordt pas echt leuk met de
juiste apparatuur!

SIEMENS INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
EE631BPB1E

699,-

549,-

• Glaskeramiek • Afmetingen (HxBxD) 51 x 592 x 522 mm • Flexibiliteit kookzone
• cookConnect - bediening van de afzuigkap via de kookplaat

E
SAMSUNG INBOUW VAATWASSER
DW60M6050BB/EG

579,-

549,-

• Half Load instelling • Flexibel derde rek • Afmetingen (HxBxD) 815 x 598 x 550 mm

299,-

209,-

PHILIPS AIRFRYER XXL
HD9650/90

• Twin Turbostar technologie • 360° Lucht circulatie • Vaatwasmachinebestendig
• Ook bakken, braden en grillen

159,-

139,-

KENWOOD KEUKENMACHINE
FDM313SS

• Voor raspen en hakken • Inclusief blender, citruspers, hakmolen, kloppers/garde
en snij- en raspschijven

BEZOEK ONS OP HOOFDSTRAAT 25 IN HORST!
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

