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Student TakeOver
De schouwburg in Venray is op maandag 7 en dinsdag 8 maart het podium voor leerlingen van het Raayland College in Venray. Dan staat de voorstelling Student TakeOver met het
thema spelshows op de planken, die is georganiseerd door Kyra van der Wielen uit Venray, Cato van Haaren uit Geijsteren en Sanne van Els uit Wanssum. De meiden zijn momenteel
nog druk bezig met de laatste voorbereidingen, maar kijken nu al terug op een mooie ervaring. Lees meer op pagina 06.

Gemeenteraad Venray gaat akkoord met breed onderzoek naar
oplossing voor problematiek Vergeten Driehoek
D66, VVD en SP vinden dat het vertrek van de coffeeshops in Venray het enige redmiddel is om de overlast
en onveiligheid in de Vergeten Driehoek te bestrijden. In de raadsvergadering van dinsdag 15 februari
vroegen zij om de verhuizing prominent in het onderzoek naar voren te laten komen. Dit voorstel kreeg
echter geen meerderheid, de overige partijen vonden dat er niet op de zaken vooruit moet worden gelopen.
De raad kreeg dinsdag 15 februari de
kans om onder andere in te stemmen met het beschikbaar stellen van
een krediet van 35.000 euro voor het
verbeteren van de openbare verlichting. Bas Künen van de VVD noemde
de maatregelen die op korte termijn worden getroffen, doekjes voor
het bloeden. Een vervolgonderzoek
naar de problematiek in de Vergeten

Driehoek is volgens de partij nodig,
maar der verhuizing van de coffeeshops moet volgens de partij sterker erin naar voren komen. “Dat is
de belangrijkste oplossing. De coffeeshops passen niet ons beleid en
daarom moet er nieuw beleid worden gemaakt. Wat ons betreft worden de coffeeshops verplaatst naar
buiten gemeentegrenzen.”

Verplaatsen
Op voorhand al sturen naar een
mogelijk oplossing, is volgens Henk
Bisschops van de PvdA niet onafhankelijk. “Je loopt al naar de resultaten
van het onderzoek toe.” Ook Venray
Lokaal wilde eerst het volledig
plaatje compleet hebben, voordat er
daadwerkelijk kan worden overgaan
naar verplaatsing. Martijn Direks van

het CDA keek al vooruit op de gevolgen van een mogelijke verplaatsing.
“Coffeeshops verplaatsen kan slechter uitpakken voor Venray, omdat er
straathandel kan ontstaan. Laten we
een weloverwogen keuze maken.
Laat het onderzoek uitwijzen wat de
beste oplossing is. De grootste ergernis van omwonenden is de verkeersproblematiek en daar wordt al aan
gewerkt.”

Scenario’s
Wethouder Cor Vervoort gaf aan dat
het bijna onmogelijk is om maat-

regelen te nemen tegen een coffeeshop. “Een melding van overlast
vraagt om een follow up van politie
of boa. Die klacht moet herleiden
naar een coffeeshop en dat is lastig.”
Hij vroeg de raad om alle scenario’s
open te houden in het onderzoek en
niet prominent te onderzoeken of
een verhuizing mogelijk is. De meerderheid van de raad volgde zijn
advies op.
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Prijskaartje is 3 miljoen euro

Onderzoek naar verplaatsen hoogspanningskabel
in Landweert
Gemeente Venray wil de kans aangrijpen om de hoogspanningskabels en
masten in de wijk Landweert in Venray te laten verdwijnen. Daarbij kan
de gemeente aanhaken bij het plan van netbeheerder TenneT. Die gaat een
nieuwe ondergrondse hoogspanningsleiding aanleggen tussen
Energielandgoed Wells Meer en het elektriciteitstation op bedrijventerrein Keizersveld, vlak bij Landweert.
Aan de zuidoostkant van de wijk
Landweert steken de bovengrondse elektriciteitkabels de A73
over. Vanaf dit punt lopen de kabels
langs de woonwijk en parallel aan
de snelweg naar het verdeelstation
op Keizersveld. Het is een tracé van
940 meter. Er zijn twee opties om de
bovengrondse leidingen te laten verdwijnen. Bij het verkabelen worden
de elektriciteitsleidingen ondergronds
gelegd. Een tweede mogelijkheid is
de complete bovengrondse infrastructuur te verplaatsen naar de overkant
van de A73. Het College van B&W trekt
30.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek.
De opties betekenen in beide gevallen
een verbetering voor de bewoners van
de wijk Landweer, want het blijkt dat
wonen vlakbij een hoogspanningsleiding kan leiden tot gezondheidsklachten vanwege de elektromagnetische
straling. Aan het verplaatsen van
de hoogspanningsleiding hangt een
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prijskaartje van circa 3 miljoen euro.
De gemeente moet hiervan 20 procent betalen, wat neerkomt op zo’n
600.000 euro.

Twee vliegen in een klap
Er zijn in de gemeente de afgelopen
jaren al enkele huizen opgekocht,
zoals in Castenray, die pal onder
het hoogspanningsnet stonden. In
Landweert is dit niet het geval, want
de kabels lopen vlak langs de woonwijk. De meeste hinder ondervinden
de bewoners aan de oostzijde van
Landweert waar ook al geluidsoverlast is van de A73. Het college wil nu
proberen twee vliegen in één klap te
slaan. Als de bovengrondse kabels zijn
verdwenen, dan kan ook een geluidswal langs de A73 worden aangelegd.
De gemeente was dit al eerder van
plan maar stuitte op tegenwerking
van TenneT. De beheerder van het
hoogspanningnet wilde niet meewerken omdat de aarden wal dan te dicht

in de buurt van de kabels zou komen.
Uit onderzoek is gebleken dat een
grondwal een behoorlijke geluidsreductie van verkeerslawaai oplevert.
Het zou een betere leefomgeving

betekenen voor een groot deel
van de inwoners van Landweert.
Rijkswaterstaat is als beheerder van
de A73 niet verplicht om akoestische
maatregelen te treffen. De kosten

komen daarom voor rekening van de
gemeente. Het college denkt dat er
nog genoeg geld zit in het potje voor
bovenwijkse voorzieningen.

Gemeente Venray financiert aanpak leervertraging
als gevolg van corona
De gemeente Venray stelt bijna vijf ton beschikbaar om achterstanden bij leerlingen aan te pakken die zijn
ontstaan als gevolg van de coronapandemie. De gemeente draagt met deze financiering bij aan de plannen die
de Venrayse scholen zelf hebben gemaakt. Ook stelt de gemeente een ton beschikbaar voor de voorschoolse
voorzieningen.
De coronacrisis vraagt veel van
iedereen in het onderwijs. De jongste generaties in ons land worden
hard geraakt: het leren is vertraagd
en het sociale leven stond lang stil.
Om vertragingen in de ontwikkeling bij leerlingen in te halen, investeert de overheid in het onderwijs via
het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO). De NPO-gelden worden voor
een deel rechtstreeks aan de scholen
uitgekeerd en deels via de gemeente
verstrekt.
Veel scholen in de gemeente Venray
hebben inmiddels een analyse afgerond. Het gaat hierbij om scholen in

het primair onderwijs (basisscholen), speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs (middelbare school).
Uit deze analyse blijkt dat niet op
alle scholen leerlingen achterstanden
hebben opgelopen. Eventuele achterstanden bij leerlingen liggen vooral
op cognitief en sociaal-emotioneel
niveau. De meeste scholen willen
dan ook investeren om bij leerlingen
kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Verder willen scholen inzetten op
sport, cultuur, drama, muziek en spel
om de sociaal-emotionele en fysieke
ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

Samenwerking tussen scholen
De gemeente Venray ontvangt in
totaal een bedrag van bijna zes
ton vanuit de NPO-gelden. In overleg met de scholen is gekozen voor
een gezamenlijke aanvraag vanuit
een samenwerkingsverband tussen SPOVenray, OG Buitengewoon,
Dynamiek Scholengroep en Raayland
College. Het college heeft besloten om
hiervoor een bedrag van bijna vijf ton
beschikbaar te stellen. Dit geld wordt
vooral ingezet op kansengelijkheid,
fysieke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies. Wethouder Jan Jenneskens van

Onderwijs: “Juist door de gezamenlijke aanpak van schoolbesturen en
gemeente ben ik ervan overtuigd dat
we hiermee de kinderen in Venray zo
goed mogelijk kunnen helpen.”

Zorgen over peuters
Voor het resterende budget van één
ton worden voorschoolse voorzieningen gevraagd om een plan met
interventies voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)doelgroep in
te dienen. Wethouder Jenneskens legt
uit: “Uit de meest recente resultaatmeting VVE is gebleken dat de ontwikkelingsgroei van peuters met name op
taalontwikkeling flink is gestagneerd
in het afgelopen jaar. Waarschijnlijk
als gevolg van de lockdowns.” De kinderopvang ontvangt zelf geen financiële middelen vanuit het NPO.

Gemeente mag inwoners niet uitsluiten van huishoudelijke hulp
De bezuinigingsmaatregel om vermogende inwoners uit te sluiten van huishoudelijke hulp op kosten van de gemeente moet worden ingetrokken. Volgens het College van B&W is het juridisch niet haalbaar dat deze bewoners zelf de huishoudelijke hulp betalen.
Terugdringen van de kosten voor
hulp in het huishouden was één van
de negentien maatregelen die de
gemeenteraad in maart 2021 nam.
De gemeente zag een grote toename
van aanvragen nadat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 1 januari
2019 werd afgeschaft. Daarvoor in de
plaats kwam een vast abonnementstarief van 19 euro per maand. De kosten voor huishoudelijke hulp zijn door

de grote toestroom vanaf 2019 met
900.000 euro per jaar gestegen.
Het college moet noodgedwongen deze bezuinigingsmaatregel
weer intrekken. Aanleiding is dat de
gemeenten Krimpen aan den IJssel
en Leusden door het ministerie van
Volksgezondheid zijn teruggefloten
nadat ze ook een vermogenstoets
hadden ingevoerd. Het enige wat
de gemeente nog kan doen, is een

indringend gesprek voeren in de hoop
de inwoners te bewegen zelf de huishoudelijke hulp te betalen als ze voldoende financiële armslag hebben.
Bij het niet intrekken van de maatregel verwacht de gemeente een toename van bezwaarschriften. Dit zal
leiden tot extra juridische kosten. Het
college verwacht bij de rechter aan
het kortste eind te trekken, omdat
een gemeente niemand mag uitslui-

ten. De gemeente is verplicht aan
iedere inwoner, die niet zelfredzaam
is, huishoudelijke hulp te verlenen
ongeacht zijn vermogen of inkomen.
Ook de besparing bij de verstrekking
van een scootmobiel is niet mogelijk.
Een scootmobiel is even duur als een
elektrische fiets. Het vragen van een
inkomensafhankelijke eigen bijdrage
mag niet. De gemeente moet ze gratis blijven verstrekken.
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Raad Venray gaat niet
akkoord met vergunning
mestverwerking Ysselsteyn
Varkensbedrijf Arts-Swinkels vraagt de gemeenteraad van
Venray om medewerking te verlenen aan het plan voor regionale
mestverwerking op het bedrijf aan de Timmermannsweg in
Ysselsteyn. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 15 februari
werd echter duidelijk dat daar geen meerderheid voor is te vinden.
Theo Mulders van Samenwerking
Venray noemde het geen goede
plek voor een mestverwerking.
“Er liggen al meerdere overbelaste
woningen in de omgeving.” Met de
komst van een mestverwerking
wordt de geurbelasting nog hoger,
meende hij. Daar vrezen ook de
buurtbewoners voor. Zij verzetten
zich tegen de plannen vanwege
de toenemende stankoverlast en
de verslechtering van het woonen leefklimaat. Volgens Harrie van
Oosterhout van de VVD wordt de
situatie vanwege diverse meningen
in de omgeving heel lastig. Ook de
initiatiefnemer heeft zijn kant van
het verhaal laten horen. “Er leeft
veel sentiment van beide kanten.
Wij zijn vooral benieuwd naar hoe
nu verder? Als er geen verklaring
van geen bedenkingen wordt afgegeven dan moet de provincie de
vergunning weigeren. De kans is

aanwezig dat de eigenaar naar de
rechter stapt.”
Lizzy Bruno van ProVenray vond de
plannen moeilijk te beoordelen.
“Het is onmogelijk om te achterhalen wie er gelijk heeft, maar wij
kunnen ons meer vinden in argumenten van de omwonenden.”
Daar was het CDA het echter niet
over eens. De fractie koos partij
voor de initiatiefnemer. “Ook al is
er sprake van overbelasting van
geur, het milieu gaat er volgens de
cijfers op vooruit. Wij zijn ervoor
om wel een verklaring van geen
bedenkingen af te geven.”
Toch wist de partij geen meerderheid te halen en werd het voorstel
afgewezen. Het besluit tot het weigeren van de verklaring van geen
bedenkingen zal aan Gedeputeerde
Staten van Limburg worden toegezonden.
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Raad Venray steunt visie Vlakwater

‘We willen geen pretpark, maar
ook niet de zaak op slot zetten’
De gemeenteraad heeft in de vergadering van dinsdag 15 februari ingestemd met de visie op het Vlakwater,
het stadsbos aan de westkant van Venray. Alleen het CDA stemde tegen omdat de visie te veel beperkingen
zou opleggen aan activiteiten in het gebied.
Ook de andere partijen toonden zich
kritisch. Vooral over het punt dat er
na zonsondergang geen activiteiten
meer mogelijk zijn. Toch stemden
de zeven partijen voor, omdat het
om een visie gaat die nog verder
uitgewerkt moet worden. Wel willen
de fracties betrokken blijven bij de
uitvoering.
De gemeente heeft alle belanghebbenden bij het opstellen van de visie
betrokken. Dat had volgens het CDA
een nadelig effect. “Want er worden geen duidelijke keuzes gemaakt.
Iedereen krijgt een beetje gelijk”,
meende Guus Reintjes. “Deze visie
biedt geen structurele oplossing
maar levert nieuwe problemen op.”
De CDA’er zei dat het Kitsch-festival nu
niet meer georganiseerd kan worden
en dat het Odapark en pannenkoekenhuis De Perdstal worden beknot.
“Omdat na zonsondergang niets meer
mogelijk is.”
Ook Theo Zegers (D66) vond dat er
nog veel onduidelijk is. “Want veel

wordt doorgeschoven naar de uitvoering.” Hij pleitte ervoor na zonsondergang toch meer activiteiten toe
te laten. Tino Zandbergen (Venray
Lokaal) juichte het juist toe dat er
grenzen zijn. “We hebben in het verleden daar een camping opgeruimd
omdat het niet paste. Dat niet alles
mogelijk is, moeten we koesteren.”
Hij pleitte ervoor dat de gemeente de
regie blijft voeren. “Om wildgroei en
dingen die we niet willen te voorkomen.”

Spervuur aan vragen
Wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) was blij dat er op de valreep
in deze raadsperiode een visie op
tafel ligt. “We willen geen pretpark,
maar ook niet de zaak op slot zetten.
We zoeken iets daar tussenin en dat
is best lastig. Er is een spervuur aan
vragen die vooral over de uitvoering
gaan. Dat inkleuren van de visie willen
we samen met alle belanghebbenden
in een beheergroep doen.”

Balans
De wethouder is er geen voorstander
van dat de gemeente met ontheffingen gaat werken. Hij hoopt dat alle
betrokken partijen er samen uitkomen over wat wel of niet mogelijk is.
“Dat is een hele klus. Het is een zoektocht om de balans te vinden tussen
alle belangen.” Harrie van Oosterhout
(VVD) haalde opnieuw aan dat het
Vlakwaterbos niet brandveilig zou
zijn doordat het dode hout niet wordt
opgeruimd. Volgens Cor Vervoort is
uit een inventarisatie gebleken dat
het risico op een bosbrand laag is.
Enkele partijen vroegen aandacht
voor het parkeerprobleem bij de
Kempweg. De wethouder reageerde
dat het parkeren urgentie heeft maar
dat een oplossing samenhangt met
de ontwikkelingen rond het tennispark.

Tekst: Henk Willemssen

Een baan in duurzame
technieken iets voor jou?
CMS Energiesystemen uit Horst zoekt:
- Monteurs zonnepanelen (geen ervaring vereist, wij leiden je op.)
- Elektromonteurs duurzame installaties
- Elektromonteurs energietechniek
- Verkoopadviseur zakelijke markt
Kijk op cmsenergy.nl/vacatures of informeer bij M. Steegs via tel 077 – 3081350 / info@cmsenergy.

Zonnepanelen – Energieopslag – Laadpalen
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Keert halve gemeenteraad
niet meer terug?

Recordaantal kandidaten
bij verkiezingen in Venray

De raad van gemeente Venray lijkt een flinke verandering te
ondergaan na de verkiezingen van woensdag 16 maart. Van de
27 raadsleden zijn er 5 niet meer herkiesbaar en 9 nemen een
lagere positie in op de kieslijst. Daardoor kan de helft van de
gemeenteraad straks wel eens uit nieuwe leden komen te bestaan.

Precies tweehonderd kandidaten staan in gemeente Venray op de kieslijsten voor de raadsverkiezingen van
woensdag 16 maart. Dit is een recordaantal. Nooit eerder kwam het voor dat er zo veel verkiesbare inwoners
waren voor de gemeenteraad, die 27 zetels telt.

De CDA’ers Toon Loonen, Bram
Jeurissen, Leo Philipsen, Selcuk Ipek
en Joep Gielens (ProVenray) komen
niet meer voor op de kieslijsten.
Drie andere CDA’ers, Jac Derikx,
Petra van Duijnhoven en Erik
Vullings, gaan ook stoppen, maar ze
zijn nog wel terug te vinden in de
achterhoede van de CDA-lijst.
Bij D66 hebben Daan Janssen en
Emina Joosten hun vertrek aangekondigd. Daan Janssen was twee
keer lijsttrekker en acht jaar fractieleider. Hij staat als lijstduwer op de
24e plaats en Emina Joosten bezet
de 7e plek.
Harrie van Oosterhout was vier
jaar geleden lijsttrekker van de
VVD. Nu staat hij als vijfde op de
lijst. Halverwege deze raadsperi-

ode gaf hij de voorzittershamer van
de fractie al over aan Bas Künen.
Fractieleider Tino Zandbergen is bij
Venray Lokaal hekkensluiter op de
dertigste plaats. Ahmet Kocyigit en
Richard de la Roy bezetten respectievelijk de dertiende en tiende
plek. Dit zijn normaal gesproken
geen verkiesbare plaatsen, maar
beiden wisten in 2018 vanuit vergelijkbare posities toch met voorkeurstemmen in de raad te komen.
Ahmet Kocyigit is al twintig jaar
raadslid en hij stond nog nooit in de
top vijf van de lijst. Toch wist hij telkens op eigen kracht genoeg stemmen te verzamelen voor een plekje
in de raad.
Tekst: Henk Willemssen

Politieke partijen mogen
borden plaatsen
De acht partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen
van woensdag 16 maart mogen zelf reclameborden plaatsen in de
openbare ruimte. Dit is door gemeente Venray toegestaan vanaf
donderdag 17 februari.
De zelfgeplaatste borden moeten
binnen één week na de verkiezingen
weer worden verwijderd. Zoals bij
alle verkiezingen zorgt de gemeente
weer voor grote borden waarop
de posters van de deelnemende
partijen digitaal zijn afgedrukt.
Dit is zo gedaan omdat het in het
verleden vaker voorkwam dat
partijen posters over elkaar heen
plakten. Sommige affiches waren
ook te groot waardoor er te weinig
ruimte overbleef voor de andere

posters. Nu krijgt iedere partij
een standaardmaat van 63 bij
56 centimeter. De borden worden
binnenkort geplaatst op negentien
locaties in de dorpen en de wijken
van Venray. Daarnaast kunnen de
partijen ook gebruik maken van de
sandwichborden die aan tachtig
lantaarnpalen in de gemeente zijn
bevestigd. Deze borden worden
beheerd door reclamebureau ESH
Media.

Burgemeester Leontien Kompier maakte
de kieslijsten bekend tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau
op vrijdag 4 februari in de raadzaal van
het gemeentehuis. “Het is mooi dat er
zo veel deelnemers zijn. Een feest voor
de democratie”, zei de burgemeester.
Bij de vorige verkiezingen in 2018 waren
er 154 kandidaten. Het oude record komt
uit 2014 met 183 deelnemers.
Na het voorlezen van de 8 lijsten met
de 200 namen (143 mannen, 57 vrouwen) was er een korte schorsing waarin

burgers bezwaar konden maken tegen
namen of lijsten. Na 10 minuten heropende Leontien Kompier de zitting.
“We hebben geen bezwaren mogen
ontvangen. We kunnen nu het procesverbaal ondertekenen. Dan zijn we in
Venray helemaal klaar voor de verkiezingen.”
Acht partijen nemen deel. Dat waren
er in 2018 nog zeven. GroenLinks is de
nieuwkomer die achteraan aansluit als
lijst acht. De lijstvolgorde is bepaald
aan de hand van de verkiezingsuit-

slag van 2018. Het CDA staat op één,
gevolgd door Venray Lokaal, SP, D66,
Samenwerking Venray, VVD, PvdA en
GroenLinks. De VVD had meestal een
vrij korte kieslijst. De lijst telde in 2018
nog twaalf namen. Ditmaal spannen de
liberalen de kroon met 47 kandidaten.
Ook dit is een record voor Venray. Het
maximaal toegestane aantal is vijftig
namen. GroenLinks heeft met veertien
kandidaten de kortste kieslijst.
Tekst: Henk Willemssen

Vroegstemmen alleen
bij vier kieslokalen in Venray
De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar op woensdag 16 maart. Om het aantal kiezers beter te spreiden,
kan er ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart worden gestemd. Dit kan alleen in vier stemlokalen in Venray.
De stembureaus in de andere dorpen blijven dicht tot woensdag.
De stembureaus in het gemeentehuis,
wijkcentrum ’t Schöpke in Veltum,
wijkcentrum ’t Stekske in Landweert
en het wijkcentrum in Brukske zijn
door de gemeente aangewezen. Hier
kunnen kiezers op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart van
07.30 tot 21.00 uur hun stem uitbrengen. Op woensdag gaan alle 24 stembureaus open, 11 in Venray en 13 in de

overige dorpen.
Bij de landelijke verkiezingen van
vorig jaar gingen in Venray voor het
eerst vier stembureaus twee dagen
eerder open. Dat leidde toen tot
verwarring, want sommige kiezers
troffen op maandag en dinsdag een
gesloten stembureau aan. Ze wisten namelijk niet dat ze alleen bij de
vier aangewezen locaties vervroegd

konden stemmen. Uiteindelijk brachten toen 2.521 kiezers op maandag of
dinsdag hun stem uit. Dat was bijna
10 procent van de 26.530 Venraynaren
die naar de stembus gingen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen ligt de
opkomst altijd lager (18.481 uitgebrachte stemmen in 2018) dan bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Verkiezingsavond in gemeentehuis
De gemeente organiseert op woensdag 16 maart weer een verkiezingsavond in de raadzaal van het gemeentehuis. De invulling van de verkiezingsbijeenkomst is afhankelijk van de coronamaatregelen die dan nog gelden.
Voor het eerst worden tijdens deze
avond niet meer de namen van de
27 gekozen raadsleden bekendgemaakt. Dit gebeurt om missers te
voorkomen. Er wordt alleen een voorlopige uitslag gepresenteerd met het

aantal behaalde zetels per partij.
De definitieve uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de zitting van het
centraal stembureau op maandag
21 maart om 10.00 uur. Het afscheid
van de oude gemeenteraad vindt

plaats in de vergadering van donderdag 24 maart. De installatie van de
nieuwe raad gebeurt in de raadsvergadering van woensdag 30 maart.

waarin het extra budget op de agenda
kan komen, is op 31 mei. Toch hoeft
de werkgroep met de aanbesteding
niet te wachten tot het raadsbesluit.
Dorpsraadvoorzitter John van Dijck
meldde in het dorpsradenoverleg van
7 februari dat de aanbesteding binnenkort de deur uitgaat. “De hoogte
van het tekort is nog onzeker.
Het bedrag zullen we pas weten na de
aanbesteding.”
Ook andere dorpsraden toonden zich

bezorgd over de oplopende kosten
van nieuwbouw of verbouwing van
gemeenschapshuizen. Het financiële probleem speelt ook in Wanssum,
waar de kerk wordt verbouwd tot een
multifunctioneel centrum, en in Heide
waar de accommodaties De Schól en
De Gelderkoel worden samengevoegd.
“Het financieel plaatje ziet er nu heel
anders uit dan twee jaar geleden”, zei
dorpsraadvoorzitter Leon Janssen van
Heide.

Weer financiële tegenvaller mfa Merselo
De nieuwe multifunctionele accommodatie in Merselo valt opnieuw duurder uit. Hoeveel geld de gemeenteraad nu moet bijpassen, is nog onbekend. Het bedrag komt pas in beeld als de uitkomst van de aanbesteding
bekend is.
Het College van B&W spreekt van een
‘fors financieel tekort’ in de informatiebrief aan de raadsleden. Een half
jaar geleden moest het budget al met
zes ton worden verhoogd. Dat kwam
door de stijgende bouwkosten voor
de nieuwbouw van de basisschool die
onderdak krijgt bij verenigingsgebouw

D’n Hoek. Schoolbestuur SPOV legde
toen 44.000 euro bij en 550.000 euro
vond de gemeente door de afschrijvingstermijnen te verlengen. De
gemeenteraad stemde in oktober 2019
al in met een bijdrage van 2,3 miljoen
euro.
De nieuwe tegenvaller komt door

strengere eisen aan scholenhuisvesting en het binnenklimaat. Ook blijken de beoogde bezuinigingen op het
verenigingsdeel niet helemaal haalbaar door de hogere bouwkosten.
Het college meldt dat de aankomende
verkiezingen voor vertraging zorgen.
De eerstvolgende raadsvergadering

ELEKTRO MONTEUR

LOTTUM

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor de installatie, onderhoud, service aan de diverse typen poorten, slagbomen
en de elektronische apparatuur die ABC Hekwerk levert. Jouw opleiding en ervaring zijn op
VMBO / MBO niveau elektrotechniek en je bent nieuwsgierig voor nieuwe ontwikkelingen.
Met onze servicebus bezoek je uiteenlopende klanten en projecten.Vanzelfsprekend ben je
communicatief vaardig. Je werkt graag buiten,lost problemen zelfstandig en deskundig op,
maar kan voor extra ondersteuning altijd terugvallen op een hecht team van specialisten.

Wij bieden een collegiaal team, marktconform salaris en uitzicht op een vaste baan. INT
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Dorpsraden merken toenemende onrust over vliegveld
De bewoners van de dorpen maken zich steeds meer ongerust over de
gevolgen van de heropening van militair vliegveld De Peel in Vredepeel.
Dat merkten de dorpsraden op in het dorpsradenoverleg van maandag
7 februari in gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide.

Dorpen krijgen bloem
bakken van Venray Bloeit
De dertien dorpen in gemeente Venray kunnen gratis een bloembak krijgen van Venray Bloeit. De promotieorganisatie plaatste in
het centrum Venray vorig jaar al dertig bloembakken. “We willen
eenheid creëren in Venray en de dorpen”, zei voorzitter Wim
Peeters van Venray Bloeit in het dorpsradenoverleg.
De bedoeling is dat de
bloembakken nog voor de zomer
worden geplaatst. Ze krijgen
allemaal dezelfde plantjes om de
uniformiteit te benadrukken. Als
de dorpen meerdere exemplaren
willen, dan zullen ze ervoor
moeten betalen. “Want de bakken
zijn niet goedkoop. Maar ze gaan
wel lang mee”, zei Wim Peeters.
De dorpsraden reageerden
positief. “Een leuk initiatief”, zei
voorzitter Leon Janssen van het
dorpsradenoverleg.
Venray Bloeit plaatste vorig jaar

dertig bloembakken (twintig grote,
tien kleinere) in het centrum van
Venray. De aankoop bedroeg
18.000 euro en het onderhoud, dat
wordt verzorgd door zorgboerderij
Boer Hans, kost 4.000 euro per.
Venray Bloeit ziet erop toe dat
de bloembakken netjes blijven.
Vernielingen of uitgetrokken
plantjes worden uiterlijk de dag
erna voor 09.30 uur weer hersteld.
In de dorpen wil Venray Bloeit voor
onderhoud samenwerken met de
lokale zorgboerderijen.

Dorpen willen betere
afspraken over kermis
De dorpsraden willen dat er betere afspraken worden gemaakt
over de kermis. “Het is afgelopen jaar niet helemaal goed aan.
We moeten zorgen voor strakkere afspraken. Zorg ervoor dat
ieder dorp een contactpersoon heeft”, zei voorzitter Leon Janssen
in het dorpsradenoverleg van maandag 7 februari.
Gemeente Venray heeft de
dorpskermissen uitbesteed aan
Sterevents uit Oostrum. “Het probleem is dat onderaannemers die
Sterevents inhuurt niet van alles
op de hoogte zijn”, vertelde Leon
Janssen. Zo kwam het in Geijsteren
voor dat om 20.00 uur een attractie
al werd gesloten. “Op dat moment
was het niet druk op het kermisterrein. Maar de jeugd komt vaak
later en toen was de attractie al
dicht”, zei dorpsraadvoorzitter Bas
Vennekens. “De exploitant moet
zich aan de afspraken houden. Ook
als het niet druk is.”

Meer afwisseling
Over de verouderde draaimolen
waren er ook enkele klachten.
“We krijgen in de dorpen geen
echte carrousel maar een draaimolen”, zei Leon Janssen. “Dat staat
ook zo in het contract. Sterevents
zorgt ervoor dat er nieuwe spullen

opkomen. Ook zal er meer afwisseling zijn in de attracties zoals
een ‘Whipe Out’. De rups is er niet
geweest vanwege corona. Hopelijk
kan de planning dit jaar normaal
verlopen. Dan zullen er ook minder
problemen zijn”, verwacht hij.
Door de coronamaatregelen moesten de dorpskermissen in de afgelopen twee jaar vaak uitwijken
naar een andere datum of ze werden helemaal geannuleerd. Enkele
dorpsraden vinden drie dagen
kermis lang genoeg in hun dorp.
“Sterevents wil toch graag de dinsdag als vierde dag erbij houden.
Anders zou de kermis maandagavond al aflopend zijn”, zei Leon
Janssen. Merselo is juist blij met de
vierde kermisdag. “Want dinsdag is
onze drukste dag”, zei dorpsraadvoorzitter John van Dijck.

HEKWERKMONTEUR

Tekst: Henk Willemssen

De dorpsraden willen daarom het
onderwerp binnenkort op de agenda
zetten en Jan Houba uitnodigen om
informatie te delen. Oud-wethouder
Houba heeft namens de Venrayse
burgers zitten in het overlegorgaan
COVM. “Het vliegveld gaat alle dorpen aan”, zei Annemarie van Kruijssen
van dorpsraad Leunen. “Er staat veel
te gebeuren. We moeten nadenken
over wat we kunnen doen. Daar moeten we met elkaar over praten.” De
andere dorpen konden zich erin vinden. “Want samen staan we sterker”,
vond Jan-Willem Bruijsten van dorpsraad Oostrum. “Wij vertegenwoordigen alle inwoners van de dorpen.
De F-35’s gaan veel herrie maken.
Mogelijk kunnen we afspraken maken
over de vliegbewegingen en wanneer
ze plaatsvinden.”

Mensen spreken

Vlieglawaai

Andere dorpsraden namen een meer
berustende houding aan. “Dit hou je
toch niet tegen”, luidde de mening. De
dorpsraden vinden het niet gemakkelijk om een standpunt in te nemen.
Omdat de bewoners vaak verdeeld zijn
in twee kampen. “Het begint steeds
meer te leven. Maar het is lastig om als
dorpsraad een mening te vormen”, zei
John van Dijck van dorpsraad Merselo.
Jac Derikx van dorpsraad Geijsteren
reageerde: “Je moet eerst vragen hoe
de mensen erover denken. Anders kunnen we niet namens het dorp spreken”,
zei Derikx, die ook gemeenteraadslid
is. Hij haalde aan dat de gemeenteraad
unaniem tegen de heropening van het
vliegveld is. “We moeten waakzaam
zijn maar verder zullen we dit aan de
gemeenteraad moeten overlaten.”

Jan Houba is net als de gemeenteraad
een fervent tegenstander van het vliegveld. Uitgerekend in Vredepeel, het dorp
waarin de vliegbasis ligt, lijkt de tegenstand minder groot. “Ik voel me niet vertegenwoordigd door Jan Houba”, meldde
voorzitter Theo Kooter. De dorpsraden
willen vooral de inwoners informeren.
“Veel mensen hebben lange tijd niet in
de gaten gehad wat er staat te gebeuren”, zei Jeanne Jansen van dorpsraad
Smakt-Holthees. “Dat vlieglawaai is niet
prettig. We proberen het dorp steeds
goed te informeren.” Ook dat blijkt nog
niet zo eenvoudig. “We willen daarom
de stand van zaken weten en wat dit
allemaal betekent voor de dorpen”, zei
Annemarie van Kruijssen.
Tekst: Henk Willemssen

Ruimte voor groen

Gemeente wil dorpskernen niet
helemaal volbouwen
In de bebouwde kommen van Venray en de dertien dorpen moet voldoende ruimte overblijven voor groen.
De roep om ‘bouwen, bouwen, bouwen’ mag niet leiden tot een ongezonde stenige omgeving. Daarvoor waarschuwde Jan Erik Kikkert, beleidsmedewerker natuur en landschap, in het dorpsradenoverleg.
“Ieder dorp zou een klimaatbos moeten krijgen en een koelte-eiland in
het centrum, want veel stenen, weinig schaduw en geen groen leiden
tot hittestress. Stenen houden in de
zomer de warmte vast en stralen
die ’s avonds en ’s nachts weer uit.
Dat heeft een negatief effect op de
gezondheid”, vertelde hij. “Ook leidt
het tot een energiepiek omdat de
airco’s op warme zomerdagen blijven
draaien.”
De gemeente kijkt zelf ook kritisch
naar de openbare ruimte. “We gaan
de pleinen vergroenen. Als eerste
is het Gouden Leeuwplein aangepakt. Ook kijken we of de trottoirs
en straten wel zo breed moeten zijn.
Wellicht kunnen ze smaller waardoor
meer ruimte voor groen ontstaat.”

De versteende voortuintjes ziet Jan
Erik Kikkert het liefst verdwijnen.
“Het motto is stenen eruit en planten
erin. Je ziet het vooral in grote wijken
zoals Brukske waar in straten alle tuintjes zijn versteend. Hier valt nog veel
winst te behalen.”

Maatregelen
De klimaatverandering heeft ook
gevolgen voor de biodiversiteit. “Veel
planten en dieren kunnen de snelle
veranderingen niet meer volgen. Ze
sterven uit en je ziet er plaagdieren
voor terugkomen zoals de eikenprocessierups“, vertelde Kikkert. Venray
wil voor 2035 genoeg maatregelen nemen om hinder en overlast
van weersverandering te beperken.
“We moeten ons beter aanpassen aan

de natuur. De oude aanpak werkt niet
goed meer. Bij telkens hoogwater
moet je niet nog hogere dijken gaan
bouwen, maar het water de ruimte
geven zoals bij het project OoijenWanssum is gebeurd.”
Het herstel van beken zoals de
Loobeek, Oostrumsche Beek en
Lollebeek draagt bij aan een betere
waterhuishouding. De beken zijn in
het verleden rechtgetrokken maar nu
gaan ze weer meanderen. “In de afgelopen droge zomers is het grondwaterpeil fors gedaald. Boeren moesten
door de droogte al vroeg in het voorjaar hun land beregenen. Nu zie je dat
rond de beken de waterstand weer
aan het stijgen is”, zei Kikkert.
Tekst: Henk Willemssen

Dorpsraad ongerust over sluiting
Pelgrimshuis
Restaurant ’t Pelgrimshuis in Smakt gaat op 1 maart dicht. De eigenaren Piet en Els Bonants stoppen na
44 jaar met hun horecazaak. Ze zijn nog op zoek naar een opvolger.
De sluiting betekent ook dat veel
verenigingen uit Smakt en Holthees
dakloos worden. De dorpsraad vergaderde steevast in ’t Pelgrimshuis. “Het
zou een drama zijn als het dichtgaat”,
zei dorpsraadslid Jeanne Jansen in het
dorpsradenoverleg van maandag 7

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor het vakkundig plaatsen van verschillende soorten hekwerken, draai- en
schuifpoorten, slagbomen, betonfunderingen etc.
Vanuit Lottum vertrek je dagelijks met je collega naar projecten in regio Zuid-Oost.
We zoeken een collega die van aanpakken en van werken in de buitenlucht houdt. Je kunt
goed zelfstandig werken en bent nauwkeurig. Je bezit een VCA-diploma en een geldig B-E
rijbewijs of je bent bereid die te halen.

TERESSE? Stuur je CV met motivatiebrief naar info@abclottum.nl t.a.v. Remco Cuijpers.

februari. “We hopen maar dat er een
overname komt. We moeten het even
afwachten want er lopen nog gesprekken.”
Het is traditiegetrouw druk in Smakt
rond het hoogfeest van Sint Jozef
op 19 maart. Veel pelgrims bezoe-

ken dan het bedevaartsoord.
“Als ’t Pelgrimshuis sluit dan komen
de pelgrims wellicht ook niet meer
en dan verdwijnt het leven uit het
dorp”, vreesde Jeanne Jansen. “Met als
gevolg dat ook de kerk dichtgaat.
Dit zou heel slecht zijn.”

KOM JIJ
ONS TEAM
VERSTERKEN?

06

nieuws \ 1702

Vervolg voorpagina

FNV organiseert verkiezings
debat in Venray op 3 maart

Student TakeOver
De Student TakeOver is een voorstelling met verschillende acts die door
leerlingen van het Raayland College
worden uitgevoerd. De twee avondshows zijn voor iedereen toegankelijk.
Dit jaar waren het niet de docenten die
de organisatie op zich namen, maar
de leerlingen. Daarom is de show
van het Raayland niet meer onder de
naam Traayout naar buiten gebracht,
maar wordt het nu Student TakeOver
genoemd. En dat is letterlijk wat Kyra,
Cato en Sanne hebben gedaan. “Wij
zijn uit een grote groep naar voren
gekomen om de organisatie onder
onze hoede te nemen. We hebben
wel gemerkt dat er veel meer bij een
voorstelling komt kijken dan we van
te voren dachten, maar hier leren we
alleen maar van”, vertelt Cato.

Op rolletjes lopen
Ervaring met het organiseren van een
voorstelling hadden de drie meiden niet. Cato: “Met een groep van
twintig mensen hebben we tijdens
een middagpauze samen gezeten
om te overleggen wie welke rol op
zich zou nemen. We hebben afgesproken om de groep te verdelen
in commissies zodat iedereen een
eigen onderdeel had om een steentje
aan bij te dragen. Wij kijken in deze

commissies mee om te zien wat er
gebeurt en of alles nog op rolletjes
loopt.” Inmiddels hebben Cato, Kyra
en Sanne al vele uren in de organisatie gestoken. De vwo-6 leerlingen
maakten zelf contact met de schouwburg, hielden audities voor de acts
en maakten een balans op, want
ook het financiële plaatje moesten
ze op eigen houtje op orde hebben.
“Enkele docenten hebben ons daarbij wel geholpen, maar het was erg
spannend om bij ondernemers te
vragen of ze ons bij de show konden ondersteunen”, vertelt Kyra. Voor
hun gevoel werden ze in het diepe
gegooid, toch kwamen de meiden
stralend terug na de pitch. “Het was
supergaaf om deze gesprekken te
voeren. We hadden het gevoel dat we
serieus werden genomen. Daarnaast
is het heel leerzaam”, aldus Sanne.
Het plan was om dit jaar de show
specialer te maken dan andere jaren,
maar corona gooide roet in het eten.
Sanne: “Je merkt dat corona zorgt
voor onzekerheid. Dit hebben we
bijvoorbeeld gemerkt bij een aantal
ondernemers, maar ook bij het vastzetten van de datum van de show. De
voorstelling is al eens verplaatst. We
hopen deze week de kaartverkoop te
starten.”

Het enige wat de meiden nog rest is
het maken van een draaiboek en het
bedenken van een vwo-6 act. “Deze
eindact is al een aantal jaren een
kenmerk van de show. De voorbereidingen voor deze act zijn nog in volle
gang. Het is namelijk niet altijd even
makkelijk om met zoveel mensen een
goede act op het podium te krijgen.”
Ondanks dat het Sanne, Cato en Kyra
veel tijd heeft gekost, zijn ze razend
enthousiast over alles wat ze tot
nu toe hebben bereikt. “Tijdens de
toetsweek hebben we het werk losgelaten, maar het spookt toch door je
hoofd”, vertelt Cato. Kyra: “De laatste
weken wordt het heel druk, maar dat
is meer dan de moeite waard.”
Sanne en Cato zijn zelfs zo enthousiast over het werk, dat ze erover
nadenken om in de toekomst nog
andere dingen te doen binnen dit
werkveld. “We hebben zoveel plezier
in het organiseren van de show. We
betrappen ons er af en toe op dat we
zitten te stralen als we erover praten”, zegt Cato. Sanne: “Deze voorstelling is een mooie afsluiting van
onze middelbare schooltijd. Als we
eraan terugdenken, mogen we zeker
trots zijn op het resultaat.”

Lokaal FNV Limburg Noord organiseert op donderdag 3 maart een
verkiezingsdebat. Het debat wordt geleid door Thomas van Duin
en zal onder andere gaan over thema’s als zorg, werk, de verstrekking van uitkeringen en de energietransitie.
Het debat vindt plaats in het
gemeentehuis van Venray en
begint om 19.30 uur. Het debat is

toegankelijk voor leden en nietleden van de FNV en kan live uitgezonden worden.

Integrale veiligheidscontrole
in Venray
De politie hield samen met overheidspartners en Duitse collega’s een integrale veiligheidscontrole in de gemeente Venray.
Ook de Boa’s van de gemeente Venray waren hierbij betrokken.
Naast de controles in panden vond ook een grote verkeerscontrole plaats op diverse locaties. Zo’n veertig collega’s van politie, gemeente, Act! Interventieteam en Koninklijke
Marechaussee hebben aan deze inzet meegewerkt.
Burgemeester Leontien Kompier:
“Deze crimecontrol is een mooi
voorbeeld van de goede samenwerking tussen diverse overheidsdiensten. Hierin blijven
we investeren. Meestal onopvallend, maar het was zichtbaar op diverse plekken in onze
gemeente. De diensten voerden

controles uit op georganiseerde
criminaliteit, drugshandel, drugstoerisme en het rijden onder
invloed. Ik kijk terug op een
goede, breed georganiseerde
actie, complimenteer alle betrokken diensten en ben benieuwd
naar de resultaten”.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Hulp van ervaringsdeskundigen:
want het helpt om te praten met
iemand die je begrijpt!
Iedereen heeft wel eens momenten waarop het minder met je gaat.
Lichamelijk, psychisch of ﬁnancieel. Waar we bij lichamelijke klachten
makkelijker hulp zoeken of er met elkaar over praten, is dat bij psychische
of ﬁnanciële problemen misschien wat lastiger.

Taalhuis
Horst aan de Maas en Venray
Het Taalhuis is er voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven,

Worstel jij hier ook mee? En zou je

Hoe kom je met ze in contact?

rekenen en/of digivaardigheden. Er zijn verschillende mogelijkheden

graag ondersteuning krijgen? Dan kun

Dus vind je het moeilijk om zelf uit

om hiermee aan de slag te gaan. Dat betekent niet altijd terug in de

je in Venray gebruik maken van de

jouw situatie te komen? Neem dan

schoolbanken, maar kan bijvoorbeeld ook met een taalcoach. Tijdens

hulp van ervaringsdeskundigen Mark

gerust contact met ze op!

een kennismaking wordt besproken wat de wens en leervraag is.

verschillende uitdagingen waar zij in hun

Kom naar het Trefpunt bij Stichting

Dag schaamte, hallo talenten!

leven voor hebben gestaan. En ze zijn

‘Ik begin’, Julianasingel 67 in Venray

Helaas blijft laaggeletterdheid vaak verborgen. Er heerst twijfel en schaamte.

speciaal opgeleid om deze ervaring in

(iedere donderdag van 10.00 – 12.00

Dat is zonde. Misschien blijven er talenten verborgen doordat laaggeletterd-

te zetten om anderen te ondersteunen

uur). Of bel, app of mail met Mark of

heid iemand hierin belemmert. De ruimte om een leven lang te leren moet

en in beweging te krijgen.

Resi. De ondersteuning is gratis!

er voor iedereen zijn. Herken je laaggeletterheid bij jezelf of iemand anders?

en Resi. Zij hebben zelf ervaring met

Neem dan contact met ons op.
Het Taalakkoord 2.0

Want het helpt

Inmiddels hebben ruim 20 vrijwilligersorganisaties, verenigingen en werk-

om over je

gevers het Taalakkoord 2.0 ondertekend. Laaggeletterdheid normaliseren en

problemen te
praten, zeker
met iemand die
je begrijpt.
Resi: tel. 06 – 49 54 17 55

bespreekbaar maken en het zorgen voor ondersteuning zijn belangrijke
speerpunten. Wil je als organisatie meer informatie? Neem contact met ons op.
Contactgegevens
Tel. 06 – 213 896 08 | taalhuis@biblionu.nl
www.taalhuishorstvenray.nl

Mark: tel. 06 – 29 15 44 49
Mark
E-mail: ervaringsdeskundige.venray@gmail.com

Venray, focus op mensen

Inloopspreekuur: iedere 1e donderdag van de maand,
10.00 – 12.00 uur, het Trefpunt bij Stichting ‘Ik begin’,
Julianasingel 67 in Venray.
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Voorzitter wil meer verbintenis

Nathaly Hofmans
Venray Bloeit richt zich op grotere
strijdt om titel Miss Beauty projecten
of Limburg
De Venrayse Nathaly Johana Hofmans (21) is samen met 35 andere
Limburgse dames in de finale beland van de Limburgse missverkiezing
Miss Beauty of Limburg 2022. Tijdens de finale, die plaatsvindt op vrijdag
18 maart in de Maaspoort in Venlo, strijdt zij om de felbegeerde titel.

Venray Bloeit heeft plannen voor de toekomst. De nieuwe voorzitter Wim Peeters wil meer werk maken van de
promotie van gemeente Venray. “In het verleden was er te weinig samenhang. We gaan meer verbinden,
mensen samen aan tafel brengen en de promotie aanjagen”, vertelde hij in het dorpsradenoverleg van maandag 7 februari.
Venray Bloeit ontvangt jaarlijks
70.000 euro subsidie van gemeente
Venray. Hetzelfde bedrag brengen de
aangesloten organisaties gezamenlijk op zoals Venray Centraal, horeca,
cultuur en scholen. “We gaan meer
focussen op projecten. De eerste stap
was de bloembakken in het centrum
van Venray waaraan iedereen heeft
meebetaald.”
De promotieorganisatie wil een jaar-

lijks terugkerend evenement, street
art zoals het beschilderen van muren
en een muziekkiosk in het winkelcentrum. Ook gaat het kwartaalblad
Venray Magazine verschijnen. “Een
verhalenboek over de vier seizoenen
door professionele tekstschrijvers”,
zei Wim Peeters. “De leidraad is dat
we trots zijn op Venray. Alhoewel dat
niet zo in onze cultuur past.”
Venray Bloeit wil ook iets onderne-

men met de rotondes die nu een
diverse invulling en uitstraling hebben. Het streven is een herkenbare en uniforme sfeer te creëren.
Ongeveer driekwart van de rotondes is geadopteerd door bedrijven.
“We gaan met ze praten over de plannen”, aldus Peeters.

Tekst: Henk Willemssen

Onderzoek moet alternatieven uitwijzen

Gemeente wil geen zonnepark op
De Spurkt
Het is niet de bedoeling een zonnepark aan te leggen op locatie De Spurkt aan de noordkant van Venray.
Andere vormen van grootschalige energieopwekking zijn hier ook niet te verwachten. Dat antwoordt het
College van B&W op vragen van Statenlid Emma Palmen uit Oostrum.

Voor Nathaly is het de eerste keer dat
ze deelneemt aan een missverkiezing.
Het is volgens haar een droom die
uitkomt. “Ik durfde me zelf nooit op
te geven. Toen ik rond november een
berichtje via mijn Instagram kreeg dat
ik gescout was en de vraag ontving of
het me leuk leek om me op te geven,
heb ik dat meteen gedaan. Het was
mijn kans om uit mijn comfortzone te
stappen. Eigenlijk met de gedachte
dat het niks zou worden, maar nu sta
ik in de finale.”

Kroon
De Venrayse heeft een duidelijk
doel voor haarzelf. “Ik zou graag zelf
als persoon door dit traject willen
groeien. Tot nu toe gaat dat al aardig
goed. Maar natuurlijk is mijn grootste
doel om die kroon te winnen.”
De finale vindt plaats op vrijdag

18 maart in het Maaspoort theater in
Venlo om 20.00 uur. De dames zijn
sinds januari al druk bezig met trainingsdagen en bootcamps. Binnenkort
komt er nog een weekendtraining
aan. “Op de finaledag zelf moeten we
vroeg aanwezig zijn om onze make-up
en haar te laten doen en de generale
repetitie in te gaan. Nadat we dit hebben gedaan, worden we nog éénmaal
in de make-up gezet en dan gaat het
allemaal gebeuren. Tijdens de finale
zelf zullen we verschillende rondes
hebben, waar we ook flink op worden voorbereid.” Of Nathaly er met de
winst vandoor gaat, daar is ze stellig
over. “Het zijn één voor één prachtige
dames en de lat ligt erg hoog. Dus ik
ga mij 100 procent inzetten om te
kunnen winnen, maar iedereen die er
staat is voor mij al een winnaar.”

Pastorie Oirlo is officieel
verkocht
De pastorie in Oirlo is officieel begin deze maand verkocht.
Mevrouw Hennequin, een juriste en designer uit Leiden, is nu
eigenaar van het pand.
Hennequin beheert een stichting
die zich bezighoudt met maatschappelijke dienstverlening
op het gebied van zorg en
onderwijs. De activiteiten van
de stichting zijn voornamelijk
besprekingen met hoofden van
gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en hulpverlenende

instanties. Het kerkbestuur besloot
eind 2020 al om de pastorie in Oirlo
in de verkoop te zetten, omdat
het gebouw ontzettend duur was
in vaste lasten. Het geld dat het
bestuur met de verkoop van de
pastorie ontvangt, wordt weer in
de kerk gestoken.

De landbouwgrond in De Spurkt, tussen de Loobeek en bedrijventerrein
Smakterheide, was lange tijd in beeld
voor een nieuw industrieterrein van
30 hectare. Dat plan wees de gemeenteraad na veel weerstand af in maart
vorig jaar. De gemeente kwam daarna
met een alternatief plan voor een klimaatpark. Emma Palmen was er niet
gerust op en schreef een brief aan het
college. Ze haalde aan dat zonnepar-

ken op vruchtbare landbouwgrond pas
mogelijk zijn als alle andere opties
voor zonnepanelen zijn benut.

versiteit te vergroten. Een klimaatpark is niet bedoeld om duurzame
energie op te wekken. Een onderzoek
moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn, zoals de aanleg van een bos.
Betekenis
Het college meldt nu in een reactie dat Ontwikkelbedrijf Greenport had al
een klimaatpark een andere betekenis diverse percelen grond aangekocht
met het oog op het bedrijventerrein.
heeft. Het is een plan uit de visie klimaatadaptatie om gevolgen van over- De gemeente is van plan deze gronden over te nemen van Greenport.
stromingen, wateroverlast, droogte
en hitte tegen te gaan en de biodi-

Burgemeester wil overleg met gemeenteraad

Venray ontvangt nieuw verzoek opvang
vluchtelingen
Gemeente Venray heeft een nieuw verzoek van het Rijk ontvangen voor
de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Dat meldde burgemeester
Leontien Kompier in de raadsvergadering van dinsdag 15 februari.
De burgemeester wil zo snel mogelijk
met de gemeenteraad in overleg over
de ontstane situatie. Mogelijk gebeurt
dit in de extra raadsvergadering van
dinsdag 8 maart. Het verzoek is een
vervolg op de officiële aanwijzing
die gemeente Venray op 14 december ontving. Staatssecretaris Ankie
Broekers-Knol droeg de gemeente
toen op omvijfhonderd vluchtelingen
op te vangen in de Evenementenhal
in Oostrum voor een periode van
vier maanden. Ook enkele andere
gemeenten ontvingen een dergelijke aanwijzing. Even later bleek
dat er geen juridische basis was om
gemeenten een plicht op te leggen.

Pijnpunten
De nieuwe staatssecretaris Eric van
der Burg van Asiel en migratie bezocht
in de afgelopen weken de betrokken
gemeenten. In Venray sprak hij onder
meer met de voorzitters van de acht
raadsfracties. “Er bleek geen juridische
grondslag voor de aanwijzing te zijn
zoals gedacht”, zei Leontien Kompier.
“De staatsecretaris heeft hiervoor
zijn oprechte excuses aangeboden.

We hebben schoon schip gemaakt en
pijnpunten uit het verleden besproken. We hebben afgesproken er een
streep onder te zetten. De staatsecretaris zegde toe met een concreet
voorstel te komen. Dat is vandaag binnengekomen.”

20% KORTING

OP GORDIJNEN

Ophef
De wrevel uit het verleden gaat over
het asielzoekerscentrum op vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck.
De gemeenteraad stemde op
22 december 2015 in met de opvang
van 450 asielzoekers die vijf jaar zou
blijven. De officiële opening was op
17 juni 2016. De toenmalige burgemeester Hans Gilissen kreeg in april
2017 onverwacht bericht van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) dat het asielzoekerscentrum
per 1 november 2017 zou worden
gesloten. Vanwege de sterk gedaalde
instroom had het COA de capaciteit op
Het Roekenbosch niet meer nodig. Het
leidde tot grote ophef in de gemeenteraad die veel kritiek uitte op het COA
dat als een onbetrouwbare partner
werd gezien.

Actie geldt t/m 26 februari 2022.
Vraag naar de voorwaarden.

Spoorstraat 58 in Vierlingsbeek
Telefoon (0478) 63 22 35
siebert@colorsathome.nl
www.siebertcolorsathome.nl
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15-vragen aan

Joep van Goch Oostrum
ten nu ook samen langs elkaar op
school. Dit ik vind fijn want het is
altijd heel gezellig.

Heb je een verborgen talent?
Ik zou het niet zo goed weten.
Drummen misschien? Ik kan best goed
drummen. Ook al doe ik het niet meer.
Ik zit nu sinds ongeveer een week in
een bandje op school, hier doe ik dan
wel drummen. En ook motorrijden, dit
weten ook niet zoveel mensen.

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen bijbaantje en
krijg dus ook geen salaris. Ik wil
eigenlijk wel dit jaar met crypto
beginnen. Het liefst nog eerder, dit
half jaar zelfs.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Gewoon lekker gamen. Of als mijn
familie uit Den Bosch komt dan vind
ik dat altijd heel leuk. Die komen
dan vaak om de week naar mijn opa
en oma in het weekend.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik zou zeggen mijn vader. Hij heeft
mij heel erg veel geleerd. Maar
vooral ook mijn oma. Toen ik 2 jaar
was overleed mijn moeder en ging
ik eigenlijk bijna elke dag naar mijn
oma en dat is nu nog steeds zo, we
eten daar dan ook soms. Bij oma is
het altijd heel erg leuk.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Joep van Goch
13 jaar
Agora Venray
Oostrum

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou ooit nog een keer met de
hele familie naar Ibiza willen gaan.
Ik ben al vaker met mijn vader
geweest, daar overnachtten we
in een villa. Ik zou hier ook graag
een keer naartoe willen met mijn
familie: opa, oma, tantes, ooms,
iedereen.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik wil graag nog Chinees leren. Als
ik later met Chinezen wil praten,
is het natuurlijk wel handig als ik
de taal ken. Ook zou ik wel willen
leren coderen.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik denk toch wel motorrijden. Ik
kreeg voor het eerst een motor toen
ik 7 jaar was en heb er een gehad
tot mijn 12e. Ik heb nu geen motor
meer omdat er geen plekken zijn
zonder eerst een half uur te moeten
rijden.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik denk de keer dat ik op mijn motor
door de bocht wilde rijden. Er lagen
allemaal steentjes op de weg en
toen gleed ik uit, hierdoor lag mijn
rug helemaal open. Hierdoor heb ik,
denk ik, een jaar niet meer motorgereden. Uiteindelijk ben ik toch
maar weer gaan rijden.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Ik zou het eigenlijk niet weten.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik denk dat ik naar de Agora school
ben gegaan. Ik ben heel blij dat ik
die keuze heb gemaakt. Ik heb die
keuze samen gemaakt met mijn
vader. Ik wilde er zelf natuurlijk ook
heel graag heen, maar hij heeft me
wel geholpen de keuze te maken.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Zoals ik net eigenlijk al zei, wat
anderen misschien zou verbazen is
dat mijn moeder is overleden aan
kanker toen ik 2 jaar oud was.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik denk de Donald Duck. Alle boeken
die ik hiervan heb, heb ik al twee
keer uitgelezen en het blijft gewoon
leuk. Door de plaatjes kan me ook
beter voorstellen wat ze doen en dat
blijft leuk.

De laatste foto die ik heb gemaakt
is een foto van ongeveer vijftien tot
twintig crossmotors die bij de kroeg
stonden langs ons huis. Ik vond dit
er heel cool uitzien en heb hier toen
een foto van gemaakt. De foto heb ik Met welke artiest zou jij je leven
gemaakt op mijn verjaardag.
willen ruilen?
Ik denk Jay-Z. Hij is namelijk de rijkste rapper ter wereld. En als ik hem
Hoe heb je je beste vriend/vrienzou zijn zou ik superveel geld spendin ontmoet?
Ik denk op mijn oude school. We zit- deren aan leuke dingen.

Professionele
asbestverwijdering
%
40% 50% bij60
3 stuks
of
meer
bij 2 stuks

bij 1 stuk

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

Hoi

Column

Weer telle
(al)aaf
Het gezelligste, het drukste en
het vrolijkste seizoen begint
weer: vasteloavend 2022. Voor
velen een genot, voor anderen
een nieuwe manier om het dorp
te gaan ontwijken. Hoe vier jij
het?
Ik weet het nog goed, mijn eerste
jaar toen ik carnaval ging vieren.
Ik was ongeveer 8 jaar en was
verkleed als een echte cowgirl.
Dit was ik samen met mijn beste
vriendinnetje van de basisschool.
Met een net gekochte hoed, een
veel te groot vest met de foutste
cowgirlschoentjes die je ooit zal
zien, ging ik met volle moed de
zaal binnen (Schouwburg Venray).
We hadden toen nog geen idee
wat ons te wachten stond. Zodra
wij de zaal betraden, kwam er een
gevoel vrij, een echt carnavalsgevoel (de beste omschrijving die
ik momenteel heb). De geur van
goedkope veren, frituurvet, bier,
wijn, sterke drank met niet te vergeten de vreemdste parfumgeuren
die je ooit geroken zou hebben,
werd ik meteen betoverd door
het hele feest. En dit gevoel waar
ik het over had, werd langzaam
een obsessie dat steeds groter
door de jaren heen werd. Liedjes
oefende ik maanden van te voren,
zodra de Kerstman het huis verlaten had, stond ik onder de douche
de nieuwe hit van Bjorn en Mieke
mee te blèren (waar mijn ouders
en broer natuurlijk mee van konden genieten). Je kan er wel vanuit
gaan dat na de carnavalsdagen er
eentje haar bed niet meer uitkwam
en ik was vast niet de enige.
Vorig jaar, was het eventjes wennen. Geen carnaval vieren op
de manier waarop wij allemaal
gewend waren. En ook dit jaar
vind ik het nog steeds niet helemaal normaal. Het wordt zelfs een
wedstrijd om je kaartjes te kunnen
bemachtigen. Sites crashen door
de hoeveelheid personen die snel
een kaartje willen scoren. Ik hoop
daarom met heel mijn hart dat jullie allemaal een dag zeker de kans
hebben gekregen om carnaval
2022 goed te kunnen vieren. Want
ik kan het wel voor de zoveelste
keer weer gaan zeggen (wat ik ook
nu ga doen): we verdienen het.
Want we zijn allemaal ‘Kampioene
van de nach’. Voor nu duik ik weer
ondergronds.
Maud Rötjes
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het 1G-beleid moet met carnaval
worden toegepast
Het is echt waar: door de coronaversoepelingen kunnen we carnaval gaan vieren. Wellicht niet in de vorm waarin we gewend zijn, maar er is in
elk geval iets mogelijk. Het 1G-beleid (testen voor toegang) geldt echter niet in de kroegen waar straks iedereen komt, alleen bij binnenevenementen waar meer dan vijfhonderd bezoekers komen. Zou hier wel sprake van moeten zijn om besmettingen te voorkomen?
Twee jaar geleden bleek carnaval namelijk een
enorme brandhaard te zijn in Noord-Brabant en
Limburg. Er werden tijdens het evenement veel
mensen besmet, die op hun beurt anderen weer
besmetten. Vlak na carnaval ging het land op
slot. Zou het daarom geen goed idee zijn om nu
in elk geval voor deze dolle dagen een 1G-beleid
te hanteren? Zodat we weten dat er alleen mensen in de kroegen zijn die niet positief getest zijn
op corona. Immers, zonder testbewijs kunnen
mensen die positief zijn toch gewoon naar het

café gaan. Bij mensen die positief zijn, maar verder
niet veel klachten hebben, is er een grote kans dat
ze gewoon naar buiten gaan. Zij willen carnaval niet
aan zich voorbij laten gaan en bovendien: wie controleert hen?
Aan de andere kant is het hebben van een 1G-beleid
tijdens carnaval wellicht onrealistisch. Want dan
zouden er superveel mensen getest moeten worden
elke dag. Is daar überhaupt capaciteit voor? Verder
is het wellicht een oplossing om besmettingen in
de kroeg te voorkomen, maar aan de andere kant

is carnaval een feest dat vaak buiten wordt gevierd.
De straten zullen vol staan met mensen dicht op
elkaar staan en elkaar omhelzen. De mensen die
eventueel positief worden getest en niet de kroeg in
kunnen, hebben wel de ruimte op buiten carnaval te
vieren. En ook buiten kan corona verspreid worden.
Dus is het wellicht een grote onbegonnen zaak.

Het 1G-beleid moet met carnaval worden toegepast.
Wat vindt u?

Oh, zit dat zo!

Van de regen in de drup
In mĳn vorige bĳdrage beschreef ik welke uitdagingen de overheid heeft als gevolg van de uitspraak van
de Hoge Raad inzake de spaartax. Er moet een oplossing worden gezocht voor de voorbĳe jaren waarin de
heffing volgens de Hoge Raad in strĳd is met de wet en er moet een geheel nieuw systeem worden ingevoerd voor de komende jaren.
heffing wél 5 miljard per jaar op.
Dat levert dus een flink gat in de
overheidsfinanciën op.

Ten aanzien van de voorbije jaren
heeft de landsadvocaat geoordeeld
dat het juridisch gezien niet nodig is
om iedereen te compenseren, maar
dat dit wellicht wel maatschappelijk
gewenst is. Hoewel ook de politiek
wel voor een ruimhartige compensatie lijkt te zijn, brengt de box 3

Het opzetten van een nieuw
systeem ligt politiek gevoelig.
Een deel van het probleem is
dat de Inkomstenbelasting, zoals
de naam al aangeeft de inkomsten uit vermogen belast, je
kunt hierbij denken aan rente,
dividend en huuropbrengsten.
Maar ook bijvoorbeeld de verkoopwinst bij de verkoop van een
woning of effecten, zijn goedbeschouwd inkomsten uit vermogen.
Er wordt dan gesproken van een
Vermogenswinstbelasting. Die kennen we in Nederland voor particulieren nog niet.
In de politiek wordt de belastingheffing van inkomsten uit

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

vermogen vaak verward met
het belasting van het vermogen
zelf. In Nederland kende we tot
2001 een Vermogensbelasting.
De heffing was 1 procent, later
0,7 procent. Er waren specifieke
waarderingsregels opgenomen
voor de eigen woning, ondernemingsvermogen en oudedagsvoorzieningen zoals pensioenen.
Voorts was er een samentelregeling, waardoor je nooit meer dan
80 procent van het inkomen aan
belasting verschuldigd was.
Of een vermogensbelasting moet
worden ingevoerd is natuurlijk
aan de politiek. Naar mijn mening
kan het echter geen vervanging
zijn voor de nu door de Hoge
Raad afgeschoten belastingheffing over Inkomsten uit vermogen.
Vermogensbelasting heeft name-

Wil je GITAAR, UKELELE
of BAS leren spelen?
Gratis proefles: 06 52 38 16 45 /
www.gitaarleshorst.nl

lijk dezelfde inherente onrechtvaardigheid als de box 3 heffing.
De spaarzame burger met wat geld
op de bank waarover geen rente
wordt vergoed wordt op dezelfde
wijze belast wordt als de onroerend goed magnaat, die rijk wordt
van de huurinkomsten en waardestijgingen. Dat is nu juist waar de
200.000 vasthoudende bezwaarmakers zich zo boos over gemaakt
hebben. Zij komen dan van de
regen in de drup.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Te koop gevraagd:
ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58

NOG NIET BEZIG MET DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN?
NEEM DE TIJD
INFORMEER JEZELF

JIJ

PRAAT EROVER
MAAK DE JUISTE AFWEGINGEN
MAAR GA VOORAL STEMMEN

...EN LAAT ZO ZIEN WAT BELANGRIJK IS VOOR JOU,
JOUW DIERBAREN IN JOUW WIJK OF DORP

BEPAALT
DE TOEKOMST!

Willy’s Wereld
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Paupers
Enkele weken geleden schreef ik
over The Voice. Op het moment
van schrijven bleek dat nog
maar een topje van de ijsberg
was blootgelegd. Er volgden al
snel meerdere aangiftes en
uitlatingen over misstanden.
Daar bleef het niet bij. Meerdere
BN’ers kwamen de afgelopen
weken niet goed uit de verf.
Bij Ajax werd duidelijk dat
Overmars niet helemaal zuiver
op de graat is. Het fijne weten
we er nog niet van, maar het feit
dat ‘ie de laan uit is gestuurd zal
niet zijn omdat ‘ie een keer in een
Europese beker uit de prijzenkast
heeft gepist. Uit interne besprekingen blijkt ook dat men op de
hoogte is van meer dan alleen
wat verstuurde foto’s. Overigens
mogen ze bij het uitruimen van
Marcs kantoor ook meteen de
persvoorlichter, Brinkhuis, bij het
afval neer zetten. Lil’ Kleine, ook
bekend onder de artiestennaam
Pauperkabouter, kreeg vóór het
weekend een taakstraf van 120 uur
opgelegd wegens mishandeling.
Ik dacht ooit dat zinloos geweld
zwaarder afgekeurd zou worden.
Maar ondanks ‘witte tochten’ en
stoeptegels met lieveheersbeestjes komt een rechter niet verder
dan het opleggen van een weekje
of drie werken in de plantsoenendienst. Twee dagen nadat hij de
straf te horen had gekregen werd
hij alweer opgepakt voor mishandeling van zijn vriendin. Een
dag eerder was Glennis Grace al
opgepakt voor een incident in een
supermarkt. Ze was even, met
anderen, verhaal gaan halen bij de
super omdat daar haar zoon buiten
was gezet na roken in de winkel.
In een tweet doet ze er behoorlijk
nuchter over, maar dat de politie je drie dagen in de cel zet is
niet omdat je boe hebt geroepen
tegen de bedrijfsleider. De laatste
pauper die me de afgelopen tijd
negatief opviel in het nieuws was
Peter Gillis. Ik snap al helemaal
niet waarom dit soort gasten op tv
verschijnen en waarom er ook nog
mensen zijn die ernaar kijken. Wat
ik helemaal niet snap is zijn gezeik
omdat ‘ie met zijn miljoenen vermogen niet in de Quote 500 staat.
Dan voer je als rijk mens voor mij
de erelijst van paupers aan.
Hou vol!

Willy
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VVD Venray

Mijn Valentijnsdate
“Hallo Wim, ik ben Monique, 42 jaar en ik ben op zoek naar een
Valentijnsdate”, zo ongeveer begon een nieuw Messengerberichtje dat
ik vorige week maandag ontving vlak voordat ik de fractievergadering zou ingaan.
Verder lezend werd me snel duidelijk gemaakt dat het hier niet om
een gewone date ging, maar om een
originele actie van boeren en tuinders die op Valentijnsdag buiten hun
eigen bubbel het gesprek aan willen
gaan op en/of over hun eigen bedrijf.
Monique Litjens woont met haar man

Venray Lokaal

en kinderen in Leunen. Daar houden
ze jongvee en runnen ze een agrarische kinderopvang De Mukkenstal.
Ondernemend als Monique is, zocht
ze haar date niet alleen buiten de
boerenbubbel, maar vond ze het ook
leuk om iemand uit te nodigen die ze
niet kent. Ik zei uiteraard ja, dus van-

zo gedreven en heeft gelukkig veel
ervaring met wet- en regelgeving.
Anders is het bijna niet te doen.
Onderweg naar huis realiseer ik me
dat we ook in de politiek het goede
voorbeeld van de boeren moeten
volgen en wat vaker buiten onze
bubbel moeten treden...

Wim de Schryver, lijsttrekker

Pleidooi voor representatieve politiek
Ik zie steeds vaker mensen in jasjes met logo’s van politieke partijen
gestoken klaarstaan met een flyer in hun hand. En ja, wij staan er
ook. Ook zie ik veel mensen met een grote boog om deze mensen
heen lopen.
Daarnaast zie ik ook - niet altijd
even enthousiaste - reacties op
social media voorbijkomen. Ik zie
kreten voorbijkomen als: ‘je ziet
ze vier jaar niet en dan zijn ze er
weer’ of ‘weer een paar mensen die
zichzelf heel belangrijk vinden’. Het
liefst klim ik dan gelijk in de pen

CDA Venray

ochtend hadden we een date.
#Makeadate2022 is een actie van
de agrarische sector om mensen
die minder weten van het boerenbedrijf en wat er allemaal bij komt
kijken op een leuke manier kennis te
laten maken. Het was een erg leuke
en leerzame date. Monique heeft
me de hele geschiedenis van het
bedrijf verteld. Ze hebben behoorlijk
wat hobbels moeten nemen voordat ze hun dromen konden realiseren. Echtgenoot Paul blijkt al net

om dit te ontkrachten. Alleen weet
ik ook dat er een kern van waarheid in deze ergernis zit en dat we
dus een slag te maken hebben in
het écht dichterbij brengen van de
politiek.
Binnenkort komen we met alle
mensen van 30 jaar en jonger

van (bijna) alle partijen samen.
En ik heb goed nieuws: want in de
gemeente Venray zijn dat er relatief
veel. Dit is een groep die nog onvoldoende in het gemeentehuis aanwezig is. Er worden daardoor veel te
veel plannen voor nu gemaakt, die
alleen voor een oudere doelgroep
relevant zijn. Het wordt tijd dat we
verder vooruit gaan kijken. Dat kunnen we bereiken als er zoveel
mogelijk mensen gaan stemmen.
En als ik dan een tip mag geven:

zorg er met jouw stem voor dat de
politiek representatiever wordt.
Stem jong, voor jouw eigen toekomst en voor die van jouw (klein)
kinderen!

Lisanne Wisgerhof, commissielid/
kandidaat raadslid

Visie Vlakwater zet ons stadspark op slot
Het CDA Venray kan niet instemmen met de Visie Vlakwater.
Het belangrijkste argument om daar niet mee in te stemmen is, dat in
de visie staat omschreven dat er géén activiteiten plaats kunnen
vinden na zonsondergang. Voor de duidelijkheid: in de winter is de
zonsondergang rond 16.30 uur en in de zomer is dat tot 22.00 uur.
Het CDA Venray is van mening dat
met deze stelling, ondanks het feit
dat het een visie is, de ondernemers,
verenigingen en instellingen te zeer
beknopt worden in hun (mogelijke)
activiteiten. Een festival als Kitsch in
2018 kan hierdoor bijvoorbeeld niet

door velen toch gelezen en gezien
als een harde wet of regel. Op grond
daarvan wil het CDA Venray een toekomstig probleem voorkomen.
Om tot deze visie te komen heeft de
gemeente een langdurig en goed
proces doorlopen, waarbij met alle
in het Odapark georganiseerd worden, evenals andere activiteiten zoals stakeholders goed gesproken is.
Alle voor- en tegenargumenten zijn
de theehuisconcerten.
benoemd. Wat er dan in de visie
De afgelopen jaren is in de politiek
gedaan wordt is dat iedereen een
duidelijk geworden dat ook al is er
beetje gelijk krijgt. Er wordt geen
maar sprake van een visie, of een
duidelijke keus gemaakt. Er is geen
kader, of een richting, dan wordt dit

sprake van ‘hom of kuit’. En dat vindt
het CDA Venray lastig.
Tot slot is het vlakwatergebied een
mooi gebied. Een soort van stadspark
waarin gerecreëerd moeten kunnen
worden en waar activiteiten plaats
kunnen vinden. Natuurlijk zoveel als
mogelijk in balans met de natuur en
de bebouwde omgeving. Voorwaar
niet gemakkelijk.

Guus Reintjes

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.

Hayberries B.V. is een blauwe bessenbedrijf dat is opgericht in 1999
en gevestigd in het Limburgse dorpje Broekhuizen (gemeente Horst aan de Maas).
Het bedrijf telt 40 hectare blauwe bessen, die worden geteeld voor de versmarkt
en gebruikt voor de verwerking tot producten.
Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn, voor 24-32 uur/week, een

ADMINISTRATEUR /
OFFICEMEDEWERKER

HangOn B.V. zoekt
Magazijnmedewerker

Functie
• Zelfstandig voeren van de ﬁnanciële,
personeels- en oogstadministratie;
• Zorg dragen voor de maandelijkse
rapportages t.b.v. de directie;
• Verwerken van telefonie, in- en
uitgaande post, mails en overige
communicatie;
• Ondersteunen van de directie in
brede zin.

Meer informatie op: www.hangon.com/nl/magazijnmedewerker
www.hangon.nl

Als magazijnmedewerker wordt je breed ingezet bij allerlei werkzaamheden
in ons moderne warehouse. Dit betreft een voltijds baan met uitzicht op een
vast contract.

Magazijnmedewerker_HangOn_2022.indd 1

2022-02-01 10:07:22

Je beschikt over
• Een mbo-opleiding administratie/
bedrijfseconomie aangevuld met
werkervaring en relevante aanvullende
opleidingen;
• Feeling met de agrarische sector
en ervaring met seizoensarbeid is
een pré;
• Kennis van en ervaring met MS Ofﬁce
(Word, Excel);

• Een goede beheersing van de Engelse
en Duitse taal;
• Persoonlijke kenmerken: je bent communicatief sterk, hoge bereidheid tot
samenwerken, je bent ﬂexibel en werkt
gestructureerd en accuraat.
Wij bieden
• Een uitdagende functie waarin je jouw
ervaring en capaciteiten optimaal kunt
benutten en verbreden;
• Een informele werksfeer;
• Arbeidsvoorwaarden volgens de cao
Open Teelten.
Wil je reageren?
Dan ontvangen wij graag jouw
sollicitatie met C.V. per email:
info@hayberries.nl
De sluitingstermijn van de vacature is
6 maart 2022.
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Geplukt

Bart Mous Venray
Hij heeft een enorme binding met Venray en dit blijkt ook duidelijk uit zijn verhaal. Niet alleen is hij hier
werkzaam, maar ook is hij maatschappelijk erg betrokken bij de gemeente. Deze week wordt Bart Mous
(45) uit Venray geplukt.

agenda-technisch lastig is. Als het
dan een keer gebeurt, geniet ik er
wel van.” Inmiddels werkt Bart bijna
één jaar op de jenaplanbasisschool
De Keg in Venray. “Het is fijn om
weer in Venray te werken. Ik woon
vlakbij en vind het mooi om iets
voor mijn eigen gemeente te kunnen
betekenen.”

Liefde
Samen met zijn vrouw Monique
woont Bart in het centrum van Venray.
Ze hebben twee kinderen: Jente en
Rens. Bart leerde Monique ongeveer
twintig jaar geleden kennen toen
ze zijn stagiaire was toen hij werkzaam was in Hegelsom. “Ongeveer
een maand nadat ze klaar was met
haar stage, vierden we samen met de
schoolcarnaval en toen sloeg de vonk
eigenlijk over”, lacht Bart. “Blijkbaar
had ze al langer een oogje op mij,
maar dat had ik natuurlijk niet in de
gaten. Snel genoeg is ze toen bij mij
ingetrokken en we hebben het nog
altijd heel fijn samen. Zo gaan we
graag samen uiteten of drink ik een
speciaal biertje bij Goesting en vinden
we het heerlijk om samen op vakantie
te gaan. Italië is echt ons land.”

Feyenoord

De 45-jarige Bart Mous is een
geboren en getogen Venraynaar.
“Ik heb altijd in Venray gewoond
en ben nooit uit Venray vertrokken.
Het Venrayse, dat is voor mij ook
echt belangrijk, ik heb hier alles
wat ik nodig heb.” Bart groeide op
in ‘t Brukske in een warm gezin.
“Mijn jeugd was heel onbezorgd”,
vertelt hij. “We woonden in een
hele kinderrijke buurt en speelden
altijd buiten. Ik heb twee jongere
broers, waarvan er één in Venray
woont en één in Leunen. Zij zijn
dus ook dicht bij huis gebleven.”

Onderwijs
Nadat Bart de havo afrondde aan
scholengemeenschap Jerusalem,

wilde hij graag fysiotherapie studeren. Hij werd echter niet uitgeloot
voor deze studie en besloot daarop
nog twee jaar naar school te gaan om
zijn vwo-diploma te halen. “In eerste
instantie wilde ik hierna nog een keer
proberen om in te loten voor de studie
fysiotherapie, maar dat liep uiteindelijk anders. Tijdens dat jaar kwam
ik op het idee om de pabo-opleiding
te gaan doen. Mijn vader was ook
leerkracht en directeur en zijn beroep
heeft me altijd aangesproken. Ik ben
me hier toen meer in gaan verdiepen
en heb hier uiteindelijk voor gekozen. Toen ik mijn atheneum klaar had,
ben ik op hogeschool De Kempel in
Helmond begonnen aan de pabo.”
In 1999 studeerde Bart af en was hij

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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officieel leraar. Er is niet specifiek
één ding dat Bart mooi vindt aan het
beroep. “Het is écht het totaalplaatje.
Dit varieert van het onderlinge contact tussen leerkrachten tot de band
die je opbouwt met je leerlingen en
hun ouders. Kinderen zien groeien,
ontwikkelen en veranderen en dat je
daar een bijdrage aan mag leven: dat
is hartstikke mooi.”
Na zijn afstuderen vond Bart een
baan als leerkracht op basisschool
Onder de Linde in Hegelsom. “Hier is
mijn moeder geboren en opgegroeid.
Mijn opa is er langere tijd directeur
geweest nog voordat ik er ging werken. Het was echt bijzonder dat ik
toen een baan aangeboden kreeg
op de plek waar mijn opa zoveel tijd
heeft doorgebracht. Ik heb een hele
leuke tijd gehad in Hegelsom en
ook de mogelijkheid gekregen om
te groeien en meer coördinerende
taken op te pakken.” Bart heeft
namelijk altijd al de drive gehad om
zich te blijven ontwikkelen. “Ik vond
lesgeven heel leuk, maar interesseerde me ook in andere ontwikkelingen en het leidinggevende
gedeelte. Ik hoopte altijd een beetje
op een combinatie van lesgeven en
leidinggeven, dan heb je het beste
van beide werelden.” Deze droom
kwam uit toen Bart een baan aangeboden kreeg op een school in Tienray
en hij deze elementen mocht combineren. De laatste tien jaar heeft Bart
geen les meer gegeven en heeft hij
zich volledig gestort op zijn rol als
directeur van verschillende basisscholen. “Hier haal ik veel voldoening uit. Ik spring wel af en toe
een uurtje in als docent, dat vind ik
superleuk om te doen. Het komt er
alleen steeds minder van, omdat dit

In zijn vrije tijd is Bart graag sportief
bezig. “Ik haal veel energie uit hardlopen”, geeft hij aan. “Daarnaast ben ik
echt een voetballiefhebber. Ik vind het
leuk om een aantal keer per seizoen
naar mijn club Feyenoord te gaan.
Daar ben ik heel trots op, iedereen in
mijn omgeving is voor Ajax en daar
word ik dus wel door geprikkeld en
mee geplaagd. Dat maakt mij niet uit.
Mijn zoon is voor Ajax, maar hij vindt

het alsnog leuk om met me mee te
gaan naar De Kuip. De sfeer daar is
heerlijk en het is dan echt een leuk
uitje samen.”
Naast dat hij een aantal keer per seizoen afreist naar Rotterdam, is Bart
geregeld te vinden bij voetbalclub
SV Venray. “Daar ondersteun ik het
bestuur, ik leid de bestuursvergaderingen. We hebben een enorme drive om
de club zo mooi mogelijk te maken.
Mijn eigen ambitie is om meer te
gaan betekenen binnen het bestuur
de komende periode. Nu ben ik actief
betrokken, maar ik ben o
 fficieel nog
geen bestuurslid. Ik ben nog niet
gekozen en heb mezelf nog niet kandidaat gesteld, maar dit is wel iets
waar mijn ambitie ligt.”
Bart is niet de enige thuis die een passie heeft voor sport. “We zijn thuis
alle vier wel echt sportief. Sport en
bewegen is belangrijk voor ons en
we hebben onze kinderen hierin altijd
gestimuleerd. Jente en Rens hebben
gehockeyd en ik ben daar ook leider en coach geweest van de teams
waarin zij speelden. Jente danst bij
Dizzy en toen mijn zoon ging voetballen in Leunen, heb ik me daar
ook ingezet als leider en trainer.”
Bart is van mening dat het belangrijk is dat ouders participeren op dit
gebied. “Dat kan als trainer of leider, maar ook in de kantine of in het
onderhoud. Verenigingen hebben
het op dit moment heel moeilijk en
vrijwilligers zijn van groot belang.
Maatschappelijke betrokkenheid vind
ik echt belangrijk.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Leunen

Kevin Stevens Barcelona
Niet iedereen die in de gemeente Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie
Uit… Venray met oud-inwoners van de gemeente Venray die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze
gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Kevin Stevens, geboren in Leunen, maar
inmiddels wonende in Barcelona, Spanje.
De 26-jarige Kevin Stevens werd
geboren in Leunen en groeide
op in een fijn gezin. “Ik heb een
hele fijne jeugd gehad daar”, vertelt Kevin. “Ik was altijd buiten
op de voetbalveldjes te vinden.
Daar leerde ik op mijn 6e ook de
jongens kennen die nu nog steeds
een deel van mijn vaste vriendengroep vormen. Zij komen bijna
allemaal uit Leunen.“ De binding
die Kevin voelt met Leunen is dan
ook enorm groot. “Het is echt het
dorp waar ik vandaan kom en waar
ik me altijd thuis heb gevoeld.”

Vacature in Spanje
Het kriebelde bij Kevin al een tijdje
om voor een langere periode naar
het buitenland te gaan. “Ik zag dat
vrienden in het buitenland gingen
studeren, maar ik ben zelf vanuit
een BBL-opleiding doorgerold in het
werkleven en werkte dus al een langer periode.” Kevin werkte in eerste
instantie voor een telecombedrijf in
Eindhoven, maar begon hierna voor
zichzelf in de marketing. “Ik heb een
opleiding social media marketing
gedaan en begon een eigen bedrijfje”,
legt hij uit. “Toch had ik behoefte

Mooi
Natuurlijk

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

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

Volg ons op:

WWW.TRAAS.NL

aan meer vastigheid en besloot ik
door te zoeken naar een vaste baan.”
Het verlangen naar het doorbrengen
van een periode in het buitenland
bleef in Kevins achterhoofd tijdens
het solliciteren. Hij was tegelijkertijd
bezig met sollicitaties in Eindhoven,
in hartje Venray en in Barcelona, waar
een vacature openstond als Google
Campaign Specialist. Toen hij hoorde
dat hij was aangenomen in Barcelona,
heeft hij geen enkel moment getwijfeld. “Ik had geen enkele reden om
dit niet te proberen”, geeft Kevin aan.
“Ik zou mijn hele leven spijt krijgen als
ik dat niet zou proberen, dus ik besloot
te solliciteren. Anderhalve week later
stond ik op het vliegveld. Het bedrijf
wilde me namelijk zo snel mogelijk
laten starten.” Het hele proces van
sollicitatie, verhuizen en starten met
de baan duurde dan ook nog geen
twee weken. Begin oktober 2021 vertrok Kevin naar Barcelona. “Dit was
best stressvol, omdat je alles op het
laatst moet regelen. Ook wilde ik nog
een hoop mensen zien voor ik vertrok.
De laatste dagen voor ik ging waren
wel echt hectisch, ik heb de ochtend
van vertrek pas mijn koffer ingepakt”,
lacht hij.

Geen spanning

Govers Hekwerk is met 50 jaar ervaring inmiddels een begrip in
de hekwerkbranche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke markt als de consumentenmarkt.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

m/v (fulltime)

Functieomschrijving

Als onderdeel van een enthousiast
montageteam draag je zorg voor
de installatie van hekwerken en
toegangspoorten op locatie. Hierbij staat
de aandacht voor netheid en kwaliteit
voorop. Als montageteam draag je zorg
voor het gewenste eindresultaat voor
onze opdrachtgevers.

Wij vragen

Aﬃniteit met techniek
Iemand die houdt van buiten werken op steeds wisselende
locaties
Collegiale instelling - zelfstandig - ﬂexibel

Wij bieden

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem telefonisch contact op met Jean-Paul Govers
of stuur een schriftelijke reactie naar info@goverssierhekwerk.nl,
ter attentie van de heer Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl

Van echte zenuwen had Kevin geen
last. “Ik keek er vooral naar uit en
leefde ernaartoe”, legt hij uit. Het was
de eerste keer dat hij in Barcelona
kwam. “Ik was er nog nooit eerder
geweest en kende eigenlijk ook
niemand, maar ik vond het niet eng.
Het kon me allemaal niet snel genoeg
gaan, ik had me al helemaal ingelezen
in de stad en wat ik allemaal wilde
gaan doen daar.” Er was vanuit zijn
werk een accommodatie voor de
eerste maand geregeld. “Hier leerde
ik een hoop collega’s kennen en
met één daarvan heb ik nu een
mooi appartement gevonden in een
hippe wijk met allemaal winkels
en bars op loopafstand. Het is een
groot feest om hier te wonen, ik heb
een leuke vriendenkring vanuit het
werk opgebouwd waar ik veel mee
onderneem.”
Het leven in Barcelona is volgens
Kevin niet te vergelijken met het
leven in Leunen. “In Barcelona wonen
miljoenen mensen, dat is zó anders.
Barcelona heeft alles wat ik zoek in
een stad. Er is een groot uitgaansleven, het strand is op loopafstand, er
is natuur, werkmogelijkheid en een
haven. Het mooiste vind ik de uitkijkpunten, waarbij je over de stad
kan kijken. Daar ga ik vaak naartoe.”
In zijn vrije tijd is Kevin dan ook altijd
bezig. Zo sport hij zes keer per week
en gaat hij graag op stap. “Ook plan ik
de weekenden vaak vol met sightseeing en dan zoek ik graag de minder
toeristische plekken op. Veel thuiszitten doe ik niet. De stad leeft non-stop,
dus dat ga je zelf ook doen als je hier
woont.”
Kevin werkt fulltime, maar dat
werkt in Spanje iets anders dan in

Nederland. “Voor Spaanse begrippen is dat 39 uur. In Spanje vinden
ze het fijn om op vrijdag een uurtje
eerder te stoppen, wij beginnen die
dag ook een uur eerder waardoor we
om 15.00 uur klaar zijn met werken.”
Naast zijn fulltimebaan doet Kevin ook
nog freelance Google ads opdrachten
voor bedrijven uit Venray. “Ik blijf dus
altijd wel verbonden met mijn oude
gemeente”, zegt hij.

Overval
Ondanks dat Kevin eigenlijk geen
minpunten heeft aan Barcelona,
benoemt hij wel de criminaliteit in de
stad. “Ik ben vorige maand overvallen
en van mijn telefoon beroofd. Ik ben
in elkaar geslagen toen ik probeerde
achter de dief aan te gaan en in het
ziekenhuis beland. Dat was ontzettend
schrikken.” Naast een zware
hersenschudding, een open lip en wat
blauwe plekken en schaafwonden,
merkte Kevin dat hij de eerste dagen
na de beroving moeilijk in slaap
kwam. “Nu gaat gelukkig alles weer
goed, ik heb hiervan geleerd dat
je in zo’n grote stad ‘s avonds niet
in je eentje met je telefoon in je
hand moet rondlopen buiten. Na het
incident voelde ik me even minder
veilig, maar nu ben ik niet meer
bang. Het is logisch dat er in zo’n stad
meer criminaliteit is dan in een dorp
als Leunen of Venray. Daar moet je
rekening mee houden.”

staat wel op de planning”, geeft hij
aan. “Ik denk dat ik in maart een lang
weekend naar mijn ouders ga om
familie en vrienden te zien. Daar blijft
het wel bij. Ik ben echt bezig met het
opbouwen van mijn leven hier en
voel niet echt de drang om terug te
gaan. Het is wel superleuk om dan
mijn vrienden te zien, die spreek ik
ook wekelijks. Tijdens Oud en Nieuw
zijn er drie vrienden hier geweest
en eind februari komen er ook een
aantal.”
Wat de toekomst hem zal brengen,
dat weet Kevin nog niet. “Ik ben met
de intentie hierheen gekomen om
minimaal één jaar te blijven en dan
wel verder te zien hoe het loopt.
Toch denk ik er steeds vaker over na
om hier langer te blijven. Vroeger
dacht ik altijd dat ik in de gemeente
Venray zou blijven wonen, omdat ik
mijn hele leven nooit ergens anders
had gewoond dan het dorpje Leunen.
Ik weet nu wel dat ik de komende
jaren nog niet terugga naar Venray.
Misschien als ik ouder ben en klaar
ben om te settelen, maar voor nu is
het leven hier te goed om dit achter
me te laten.”

Ik was er nog nooit
eerder geweest en kende
eigenlijk ook niemand,
maar ik vond het niet eng

Toekomstbeeld
Sinds Kevin vier maanden geleden
naar Barcelona verhuisde, is hij nog
niet terug geweest in Leunen. “Het

Tekst: Floor Velthuizen
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Adver torial

Minimale cijfers

Nipte derbywinst voor
SV Venray
SV Venray won met minimale cijfers (0-1) de derby tegen SSS’18 in
Overloon op zondag 13 februari. De ingevallen Bram Vievermans
werd matchwinnaar door na een uur de enige treffer binnen te
schieten.
De Overloonse laagvlieger in de
eerste klasse D bood goede tegenstand tegen titelkandidaat Venray.
Bij de rood-witten ontbrak het aanvallersduo Niek Versteegen en Bram
Vievermans. De twee topscorers
waren niet fit en zaten op de bank.
SSS’18 speelde compact en loerde
op de counter. De Overloonse thuisploeg brak enkele keren gevaarlijk
uit maar keeper Arjan Ardts, dit seizoen voor het eerst in de basis,
hield zijn doel schoon.
Trainer Frans Koenen paste tijdens de rust een dubbele wissel
toe. Bram Vievermans en Jeroen
Vullings namen de plaatsen in van
Jesse Rommen en Koen Verlinden.
Bram Viervermans had na een
kwartier succes toen hij uit de
rebound de 0-1 binnenschoot. SSS’18
moest nu meer risico’s nemen maar
de Venrayse defensie hield stand.

Venray hervatte op zondag 6 februari, na een onderbreking van twee
maanden door corona, de competitie met een 2-2 gelijkspel in de
thuiswedstrijd tegen Chevremont.
Door de regenval was het hoofdveld op sportpark De Wieën onbespeelbaar. Het duel werd daarom
gespeeld op het kunstgrasveld
in Horst. De Venrayse doelpunten werden gescoord door Niek
Versteegen en Koen Verlinden, die
na zijn blessure dit seizoen voor
het eerst weer meespeelde. Venray
heeft een druk programma voor
de boeg. Vanavond, donderdag
17 februari, treedt het Venrayse
team aan voor de inhaalwedstrijd
uit tegen Geldrop. Komende zondag gaat Venray in Brunssum op
bezoek bij BSV Limburgia.
Tekst: Henk Willemssen

Het verhaal van Reza Ebtekarian
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Reza
Ebtekarian. De in Horst woonachtige Reza kwam via Gemeente Horst aan de Maas bĳ NLW Groep terecht
waar hĳ door middel van een ontwikkeltraject werd geplaatst bĳ Dolmans Monsdal in Venray. Dat beviel
voor beide partĳen zo goed dat hĳ sinds januari dit jaar een vast dienstverband heeft bĳ Dolmans
Monsdal! Reza levert een bĳdrage aan groenonderhoud door het uitvoeren van diverse werkzaamheden
zoals onderhoud van perken en bossen. Reza: ‘Ik vind het fijn om afwisseling in het werk te hebben waarbĳ
ik veel mag doen en aanpakken!’ Reza werd vanuit NLW ondersteund door jobcoach Patrick Derikx.
Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

Volop Vastelaovend bij Umroēp Rooj
Traditiegetrouw verandert Omroep Venray tijdens de vastelaovend in Umroēp Rooj.
Ook dit jaar besteedt de omroep uiteraard volop aandacht aan hét volksfeest uit de
regio op tv én radio.

Umroep Rooj radio
Op zaterdag 26 februari zendt Umroēp Rooj tussen 08.00 en 19.00 een marathonuitzending uit onder de naam: ‘Umroēp Rooj trápt áf!’. Tijdens deze elf uur durende
marathon wordt de Venrodse Vierenvertig uitgezonden.
Via www.venrodse44.nl kan er tot en met 22 februari gestemd worden op de 44
mooiste vastelaovesliedjes uit onze gemeente. De lijst wordt tussen 09.00 en
13.00 uitgezonden.
Verder Roetsjt Umroēp Rooj tussen 13.00 en 17.00 de Vastelaovend in met
artiesten uit onze eigen gemeente én de rest van Limburg. Tussen 17.00 en 19.00
vraag je jouw plaat aan, om het feest compleet te maken.
Tijdens de overige vastelaovesdagen zendt Umroep Rooj op zondagochtend vanaf
10.00 de Heilige Mis uit vanuit de Grote Kerk en hoor je tot Aswoensdag non-stop
vastelaovesmuziek uit Venray en de rest van Limburg.

Umroep Rooj televisie

Nieuwe prins in Veulen
Dat in een klein dorp binnen de coronarichtlijnen nog wel iets mogelijk
is, bewijst carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen maar eens. Zij presenteerde in een zaal met de Dartelende Veulens aan tafeltjes en stoelen een nieuwe prins. Prins Antonie I (Thielen) en zijn prinses Marij
zullen dit jaar voorgaan onder hun leus: ‘Wat mòt dat mòt’. In het
dagelijkse leven zijn zij de uitbaters van Café zaal ’t Veule en van café
d’n Oldtimer in Venray. In de coronaperiode kregen ze te maken met
een lege agenda en zodoende was er, voor deze van oorsprong kok, wel
ruimte om het prinsenschap op zich te nemen. / Foto: Marieta Fotografie

Op zaterdag 19 februari kijk je op naar de ‘Vastelaoves Streamers’.
Carnavalsvereniging d’n Dreumel en vastelaovesvereniging de Piëlhaas worden
hierin gesteund door ’t Gasthoês en de gemeentes Peel en Maas, Horst aan de
Maas en Venray. Het programma begint om 20.30 en eindigt om 23.00.
Zaterdag 26 februari is ‘Umroēp Rooj trápt áf!’ te volgen via Omroep Venray
TV én Facebook tussen 08.00 en 19.00. Op zondag 27 februari volg je de
Vastelaovesmis vanaf 10.00 op Omroep Venray TV.
Op zaterdag van 19.00-00.00 uur en van zondag tot met dinsdag van 17.00
tot 00.00 is er volop aandacht voor beelden uit het archief van Umroēp
Rooj. We nemen je mee naar beelden van kortgeleden én duiken ook het
verleden in.
Meer informatie vind je op www.omroepvenray.nl.

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

Schrijfwedstrijd voor de jeugd
Met het oog op de gemeenteraadverkiezingen schrijft de Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) een
wedstrijd uit voor de jeugd tot 18 jaar. De stichting roept jongeren op een tekst te schrijven voor de
volwassen mensen die in maart mogen stemmen voor de gemeenteraad van Venray. In de tekst moet het
belang van een gezonder leefmilieu in de gemeente worden benadrukt. De winnaar ontvangt een
100 euro.
De tekst moet tussen de 100 en 500
woorden bevatten. Ook dient je
naam, adres, mailadres, je school en
je leeftijd vermeld te worden bij de

inzending. De tekst moet uiterlijk op
3 maart binnen zijn. Inleveren kan
per mail op dit mailadresmiaweghvanberlo@gmail.com

De winnaar krijgt een envelop met
100 euro. Voor de tweede plek is
75 euro beschikbaar en voor de
derde plek 50 euro.

Seizoen normaal afronden

Voetbalcompetitie gaat weer van start
Het voetbalseizoen heeft ruim twee maanden stilgelegen door de coronamaatregelen. De competitie
werd hervat op zondag 6 februari met enkele inhaalduels. SV Venray speelde thuis tegen Chevremont
uit Kerkrade. De andere clubs uit gemeente Venray pakken op zondag 20 februari de draad weer op.
De KNVB is van plan, na twee voortijdig afgebroken seizoenen, de jaargang 21/22 normaal af te ronden.
Het is de vraagt of dat gaat lukken
want de verschillen tussen het aantal
gespeelde duels zijn groot. Zo heeft
Venray in de eerste klasse D nog
maar 5 van de 26 duels afgewerkt.
Venray speelde voor het laatst een
volledig competitieduel op zondag
24 oktober. Venray won toen thuis
van Wilhelmina’08 met 4-2. Daarna
speelde het Venrayse team nog
een halve wedstrijd tegen De Ster
op 7 november. Door een blessure van de scheidsrechter werd dat
duel halverwege gestaakt bij een

1-1 stand. Het gevolg is dat Venray
een heel drukke kalender heeft met
21 wedstrijden binnen 4 maanden.
Opvallend is dat op carnavalszondag
27 februari een compleet wedstrijdprogramma is ingepland. De slotdag
van de competitie is op pinkstermaandag 6 juni.

Besmettingen
De meeste clubs kwamen op
28 november voor het laatst in actie.
Iedere zondag werden in het najaar
wel duels afgelast omdat spelers
vanwege een coronabesmetting of
quarantaine niet inzetbaar waren.
Zodat de clubs geen volledig elftal

op de been konden brengen.
SV United en Ysselsteyn hebben
beide acht duels gespeeld in de
derde klasse D. Deze klasse telt
een club minder zodat de competitie 24 duels telt. Oostrum was
de enige Venrayse vereniging die
begin december nog voetbalde.
De Oostrumse ploeg staat nu op
acht wedstrijden in de vierde klasse
G en klassengenoot Merselo op
negen. De vijfde klasse D telt vier
clubs uit gemeente Venray: BVV’27,
Holthees-Smakt, Leunen en SVOC’01.
Alle vier kwamen ze tot nu toe
negen keer in actie.

Basisschool de Meent
kiest schoolkwartet
Op basisschool De Meent in Leunen is vrijdag 11 februari een nieuw
schoolkwartet gekozen. Dit jaar gaan prins Stan uit Veulen, prinses
Guusje uit Heide, vorst Jah Marley uit Heide en nar Joy uit Leunen
voorop met ‘vastelaovend’ op De Meent. Het schoolkwartet geeft aan
veel zin te hebben in carnaval.

Friends of Walking organiseert
Lente Challenge
Friends of Walking organiseert in samenwerking met Meerdaags
Wandelevenement Venray de Lente Challenge. Deze Challenge loopt
van 1 tot en met 31 mei met als doel om in deze periode 310 kilometer te wandelen. Je kunt zelf bepalen waar je deze kilometers gaat
lopen.
Als beloning voor het uitlopen van deze challenge ontvang je een medaille. Meerdaags
Wandelevenement Venray verloot
drie startbewijzen voor de derde
editie die van 3 tot en met 5 juni
(Pinsterweekend) zal gaan plaatsvinden. Om kans te maken op deze gratis

startbewijzen plaats je een unieke
lentefoto op de Facebookpagina van
Friends of Walking of het Meerdaags
Wandelevenement Venray, onder
vermelding van #Lente Challenge.
De winnaars worden op 22 mei
bekendgemaakt. Aanmelden kan via
info@friendsofwalking.com

Jeugdtrio De Zagewetters
Merselo

Gezelschap Jenaplanschool de Keg
Ook op Jenaplanschool de Keg zijn de kinderen klaar voor carnaval. De school is versierd, de muziek klinkt
luid door de gangen en de carnavalshoeken in de onderbouw krijgen vorm. Sinds vrijdag 11 februari is het
gezelschap bekend. Prins Joël van Gool zal samen met prinses Suze Jansen voorop gaan tijdens carnaval.
Nar Hidde Sijbers en adjudant Lot van de Ven maken het feest helemaal compleet. Op vrijdag 25 februari
wordt het boerenbruidspaar, dat bestaat uit Iwan Makarovsky en Lisa Beekers, in de onecht verbonden.

Vanwege alle maatregelen was het uitkomen van het jeugdtrio van
De Zagewetters Merselo via een livestream te volgen. Na een test op het
‘vastelaovesvirus’ werd jeugdprinses Bregje (Wilms) I, jeugdvorst Tom
(Janssen) en jeugdnarrinneke Meike (de Mulder) bekendgemaakt als
jeugdtrio van 2022.
De jeugdprinses kon er niet bij aanwezig zijn omdat ze in quarantaine zat.
Ze werd via de livestream geïnstalleerd. Na een paar optredens van de
dansgarde, kon ook de nieuwe jeugdraad geïnstalleerd worden. Afsluitend

bezocht het hele jeugdgezelschap de
kersverse jeugdprinses thuis op straat.
De leus van het jeugdtrio is: ‘Binne,
Buute of online, dizze Vastelaovend
gaon weej d’r tigge an.’
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Lezing over de natuur
langs de Elbe

Gevelbeeld Winkel van Sinkel
verdwenen

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 21 februari een
lezing over de natuur langs de Elbe. De lezing start om 19.30 uur in
zaal de Kemphaan in Venray.

Het karakteristieke St.
Jozefbeeld van de gevel van
de voormalige Winkel van
Sinkel aan de Eindstraat is
verdwenen. Het pand wordt
de komende dagen gesloopt
om plaats te maken voor
nieuwe appartementen.

De lezing wordt verzorgd door Olaf
op den Kamp. Deze lezing is een
voorbereiding op de natuurreis
naar de Elbe, onder leiding van Olaf
op den Kamp, die IVN GeysterenVenray van 19 tot en met 25 juni
wil organiseren. De lezing is ook
interessant voor mensen die niet
van plan zijn om met de natuurreis
mee te gaan volgens IVN.
Door zijn jarenlange ervaring met
natuurreizen naar dit gebied, kent
Op den Kamp de natuur langs de
Elbe als geen ander. Tijdens de
lezing staat het Biosferenreservaat
Niedersächsische Elbtalaue centraal. Dit dunbevolkte gebied ligt
tegen de voormalige grens van
de DDR en is gevrijwaard gebleven van industrialisering, verdozing, moderne landbouw en

versnippering door autowegen.
Daardoor herbergt het gebied een
grote natuurwaarde en een zeer
rijke flora en fauna. Het verhaal
van rasverteller Op den Kamp
wordt geïllustreerd met foto’s van
hardhoutooibossen, Elbenwiesen
(soortenrijke weilanden), zandduinen en uiterwaarden, maar ook
van stadjes als Dömitz, Hitzacker
en Govelin. Aan het einde van de
lezing wordt aandacht geschonken aan de voorgenomen IVN-reis.
Er is gelegenheid voor het stellen
van vragen. Deelname is gratis.
Aanmelden is verplicht via
info@ivn-geysteren-venray.nl
Vermeld in het onderwerp ‘Lezing
Natuur langs Elbe’ en in de mail
naam en het telefoonnummer.

Wim Broers is Reuzekluut
drager van de Piëlreus

Na de oorlogsjaren was op deze
plek in een nieuw bedrijfspand
timmerbedrijf en meubelmakerij
Vollebergh gevestigd. Sint Jozef
is de patroonheilige van de
timmerlieden, vandaar dat er
een beeld van hem tegen de
gevel bevestigd was. Maessen
Bedrijven heeft het gevelbeeld
van de gevel verwijderd en
overgedragen aan Stichting
Kruisen en Kapellen. In het
atelier van deze Venrayse
stichting zal het zandstenen
beeld van 70 centimeter hoog
dit jaar worden gerestaureerd.
Bij de nieuwbouw is door
architectenbureau Driesen
al een plekje getekend voor
herplaatsing van dit beeld aan de
voorzijde van het nieuwe pand.

De Reuzekluut, de hoogste vastelaovendsonderscheiding in het
Pielreuzenriek, wordt dit jaar uitgereikt aan Wim Broers. De
uitreiking van de 45e onderscheiding vond plaats op zondag 13
februari in de Smelehof om 11.11 uur. Daar kreeg iedereen de
gelegenheid om Wim en echtgenote Gerrie te feliciteren.

GTL Europe biedt oplossingen voor bedrijven in de champignonteelt en composteringsbranche wereldwijd.
Door de stijgende vraag naar champignons blijft GTL Europe doorontwikkelen en
zoeken naar de nieuwste technieken en de beste medewerkers!

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA:
Wil jij bijdragen aan het engineeren, bouwen en
monteren van o.a. klimaatinstallaties, machines en
besturingssystemen voor onze klanten? Pas jij
binnen een sociaal betrokken familiecultuur met
korte lijnen? Dan komen wij graag
in contact met jou!
vacature@gtl-europe.nl

CNC-draaier
Engineer

Financial Controller

+31 77 396 7777

Wim is op 30 september 1943 geboren in Ysselsteyn en is een zoon
van Piet Broers en Door Linders.
Op 13-jarige leeftijd begon Wim te
werken bij Inalfa. Toen hij de kans
kreeg om op een gemengde boerderij te gaan werken, werd die meteen aangegrepen. Toen Wims vader
stierf op 48-jarige leeftijd kon Wim
zijn werk op de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn overnemen.
Aansluitend is Wim gaan werken
op het nabijgelegen Mob complex.
Hij heeft hier gewerkt tot zijn pensioen op 61-jarige leeftijd.
Na het pensioen kwam er wat meer
tijd voor andere hobby`s. Het biljarten werd rond 2011 opgepakt.
Wim was daarnaast een voetbal-

ler in hart en nieren. In zijn jongere
jaren als spelend lid en daarna als
vrijwilliger bij de jeugd. Ook organisatorische heeft Wim zijn steentje
bijgedragen, hij heeft tien jaar deel
uitgemaakt van de jeugdcommissie. Het bleef niet onopgemerkt
dat Wim goed met de jeugd kon
opschieten. Het bestuur van de Jera
benaderde hem en hij ging achter
de schermen aan de slag. Regionaal
is Wim ook actief geweest bij
de vrijwillige brandweer. Helaas
begonnen de knieën en heupen
parten te spelen en is na twintig
jaar inzet voor de regionale veiligheid dit ten einde gekomen.
Beeld: Fotohuis Venray

Kijk voor meer informatie over GTL Europe
en onze vacatures:

www.gtl-europe.nl

Lasser/constructiewerker
Monteur binnen/buitendienst
(internationaal)

GTL Europe | Hudsonweg 2 | 5928 LW Venlo
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Nieuw seizoen Piëlhaas Podkâst van start
Bas de Keijzer (27) en Klaas Manders (22) zijn dit jaar terug met een tweede seizoen ‘Piëlhaas Podkâst’.
Wederom maken de Venrayse vastelaovesvrienden een nieuw podcastseizoen vol verhalen, anekdotes en
gasten die komen vertellen over de vastelaovend in Rooj.
De inzet was ooit om een podcast op
te zetten om ‘vastelaovend’ levendig
en wel te houden door de omstandigheden rondom corona. ‘’Het maken
van de podcast was ons zo goed
bevallen dat wij besloten, in overeenstemming met Vastelaovesvereniging
de Piëlhaas, om er een nieuw seizoen
aan te plakken’’, licht Klaas toe. In de
podcast worden verschillende onderwerpen en kanten belicht binnen de

Venrayse Vastelaovend én daarbuiten.
Onderwerpen zoals het Liedjesfestival,
het LVK en de vrijwilliger passeren dit
seizoen de revue. ‘’Een inkijkje geven
achter de schermen is het voornaamste doel van deze podcast’’, zegt Bas.
‘’Je wilt mensen verwonderen over
het werk wat er tijdens bepaalde
evenementen of feesten wordt verzet, waar de vastelaovesvierder niet
altijd zicht op heeft.’’ ‘’Een vorm

van e
 ducatie en amusement’’, vult
Klaas aan.
De Piëlhaas Podkâst is voor iedereen
die ‘vastelaovend’ een warm hart toedraagt, of die graag meer wilt ontdekken over de activiteiten binnen De
Piëlhaas en daarbuiten. De Piëlhaas
Podkâst is komende weken tot aan
vastelaovend iedere zaterdagochtend
te beluisteren via Spotify, Itunes en de
website van De Piëlhaas.

Derde editie

Inschrijving X-triathlon
gestart
Iedereen Kan Sporten en MEE De Meent Groep organiseren in
Venray op zondag 22 mei voor de derde keer de X-triathlon voor
mensen met een beperking vanaf 8 jaar. Deze triatlon is zo aangepast dat iedereen, met welke beperking dan ook, mee kan doen.
Deelnemers, buddy’s en vrijwilligers kunnen zich vanaf nu
inschrijven.
Na de laatste editie in 2019, kijkt
de organisatie weer uit naar een
nieuwe editie van X-triathlon. De
X-triathlon bestaat, net als een
gewone triathlon, uit zwemmen,
fietsen en hardlopen, maar dan
aangepast, bijvoorbeeld op het
gebied van afstand en tijd. Je kunt

zelfstandig meedoen of samen met
een buddy. Ga je voor de snelste
tijd, schrijf je dan in voor het wedstrijdparcours. Gaat het je vooral
om het meedoen en de beleving,
schrijf je dan in voor het recreantenparcours.

Gelijkspel

Wedstrijd duurt 1 seconde
te lang
Sportvereniging SVOC’01 ging zondag 13 februari de strijd aan
met de Flamingo’s in Lieshout. De wedstrijd duurde 1 seconde te
lang en eindigde in een gelijkspel.

Jeugdtrio Ut Dartele Veulen
Ook de jonge Dartele Veulens hebben dit jaar weer een nieuw trio dat voorop gaat in de polonaise. In hun
eigen jeugdhonk ‘de Hoefslag’ kwam hier jeugdprinses Lieke (Spreeuwenberg), jeugdvorstin Amie (Poels)
en jeugdnar Emke (Classens) tevoorschijn. Samen met de jeugdraad gaan zij dit jaar helemaal los.

Het spel was in de eerste helft
wat minder, SVOC’01 miste veel
kansjes en beloonde zichzelf niet.
Het ging erg gelijk op in de eerste
helft en zo kwam SVOC’01 op een
ruststand van 7-6. In de tweede
helft scoorde SVOC’01 vrij snel en
kwam het team op een gelijkspel
van 7-7. De Flamingo’s kwamen
steeds weer met een doelpunt
verschil voor. SVOC’01 miste veel
kansjes en scoorde niet genoeg om
er voorbij te komen. In de laatste

minuut werd er door SVOC’01 nog
een mooie doorloopbal ingegooid
en hierdoor stond de wedstrijd op
10-11. Helaas gooide de Flamingo’s
er in de laatste seconde nog een
schot in, waardoor de wedstrijd
geëindigd werd met een gelijkspel
(11-11). Zondag speelt SVOC’01 om
14.30 uur in de Wetteling tegen
Odio.

Tekst: SVOC’01

WERKEN BIJ LIMEX
Help ons bij het verduurzamen van de tuinbouw branche wereldwijd
door het leveren van prachtige reinigingsmachines.
Vacature Elektrisch-Mechanisch
Monteur Eindmontage
Ben jij een pragmatische monteur met een
passie voor agrotechniek? Krijg jij energie van
het bijdragen aan praktische oplossingen waar
tuinders enthousiast van worden? Wil je deel
uitmaken van een gemotiveerd en goed
functionerend team bij een wereldspeler?
Ter uitbreiding van de afdeling eindmontage
zijn we op zoek naar een Elektrisch- Mechanisch
Monteur.
In jouw functie maak je deel uit van een
enthousiast team bestaande uit engineering,
projectleiding, werkvoorbereiding en
eindmontage.
Bekijk de vacaturevideo op onze website

Over Limex
Familiebedrijf Limex Machine Exploitatie in
Panningen ontwikkelt en produceert
reinigingsmachines voor kratten, emmers en
trays voor de tuinbouw en sierteelt.
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).

Door onze machines lopen gewassen
substantieel minder risico op besmetting door
een verbeterde teelthygiëne en het doden van
ziektes en micro-organismen. Daarnaast
zorgen onze machines voor minder plastic
afval -aangezien wij ervoor zorgen dat plastic
kratten hergebruikt kunnen worden.

Solliciteren
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).
Of kijk op www.limex.nl/vacatures

