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Lekker toeren
Voor de schouwburg van Venray verzamelden zich zondag honderden oldtimers. In de jaarlijks terugkerende toertocht, georganiseerd door Venray Oldtimer City, reden dit keer bijna
driehonderd klassiekers mee. Van heinde en verre trokken liefhebbers en eigenaren van oldtimers naar het centrum van Venray, maar ook langs de route konden de deelnemers rekenen
op veel bekijks. Om klokslag 11.00 uur werd met de stoomfluit van Jan Linders het startsein gegeven en konden de klassiekers beginnen aan een tocht van 50 of 80 kilometer richting
Westerbeek en Deurne. Vooraf werden de deelnemers voorzien van een bumperschild, een routebeschrijving en een goedgevulde tas met lekkers. Secretaris Jan Bonten van automobielclub Venray Oldtimer City, ziet de toekomst van het evenement rooskleurig in. “Er sluiten zich steeds meer jonge bestuursleden bij de organisatie aan, die het werk van de oudere garde
langzaam maar zeker overnemen. Dat biedt voldoende perspectief voor de lange termijn.” Uiteindelijk ging de auto van de heer Hoogeveen uit het Friese Bakkeveen er vandoor met de
prijs voor de mooiste vierwieler. Zijn Cadillac V63 uit 1924 werd door de vakjury beoordeeld als het absolute pronkstuk van de tocht. / Beeld: Renske Peeters

Complex arbeidsmigranten De Zwaluw in Ysselsteyn moet sluiten
Het huisvesten van arbeidsmigranten in chalets op de voormalige camping De Zwaluw in Ysselsteyn is
niet langer toegestaan. Gemeente Venray wil ook niet meewerken aan legalisering omdat het woon- en
leefklimaat te slecht is. Op de locatie aan de Deurneseweg is te veel stankoverlast van omliggende veehouderijen.
Op De Zwaluw verblijven al bijna
twintig jaar illegaal 150 tot 200 buitenlandse werknemers. Gemeente
Venray gedoogde dit lange tijd
omdat er weinig overlast was van
de voornamelijk Poolse bewoners.
Samen met de eigenaar zocht de
gemeente naar een oplossing om de
illegale situatie op te heffen.
Het College van B&W meende in eerste instantie dat legalisering, door

middel van een nieuw bestemmingsplan, mogelijk was. Daar is het college nu op teruggekomen en heeft
dit laten weten aan Ciseli Beheer
uit ’s Heerenberg. Deze organisatie, waartoe uitzendbureau Reyhan
behoort, exploiteert sinds eind vorig
jaar het wooncomplex. Ciseli Beheer
kreeg van de gemeente te horen dat
de accommodatie op slot moet en
dat er geen uitzicht is op legalisering.

Odeurunits
Gemeente Venray baseert het besluit
op de uitkomsten van een recent
onderzoek naar de geuremissie.
Dit onderzoek liet Ciseli Beheer op
verzoek van de gemeente uitvoeren.
Voor een redelijk tot goed woon- en
leefklimaat mag de geurbelasting
7 tot 13 odeurunits zijn. De gemiddelde belasting bij De Zwaluw gaat
er met 25 odeurunits ver overheen.

Op het grootste deel van het terrein
is een waarde van 25 tot 30 gemeten.
Het college trekt hieruit de conclusie dat er sprake is van een ‘tamelijk
slecht’ woonklimaat. ‘Dit betekent
dat het gebruik van deze locatie
voor het huisvesten van internationale werknemers beëindigd dient
te worden’, schrijft het college in de
brief aan Ciseli Beheer. Bovendien
past deze grootschalige huisvesting
niet in het coalitieakkoord van D66,
Samenwerking Venray, Venray Lokaal
en VVD. Deze partijen willen niet verder gaan dan hooguit 100 arbeidsmigranten op één locatie.

Overlast
In Ysselsteyn is de laatste maanden onrust ontstaan over overlast
door buitenlandse werknemers die
op De Zwaluw verblijven, of uit het
wooncomplex zijn gezet. De dorpsraad kaartte de kwestie onlangs
nog aan bij de gemeente en drong
aan op handhaving. Er zou sprake
zijn van een onveilige en onmenselijke situatie. Arbeidsmigranten
overnachten regelmatig op bankjes aan het Lovinckplein of voor de
supermarkt.
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Meer vraag naar woningen voor
mantelzorgers

Veel ombouw tot woningen
in centrum Venray

Om in de toekomst hulp te kunnen bieden aan zorgbehoevende familieleden, willen mantelzorgers het liefst
dichtbij wonen. Dat merkt ook gemeente Venray, dat allerlei verzoeken ontvangt voor het plaatsen van een
woonunit in de tuin, het verbouwen van een schuur of een andere vorm van inwoning. Alhoewel het vaak niet
past binnen de regels, wil het College van B&W toch medewerking verlenen.

Het verbouwen van een bedrijfspand tot woning komt steeds
vaker voor, vooral in de aanloopstraten van het winkelcentrum in
Venray. Gemeente Venray ontving 25 verzoeken van eigenaren
in het laatste anderhalf jaar om van hun winkel, kantoor of horecapand een woning te maken. Aan vijftien aanvragers werd een
vergunning verleend.

Het komt voor dat er nog geen sprake
is van echte mantelzorg of een zorgindicatie wanneer een aanvraag wordt
ingediend. Bewoners doen vooruitlopend op de toekomst een aanvraag
met het oog op toenemende gebreken
bij het ouder wordende familielid of
als er sprake is van een progressieve
ziekte, met de intentie om voor elkaar
te kunnen zorgen. De gemeente heeft
nog geen beleid voor mantelzorgwoningen. Dat is er pas in 2023 bij het ver-

schijnen van de woonvisie.
Het college wil de binnenstromende
aanvragen toch afhandelen. Om zo te
voldoen aan wensen uit de samenleving en te stimuleren dat ouderen
en mensen die zorg nodig hebben
langer thuis kunnen blijven wonen.
Het is maatwerk, want ieder verzoek
is anders: van een kleine verbouwing
of een tijdelijke woonunit, tot nieuwbouw. Ouderen wonen regelmatig ook
in een woning die niet levensloopbe-

stendig is. Sommige aanvragers zoeken nog naar een passende oplossing.
De gemeente verwacht in de toekomst
meer verzoeken, omdat de zorg overbelast raakt en de overheid alleen nog
gaat inzetten op zwaardere zorgindicaties. ‘Bij een lichtere zorgvraag worden
inwoners bijna gedwongen meer voor
elkaar te zorgen’, zegt het college dat
een tijdelijke omgevingsvergunning
voor maximaal 10 jaar kan verlenen
aan woonruimte voor mantelzorgers.

Van medio augustus tot medio december

Bevolkingsonderzoek borstkanker Venray
Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten van hen zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle
vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar deze ziekte. Van medio
augustus tot en met medio december is het onderzoekscentrum gestationeerd in Venray.
Het onderzoek bestaat uit het maken
van röntgenfoto’s van de borsten.
Voor een goede beoordeling van de
röntgenfoto worden de borsten samengedrukt. Vanwege het coronavirus zijn
verschillende maatregelen genomen
om veilig te kunnen screenen binnen
de COVID-richtlijnen.
Door een landelijk tekort aan
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screeningslaboranten is het niet langer
mogelijk om vrouwen elke twee jaar
uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek. De vertraging in het uitnodigen is door het coronavirus langer
geworden. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk
te verlengen naar maximaal drie jaar.
Vrouwen uit Venray met de postco-

des 5807-5809, 5811-5817 en 58015804 worden voor deze ronde van het
bevolkingsonderzoek uitgenodigd.
Het onderzoekscentrum is van medio
augustus tot en met medio december
te vinden op de parkeerplaats rechts
achter het Viecuri Medisch Centrum.
Meer informatie is te vinden op www.
bevolkingsonderzoeknederland.nl

Arbeidsmigranten vervroegd in
nieuw verblijf Leunen

Het aantal aanvragen nam toe
nadat de gemeenteraad in oktober
2020 het omgevingsplan Centrum
Venray vaststelde. Het doel is een
compact winkelcentrum waarbij
gebouwen eenvoudiger een andere
bestemming kunnen krijgen.
Het College van B&W meldt in een
brief aan de gemeenteraad dat er
veel dynamiek is in het centrum.
Opvallend is dat bij de nieuwe
plannen voor woningen er zelden
sprake is van sloop en nieuwbouw.
In vrijwel alle gevallen gaat het om
de verbouwing van een bestaand
pand. Daarbij komen enkele knelpunten om de hoek kijken, want
winkelpanden in een dichtbebouwd
centrumgebied zijn niet altijd direct
geschikt voor bewoning.

Bouwbesluit
Uit de evaluatie blijkt dat ambtenaren het lastig vinden de kwaliteit
van wonen en de omgeving goed
te kunnen beoordelen. Daarbij gaat
het om privacy, een veilige entree,
groen, de buitenruimte en parkeren. In het nieuwe omgevingsplan
staan geen duidelijke criteria om
dit te toetsen. Het bouwbesluit
bevat alleen minimale eisen, zoals
voldoende daglicht in de woning.
Een aanbeveling is om bij de eerste

herziening van het omgevingsplan
regels op te nemen voor de kwaliteit, het type woning en woonoppervlak. De evaluatie staat gepland
voor eind 2023. Daarbij vraagt
de gemeente naar de ervaringen
van inwoners, wijkraad centrum,
ondernemers en eigenaren.

De Bleek
Het omgevingsplan is sinds kort
onherroepelijk door de uitspraak
van Raad van State op 22 juni.
Twee bezwaarmakers waren in
beroep gegaan. Het draaide daarbij om winkelgebied De Bleek.
Het raadsvoorstel was om voor het
zuidelijk deel van De Bleek een uitsterfregeling van detailhandel toe te
passen. Dat wees de gemeenteraad
af, zodat De Bleek zijn winkelbestemming behield. Raad van State
oordeelde dat dit alles volgens de
regels is verlopen en dat het maar
om een klein deelgebied gaat. Het
bezwaar dat andere pandeigenaren
ongelijk en onrechtvaardig behandeld zouden worden ten opzichte
van die in De Bleek, wees de rechter van de hand. De uitsterfregeling
geldt voor leegstaande panden in
de aanloopstraten van het centrum.
Na drie jaar leegstand verliezen ze
hun winkelbestemming.

Gemeente Venray heeft Van Osch Groenteproducties in Leunen toestemming gegeven om arbeidsmigranten alvast te huisvesten in het nieuwe
logiesgebouw. Ondanks dat de vergunningen nog niet helemaal rond zijn.
Het College van B&W heeft vervroegd toestemming gegeven omdat
het wonen in de tijdelijke units bij
het tuinbouwbedrijf door de tropische temperaturen niet langer verantwoord was. ‘Vanuit humanitair
oogpunt was het niet langer aanvaardbaar om deze werknemers in
de units te laten verblijven’, zegt het
college in een brief aan de gemeenteraad.
Van Osch heeft een veldschuur
verbouwd tot logiesgebouw voor
46 arbeidsmigranten. De gemeente
legde eind mei de werkzaamheden

nog stil omdat zonder vergunning
was begonnen. De omgevingsvergunning is nu verleend maar
de vergunning voor de brandveiligheid is nog niet definitief.
De Veiligheidsregio is weliswaar
akkoord, maar de vergunning ligt
nog tot 5 augustus ter inzage.
Het college meldt dat het gebouw
brandveilig is en aan alle bouwkundige en andere eisen voldoet.
Een voorwaarde is dat de tijdelijke
woonunits niet meer mogen worden
gebruikt en van het terrein verwijderd moeten worden.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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Ongeval op Oostsingel: fietser
zwaargewond
In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 juli is een fietser zwaargewond
geraakt na een botsing met een auto op de Oostsingel. De fietser, wiens
tweewieler in tweeën brak tijdens de klap, belandde tegen de voorruit.
Het ongeluk, waarvan de toedracht
niet direct bekend was, gebeurde
omstreeks 00.45 uur. De fietser werd
zwaargewond per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd. De traumahelikopter die al onderweg was
naar de Oostsingel, bleek niet nodig.
De impact van de klap die de fietser
maakte was groot. Zijn fiets brak in

tweeën nadat deze tegen de voorruit
van de auto belandde.
De bestuurder van de auto bleef
ongedeerd. De auto raakte zwaar
beschadigd en moest worden afgesleept. De Oostsingel werd een tijdlang volledig afgesloten voor het
overig verkeer.

Moon maakt vier
generaties vrouwen
Moon Claassens zorgt in haar familie voor een vierde generatie. Ze is
de achterkleindochter van Nel Smits-Beerkens (89) uit Meerlo. Het is
voor Nel al de derde keer dat ze een achterkleinkind uit de vierde
generatie mag verwelkomen. Moon is kleindochter van Angeline
Lemmen-Smits (60) uit Oirlo en de dochter van Janneke Lemmen (33)
uit Melderslo.
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“Ik heb al zeker zeventig festivals bezocht in mijn leven”
De festivalzomer is weer in volle gang, dus de festivalschoenen kunnen uit de kast. Kelsey Peeters uit
Blitterswijck bezoekt sinds haar 15e al verschillende evenementen. Inmiddels is ze 22 en is het doen van
‘drankjes en dansjes’ nog steeds een grote hobby.

in totaal ongeveer zeventig festivals
bezocht.” Hardstyle-festivals zijn favoriet bij Kelsey, maar de afwisseling
vindt ze ook leuk. “Meestal ga ik naar
hardstyle-festivals, maar ik vind festivals met veel soorten andere muziek
ook leuk. Dan kun je afwisselen en
bij iedere stage even gaan kijken.”
Volgens Kelsey is de sfeer op een festival anders dan op een feestje in de
club of met vrienden. “Op een festival
komt iedereen voor dezelfde muziek.
Het is altijd gezellig en er is bijna nooit
ruzie, omdat iedereen er voor hetzelfde doel komt. Meestal ga ik met
mijn vriendengroep uit Wanssum of
ik ga met vrienden uit de regio die op
dat moment tijd en zin hebben om
ergens mee naar toe te gaan.”

Anders dan voorheen
Er is na coronatijd wel wat veranderd
wat betreft de festivals. “Mijn favoriete festival was altijd Q-BASE, maar
dat bestaat niet meer. In 2019 was
het festival er nog wel onder de naam
Impact. Dat werd in Weeze op het
vliegveld georganiseerd.” Ook merkt

Na een tijd vol lockdowns en coronamaatregelen, mogen de festivals
eindelijk weer de deuren openen.
Daar is festivalliefhebber Kelsey maar
al te blij mee. “In de coronatijd heb
je veel gemist. Je zag steeds dezelfde
mensen. Het is leuk dat je nu weer
naar festivals kan gaan en andere en

nieuwe mensen ziet”, zegt Kelsey.
Toen het weer mogelijk was om naar
festivals te gaan, pakte ze dan ook
meteen haar kans. “Sinds dat alles
weer open ging, ben ik naar Shockerz
in Rosmalen geweest. Dat is een
hardstyle-festival. Ook bij Supersized
Kingsday, Emporium, Stereo Sunday,

Outlands en 7th Sunday was ik recent
aanwezig.”

Festivallijstje
Kelsey heeft al een behoorlijk aantal festivals op haar lijstje staan.
Sinds haar 15e bezoekt ze festivals.
“Ik heb in de afgelopen zeven jaar

Laatste kans laten ophalen taxussnoeisel in
strijd tegen kanker
Taxus Taxi haalt het taxussnoeisel nog tot en met vrijdag 12 augustus op, óók in gemeente Venray. Het snoeisel kan tot en met donderdag 11 augustus worden aangemeld via www.taxustaxi.nl/afspraak
In de zomerdagen rijden de vrijwillige
chauffeurs van Stichting Taxus Taxi
elke dag over de weg. De stichting
haalt het vers geknipte groen van de
taxushaag op bij particulieren, bedrijven, begraafplaatsen en gemeenten.
De naalden van deze haag bevatten

de belangrijke basisgrondstoffen voor
chemotherapieën als medicatie tegen
kanker.
Taxus Taxi heeft zich ten doel gesteld
om dit jaar 125.000 kilo snoeisel inzamelen. Om dat doel te behalen, moet
nog ongeveer 25 procent worden

ingezameld. Dit jaar was de stichting
niet in de gelegenheid om te werken
met tasuitgiftepunten. Ook zonder de
tas is deelname geen enkel probleem.
Het snoeisel mag los op een zeil, hoop
of kruiwagen worden gelegd, waarna
Taxus Taxi het opruimt.

Kelsey dat de prijzen van evenementen zijn gestegen. “De festivaltickets en munten zijn wel echt duurder
geworden. De festivalprijzen waren
altijd al duur en zijn nu dus nog duurder geworden, maar ik heb het er
altijd wel voor over. “

Festivalt het in het water?
Tomorrowland en Parookaville staan
nog op de planning voor Kelsey deze
zomer. “Tomorrowland is een groot
festival in België en Parookaville is
gelegen op het vliegveld in Weeze.”
Volgens het RIVM lopen de coronacijfers weer op. Ook zijn de mondkapjes
terug van weggeweest in verpleeghuizen. Wat betekent dit voor de
geplande festivals deze zomer? Kelsey
is bang dat corona weer roet in het
eten gaat gooien wat betreft de festivalzomer. “Ik probeer er niet te veel
over na te denken. Je moet het op je
af laten komen, want je kunt er toch
niet veel aan doen”, zegt Kelsey.

Tekst: Milou Peelen

Bontekoestraat jaar dicht
voor verkeer
De Bontekoestraat in het centrum van Venray wordt een jaar lang
voor alle verkeer afgesloten in beide richtingen. Op het terrein van
de voormalige Winkel van Sinkel en aan de overzijde van de straat
zijn de werkzaamheden voor de bouw van een appartementencomplex gestart.
De gemeente verwacht dat de
Bontekoestraat in juni 2023 weer
kan opengaan voor het verkeer.
De Bontekoestraat is de verbindingsweg tussen de Eindstraat en
Hoenderstraat. Al het verkeer wordt
omgeleid via de St. Jozefweg en
Langeweg. Fietsers en voetgangers
kunnen nog wel via de Eindstraat de
Hoenderstraat bereiken.

Het oude pand van de Winkel
van Sinkel is in de afgelopen
maanden gesloopt. Het gebouw
maakt plaats voor acht woningen, vier op de begane grond
en vier op de bovenverdieping.
Op het onverharde parkeerterrein aan de andere kant van de
Bontekoestraat komen ook acht
woningen in twee bouwlagen.

Herinrichting weg door Wanssum van start

Grubbenvorsterweg 46, 5975 RB SEVENUM

De herinrichting van de voormalige provinciale weg N270, dwars door de dorpskern van Wanssum, gaat in
september van start. Het project heet ‘De Groene Loper’. De rijbaan wordt de helft minder breed en in de
vrijkomende ruimte komen bomen en groen.

technische monteur

Door de komst van de rondweg, die
in september 2020 openging voor het
verkeer, verloor de N270 zijn functie
als doorgaande weg tussen Venray en
Well. Provincie Limburg droeg het deel
Venrayseweg/Brugstraat in Wanssum
over aan gemeente Venray, die een
herinrichtingsplan opstelde. De provincie gaf een subsidie van 1,7 miljoen euro. Het plan is besproken met
omwonenden, bedrijven en de dorpsraad van Wanssum. De reacties leidden
tot enkele aanpassingen in het ontwerp. Volgens de gemeente kan vrijwel
iedereen zich nu vinden in het definitieve plan.
Doorstroming van het verkeer was de
functie van de oude Venrayseweg/
Brugstraat. Door de rondweg wordt
het verkeer voortaan om de dorpskern

heen geleid. De provinciale weg wordt
een woonstraat met een maximumsnelheid van 30 kilometer. Klinkers
vervangen het asfalt en de versmalde
rijweg gaat slingeren. Op de kruisingen komen verhoogde plateaus. Bij het
sportpark verdwijnt de parkeergelegenheid voor vrachtwagens en er
wordt een grote parkeerplaats voor
auto’s aangelegd.

Landbouwverkeer
Door de nieuwe inrichting zal het doorgaande vrachtverkeer voor de rondweg kiezen. Over het landbouwverkeer
heeft de gemeente nog geen overeenstemming bereikt met de provincie. De
wens van het dorp en de gemeente
is dat landbouwvoertuigen niet meer
door de dorpskern rijden, maar over de

rondweg gaan. De provincie wil juist
het landbouwverkeer weren van de
rondweg vanwege de doorstroming.
Het deel bij Burgemeester de
Weichshavenstraat wordt nog niet
meegenomen bij de uitvoering.
Dat komt omdat supermarkt Jan Linders
hier gaat uitbreiden. Als het verbouwplan bekend is, kan de herinrichting
van de weg en rotonde hierop worden
aangepast.
De openbare ruimte wordt afgekoppeld van de riolering. Opvang van het
regenwater gebeurt in infiltratiebuizen en wadi’s, waarna het water in
de grond kan trekken. De vernieuwde
openbare verlichting krijgt energiezuinige armaturen. De stoplichten zijn al
verwijderd en ze keren ook niet meer
terug.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Je komt te werken in een gezellig team. Onderhoud, reparatie en
maatwerk van landbouwmachines behoren tot je dagelijkse
werkzaamheden.
Ben je handig, heb je technisch inzicht en affiniteit met de
landbouwwereld, dan zoeken wij jou!
Voor meer informatie bekijk onze website
of bel 077-4671935.
www.verstegensevenum.nl
Voor onze locaties in Horst en Blitterswijck
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s voor de functies

Procesoperator en (Electro)monteur
Daarnaast zoeken we voor de weekenden en vakanties
ook diverse oproepkrachten.
Bij interesse kun je contact opnemen via: hrm@walkro.eu
Meer informatie over Walkro
kun je vinden op onze website:

www.walkro.eu
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Twee jaar lang de wereld rond per fiets, Guus van
Veen deed het
De 23-jarige Guus van Veen is sinds een maand weer in zijn woonplaats Leunen te vinden. Het was even geleden, want in juni kwam hij namelijk terug van een twee jaar durende wereldreis. Dit was niet zomaar een
wereldreis, Guus vertrok namelijk te fiets vanuit Leunen en heeft bijna de gehele reis op zijn tweewieler
afgelegd. Zijn tocht, waarbij hij ongeveer 50.000 kilometer fietste, liep door 32 landen in Europa, Azië en
Afrika.
Het idee voor deze bijzondere wereldreis ontstond bij Guus toen hij werkzaam was als militair bij defensie.
“Ik raakte een beetje vermoeid door
de dagelijkse sleur en nam het besluit
om te gaan reizen zodra mijn contract
afliep”, legt Guus uit. Hij hoefde niet
lang na te denken over zijn vervoersmiddel. “De fiets heeft niet alleen
economische voordelen, maar doordat
je op de fiets vrij ‘langzaam’ beweegt,
zijn er meer mogelijkheden voor sociaal contact en sla je niet zo makkelijk
mooie stukjes over. Daarnaast leek
het me een hele leuke, avontuurlijke
uitdaging en daar hou ik echt van.”

Start
Twee jaar lang droomde Guus over
dit idee en toen zijn contract afliep,
besloot hij ervoor te gaan. “Ik kocht
een speciale reisfiets, toen kon ik niet
meer terug”, lacht Guus. Hij maakte
een globale route en bepakt met
slechts 10 kilo vertrok Guus begin
juli 2020 aan zijn reis. Vanuit Leunen
fietste hij richting het zuiden. Per dag
fietste Guus zo’n 50 tot 170 kilometer.
“Dit deed ik voornamelijk via bospaadjes. Het was een bewuste keuze om
niet te veel over de weg te fietsen, ik
wilde zo veel mogelijk zien.” Slapen
deed Guus vooral buiten toen hij door
Europa fietste. Hij had dan ook een
‘bivy zak’ (een waterdichte zak voor
om zijn slaapzak), slaapzak en matje
in zijn beperkte bepakking zitten.
Al snel gooide corona roet in Guus’
originele planning. “Ik wilde eigen-
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Wil je een

lijk richting Afrika, maar toen ik in
Zuid-Spanje aankwam na anderhalve
maand, bleek dat het vanwege corona
lastig was om aan een visa te komen.
Marokko en Algerije waren allebei
dicht.” Daarom besloot Guus zijn plan
om te gooien en richting Azië te fietsen. “Ik wilde zien hoe ver ik richting
het oosten kon en nam de beslissing
dat te proberen.”

Gastvrijheid
In Azië viel het Guus al snel op hoe
gastvrij de mensen daar waren.
“In Europa was het soms best pittig”, licht hij toe. “Daar voelde ik me
soms best eenzaam. Mensen spraken
me niet echt aan en er was weinig
hulp. Soms fietste ik een dag door de
woestijn zonder eten. Drinken deed
ik dan uit een beekje. Wat chloortabletten erbij en dan was het redelijk drinkbaar. Dit was in Azië heel
anders.” Via Turkije fietste Guus
langs de Syrische grens Irak binnen. “De Koerden zijn heel erg gastvrij. Ik kreeg gratis eten en onderdak
aangeboden, dat was heel bijzonder. Ik legde heel makkelijk contact.
Toen mijn fiets daar kapot ging, ging
een groepje jongens meteen voor
mij op zoek naar een fietsenmaker.
De fietsenmaker was ziek, maar kwam
speciaal voor mij zijn bed uit om mijn
fiets te maken. Ik mocht hier niet eens
voor betalen. Zo kwam ik ook een
keer in een restaurant terecht, waar
ik om de wificode vroeg. Dit was een
super de luxe restaurant, waar alle-
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Wat bieden we je?
- Veelzijdige stage
- Goede stagevergoeding
- Leuke collega's
- Vrijheid in je onderzoek

Wat mag jij o.a. komen doen:

Afrika
Guus vervolgde zijn reis naar Pakistan,
maar kwam vanwege corona niet verder. “Tegen mijn principes in heb ik
toen het vliegtuig naar Egypte genomen”, vertelt hij. “Zo kon ik toch nog
door Afrika fietsen.” Guus fietste
vervolgens onder andere door Sudan,
Ethiopië, Kenia, Uganda, Tanzania,
Zambia, Botswana, Zuid-Afrika en
Kongo. Alleen in West-Afrika kwam
hij niet. “Ik wilde graag naar Nigeria,
omdat dat land op de route lag.
Helaas lukte dat niet.” Ook in Afrika
beleefde Guus mooie tijden. “De
natuur en het ‘wildlife’ zijn daar
prachtig. Het was er wel minder veilig
dan in Azië, omdat je minder werd
beschermd. Toch ben ik nooit echt in
gevaar geweest vanwege mensen.
Het gevaarlijkste tijdens mijn reis was
het verkeer.” Ook liep Guus meerdere
keren malaria op en kreeg hij tyfus.
“Ik heb wel een paar keer in het ziekenhuis gelegen, ja”, lacht hij. “Toch is
de wereld een veel mooiere en veiligere plek dan mensen denken.”
Guus’ wereldreis kwam in Tsjaad abrupt
ten einde, toen hij werd aangehouden
door de politie omdat zijn papierwerk
niet in orde was. “Ik ben toen gedeporteerd en werd op het vliegtuig naar
Nederland gezet, helaas.”

Impact

Heb jij affiniteit met bier en
wijn, en wil je in een leuk
team een aantal maanden
meewerken als stagiair?
Neem dan contact met ons
op!

- Content creeëren social media
- Nieuwsbrieven opstellen
- Nieuwsberichten op de website
plaatsen
- Lanceren van nieuwe bieren &
wijnen

maal Porsches en Jaguars voor de deur
stonden. Toen ik over mijn reis vertelde, reageerde iedereen zo enthousiast. Het eten was gratis en ik mocht er
zelfs twee nachten slapen.”
Vanuit Irak fietste Guus door naar
Iran, waar de mensen volgens hem
zo mogelijk nóg gastvrijer waren.
“Mensen vroegen me niet of ze me
konden helpen, maar hóe ze me konden helpen. Ook mocht ik letterlijk
nergens voor betalen en werd me
bijna gesmeekt om te blijven slapen.
Het Koerdische gedeelte van Iran was
echt het toppunt. Als ik ergens stilstond, stonden er binnen no time tien
man om me heen die hun hulp aanboden.”

Wie ben jij?:

- Fulltime student (38 á 40 uur)
- Vanaf sept. 2022 beschikbaar
(volgend jaar ben je ook van harte welkom)
- Gedurende +- 20 weken

Ben of ken jij een enthousiaste
student? Laat het weten!

Ondanks dat het niet gepland was
en hij in eerste instantie heel erg
baalde, voelde thuiskomen toch ook
fijn voor Guus. “Eten van hoge kwaliteit, een zacht bed, warm water”,
somt hij op. “Ik voelde me hier de
eerste twee weken constant heel
schuldig om. Tijdens mijn reis viel dit
gevoel wel mee, omdat ik vaak primitiever leefde dan de mensen daar.
Het schuldgevoel kwam dus echt thuis
pas. Nederlanders leven als koningen,
maar klagen vaak over de meest simpele dingen. Ik zie brood tegenwoordig echt als een luxeproduct.”
De wereldreis heeft een grote impact
gehad op Guus. “Ik merk wel dat ik
veranderd ben door mijn reis”, geeft
hij aan. “Ik heb veel geleerd. Het is
mijn voornemen om hier in Nederland
gastvrijer en opener te zijn naar anderen. Ook leer je echt hoe mooi het

is om dingen met anderen te delen.
Dat kan hier echt beter. Ook het stukje
gemeenschap mis ik hier, ik probeer
mensen nu vaker uit te nodigen om
te komen eten. Eten kun je zien als
een stukje verbinding tussen mensen. Het lijkt me mooi om hechter te
worden met de buurt. Ook sta ik op de
website van de fietsvariant van ‘couchsurfing’: fietsers zouden hier kunnen
overnachten.” Guus heeft veel vrienden gemaakt tijdens zijn reis en heeft
dan ook met een aantal mensen nog
contact. “In Pakistan ben ik bijvoorbeeld naar drie bruiloften geweest.
Ik spreek een jongen uit Congo nog
heel veel en heb ook nog veel contact
met een vriendin uit Kameroen. Dat is
wel heel leuk.”

Toekomst
Ondanks dat Guus nog geen vaste
planning heeft, wil hij volgend jaar
graag bij de commando’s. “Daar
droom ik al heel lang van, maar
momenteel ben ik even op zoek naar
een leuk baantje ergens in Europa.”
De kans is dan ook groot dat Guus
inmiddels Nederland weer verlaten
heeft. “Ik ben momenteel aan het solliciteren bij een surfhostel in Portugal.
Het lijkt me leuk om daar aan de slag
te gaan. Ik ga sowieso op de korte termijn terug naar het buitenland, daar is
geen twijfel over mogelijk.”

Tekst: Floor Velthuizen
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Vier generaties

Korte ritjes tot 1,5 kilometer

‘Scootmobiel is niet voor
recreatief gebruik’
Als gemeente Venray een scootmobiel verstrekt, dan is die alleen
bedoeld voor dagelijkse korte ritjes tot 1,5 kilometer.
Het vervoersmiddel is niet bestemd voor recreatief gebruik,
maar dient alleen als vervanging van het lopen. Dat antwoordt
de gemeente op vragen van Bernie van Lierop (Samenwerking
Venray).
Inwoners die langere afstanden willen afleggen, kunnen
een deelnemerspas krijgen voor
taxivervoer van Omnibuzz, meldt
de gemeente. ‘De scootmobiel is
alleen voor de vervoersbehoefte
dicht bij de woning.’

Te langzaam
Bernie van Lierop meent dat
gebruikers van een scootmobiel
worden beperkt in hun activiteiten. Ze kunnen geen ritje maken
naar de natuur in het buitengebied of deelnemen aan de
Fietsvierdaagse. Een klacht is ook
dat de scootmobiel niet sneller kan
dan 12 kilometer per uur. ‘Dat is te
langzaam als je een partner hebt
die meefietst. Dan heb ik het over
een gewone fiets en geen elektrische fiets’, zegt het raadslid van
Samenwerking Venray.

! NIEUW
€ 395,HULST - ZEELAND
Inbegrepen: 4 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 26 augustus, 30 september

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! NIEUW
€ 95,VERRASSINGSTOCHT
Inbegrepen: koffie met gebak, rondrit
met bezoek, koffietafel, tocht met treintje
& bezoek, diner
Vertrekdata: 10 en 26 augustus, 13 en 29
september, 13 en 26 oktober

De gemeente reageert dat de
snelheid bewust is verlaagd
van 15 naar 12 kilometer. Dat is
gedaan om de onderhoudskosten te verlagen en de levensduur
te verlengen. Gebruikers mogen
niet zelf de snelheid opvoeren.
Als Medipoint, de beheerder van
de scootmobiels, dit bij een onderhoudsbeurt constateert, dan wordt
de snelheid weer teruggedraaid.
De gemeente stimuleert het dat
mensen die meer gebruiksmogelijkheden willen, zelf een scootmobiel aanschaffen.
De klacht dat boa’s de snelheid
zouden controleren, is volgens de
gemeente niet juist. Een scootmobiel mag op de stoep maximaal
6 kilometer per uur rijden. ‘Een boa
kan alleen een scootmobielrijder
aanspreken als die te hard rijdt in
een voetgangersgebied.’

Isa Fijneman
Door de komst van kleine spruit Isa Fijneman, dochter van Sanne Fijneman-Ghielen uit Maarheeze,
is Dora Nooijen-Jacobs uit Panningen superoma geworden. Haar dochter Gerrie Clevers-Nooijen uit
Venray is trots dat ze oma is geworden van Isa. Samen vormen ze vier generaties binnen de familie.

! NIEUW
€ 790,IGEA MARINA - ITALIЁ

! NIEUW
€ 595,RATTENBERG - DUITSLAND

Inbegrepen: 10 dagen - Halfpension
Vertrekdatum: 2 september

Inbegrepen: 8 dagen - Halfpension
Vertrekdatum: 4 september

Adriatische Kust

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! NIEUW
€ 90,POLDERTOCHT EN
ORCHIDEЁENHOEVE
Inbegrepen: koffie met gebak,
rondrit olv gids, koffietafel, entree
Orchideeënhoeve, diner
Vertrekdata: 18 augustus, 7 september,
6 oktober

Beieren

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 95,-

BIESBOSCH &
MUSEUMEILAND

Inbegrepen: koffie met gebak, rondvaart,
lunch, entree & presentatie, diner
Vertrekdata: 11 augustus, 16 september,
12 oktober

! NIEUW
€ 775,MUSIKHERBST
AM WILDEN KAISER
Muziekreis

! NIEUW
ANDORRA

€ 925,-

Inbegrepen: 10 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 13 oktober

Inbegrepen: 6 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 27 september, 4 oktober

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

! NIEUW
€ 90,EIFELDORPJESROUTE
Inbegrepen: koffie met gebak, gids voor
rondrit, lunch, boottocht, diner
Vertrekdata: 2 en 18 augustus,
8 en 27 september, 19 oktober

GHIEL

EN

DEAL

v.a. € 45,-

DIVERSE GHIELEN DEALS
o.a. Zierikzee & Domburg,
Gouda & Leiden, Giethoorn & Elburg,
Volendam & Zaanse Schans,
Leuven & Hasselt, Rhein in Flammen
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Langer reizen naar huisarts valt in toekomst niet
uit te sluiten
Huisartsenpraktijken in het hele land luidden al meermaals de noodklok: er dreigt binnen niet al te lange tijd
een groot tekort aan huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners. Bovendien ervaren ze in praktijken
een alsmaar stijgende werkdruk. Een probleem dat ook in deze regio speelt. Als er op korte termijn niets aan
de situatie verandert, is het een kwestie van tijd voordat patiënten verder moeten reizen voor een bezoek aan
de huisarts, stelt huisartsencoöperatie Cohesie.
“Het aantal kwetsbare ouderen en
chronisch zieken stijgt. Onder andere
door vergrijzing hebben we ook in
deze regio te maken met een toenemende zorgvraag. En deze was toch al
niet gering”, laat een woordvoerster
van de Noord-Limburgse huisartsencoöperatie Cohesie weten. “Bij andere
instanties waar zorg wordt geboden,
stijgen bovendien de wachtlijsten.
Bij ziekenhuizen, GGZ en jeugdzorg
bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er ook
problemen binnen het sociaal domein.
Daardoor wordt de huisarts langer en
vaker als aanspreekpunt gebruikt”,
schetst ze de kern van het probleem.
Ook de alsmaar groter wordende
administratieve last is veel huisartsen
een doorn in het oog. “Mede doordat er meer en hogere eisen worden
gesteld aan automatisering en het
afleggen van verantwoording, runnen
huisartsen tegenwoordig een compleet bedrijf, waar veel tijd gaat zitten
in de bedrijfsvoering. Dat gaat ten
koste van tijd die normaal gesproken
voor patiëntenzorg gebruikt had kunnen worden”, vult ze aan.

een huisartsentekort van 10 tot maximaal 20 procent in het Nederland van
2028. De gevolgen daarvan gaan patiënten vroeg of laat merken. Cohesie ziet
de toekomst dan ook niet rooskleurig
in. “Als de situatie blijft zoals deze nu
is, sluiten we zeker niet uit dat patiënten over een tijdje verder moeten
reizen voor een bezoek aan de huisarts. De problematiek en de gevolgen
daarvan spelen in het hele land, dus
daar is regio Venray geen uitzondering op.” Geluiden dat de toename van
arbeidsmigranten in dit gebied ook één
van de redenen is voor extra drukte
in praktijken, is niet geheel terecht,
laat Cohesie weten. “Precies één jaar
geleden is Healthcare for Internationals
(H4i) geopend. Dit is een huisartsenpraktijk speciaal voor arbeidsmigranten.
Daarmee leveren we als regio een bijdrage om de problematiek rond huisartsenzorg voor deze groep op te lossen
en de andere praktijken in de regio hier
niet mee te belasten. Zo kunnen ze daar
de zorg blijven bieden die de inwoners in de regio nodig hebben, op een
manier waarop ze dat gewend zijn.”

Niet rooskleurig
Steeds meer huisartsen twijfelen of
ze op deze manier nog wel voldoende
plezier uit hun werk halen. Uit onderzoek eerder dit jaar onder zeshonderd
huisartsen, bleek dat ruim de helft niet
weet of ze dit werk op deze manier nog
jaren wil voortzetten. Er wordt mede
daarom serieus rekening gehouden met

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130
Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

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

horen. Zij vallen onder de overkoepelende vlag van Cohesie, waar alle
113 huisartsen uit Noord-Limburg hun
kennis en krachten gebundeld hebben. De coöperatie doet al tijden
wat het kan om de werkdruk binnen
de praktijken niet nóg verder op te
laten lopen, meldt de woordvoerster.
“Op het gebied van ICT, kwaliteitsbeleid en bijvoorbeeld opvolgings- en
huisvestingsproblematiek, ondersteunen wij de praktijken waar we kunnen. We treden namens de huisartsen
in de regio ook op als gesprekspartner
richting zorgverzekeraars, ketenpartners, gemeenten en andere landelijke
en regionale organisaties.” Waar nodig
bundelt Cohesie ook haar krachten met
andere Limburgse koepelorganisaties.
“In oktober van het afgelopen jaar
hebben we samen met hen bezwaar
aangetekend tegen de nieuwe Wtza.
Deze nieuwe wet zorgt voor onnodig
veel extra administratieve verplichtingen, die het niet bepaald aantrekkelijker maken voor een huisarts om
zich hier te vestigen”, laat de woordvoerster van Cohesie weten.

Afremmen van zorgvraag

Alles draait om het
afremmen van de
zorgvraag

Demonstreren
De heersende onvrede leidde eerder
in juli al tot een ware volksverhuizing van huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. In Den
Haag kwamen honderden vakgenoten
samen om te demonstreren tegen de
oplopende werkdruk in hun werkgebied. Bij die demonstratie lieten ook
huisartsen uit deze regio van zich

Een deel van de sleutel voor het verlagen van de werkdruk op huisartsen,
ligt ook bij de burger, is de overtuiging
bij Cohesie. “Burgers zouden in een
aantal gevallen meer gebruik kunnen
maken van de digitale opties die ze
hebben. Ze kunnen eerst zelf op zoek
gaan naar antwoorden op apps als
moetiknaardedokter.nl of thuisarts.nl
waar veel betrouwbare informatie en
adviezen te vinden zijn. Daarmee wordt
de telefoondruk in praktijken, die nu
enorm is, vanzelf lager. Nu merken we
dat er heel veel vragen bij assistentes
binnenkomen die eigenlijk niet bij een
huisarts thuishoren.” Ook de gemeente
kan wat dat betreft een extra duit in

het zakje doen. “Alles draait om het
afremmen van de zorgvraag. Sociale
burgerinitiatieven, ondersteund door
de gemeente, kunnen daarbij baten.
Als burgers elkaar helpen om gezond te
blijven, neemt een deel van druk van-

zelf af. Het grootste knelpunt zit echter
in de wachtlijsten bij andere instanties.
Daar moet de overheid echt mee aan
de slag”, besluit ze.
Tekst: Jelle van Hees

Rem op gratis trouwen in
gemeentehuis
Het gratis trouwen op donderdag is populair in gemeente Venray.
Hoewel het alleen bestemd is voor bruidsparen met een smalle
beurs, maken ook mensen die meer draagkrachtig zijn er gebruik
van. Het College van B&W gaat daarom het kosteloze huwelijk
ontmoedigen.
De belangrijkste maatregel is dat
het huwelijk voortaan op maandag tussen 9.00 en 9.30 uur wordt
voltrokken in het gemeentehuis.
De korte ceremonie met de gasten
wordt ook afgeschaft. Door voor de
vroege maandagochtend te kiezen,
zal naar verwachting de belangstelling afnemen.
De huwelijksvoltrekking in het
gemeentehuis duurt nog maximaal
15 minuten. Naast het bruidspaar
en de ambtenaar van de burgerlijke
stand, mogen alleen de wettelijke
getuigen erbij aanwezig zijn. De
opzet is dat ambtenaren er minder tijd aan kwijt zijn. Het college
ziet liever dat bruidsparen voor een
uitgebreide ceremonie een ander
tijdstip en plaats kiezen, met een
buitengewone ambtenaar van de

burgerlijke stand (babs) die het
huwelijk sluit.
Iedere gemeente van meer dan
10.000 inwoners is wettelijk verplicht gratis huwelijken aan te
bieden voor inwoners met een
laag inkomen. Omdat de gemeente
geen inkomenstoets mag uitvoeren, is er geen controle mogelijk.
Een voorwaarde is wel dat minimaal één van de twee huwelijkspartners in gemeente Venray
woont.
Venray werkt samen met
gemeente Horst aan de Maas om
te voorkomen dat bruidsparen
gaan shoppen voor de goedkoopste of meest gunstige gemeente.
De huwelijken die al op donderdag
waren ingepland, kunnen gewoon
volgens afspraak doorgaan.

BiblioNu ontvangt
kwaliteitsonderscheiding
Woensdag 27 juli heeft BiblioNu, de overkoepelende naam waar de
bibliotheken van Horst en Venray onder vallen, het keurmerk
‘Vrijwillige inzet Goed Geregeld’ mogen ontvangen. Uit handen
van wethouder Martin Leenders ontving BiblioNu het onafhankelijke keurmerk.

Oplevering nieuwe bibliotheek
in mei 2023
De verbouwing van het voormalige winkelpand van Albert Heijn tot
bibliotheek wordt in mei 2023 afgerond. Ook de overdekte fietsenstalling
en het vernieuwde Gouden Leeuwpad kunnen dan worden opengesteld.
Dat meldt het College van B&W in een
rapportage over de centrumontwikkeling. De aanbesteding van de bibliotheek is uitgesteld tot na de zomer.
‘In de verwachting dat de bouwmarkt
enigszins tot rust is gekomen’, zegt het
college. De planning is dat de aannemer in het vierde kwartaal bekend is
en dat de bouwwerkzaamheden nog
voor de jaarwisseling van start gaan.
De gemeente kocht in december 2018
het leegstaande pand van Albert Heijn
voor 1,1 miljoen euro,met steun van
provincie Limburg die acht ton subsidie gaf. Door het gebouw een nieuwe
bestemming te geven, kan 2.100 vierkante meter winkelvloeroppervlak
worden geschrapt. Dit past in het doel

van een compacter winkelcentrum
waarvoor de provincie financieel bijspringt. Albert Heijn was eind 2015 al
verhuisd naar de nieuwbouw aan de
Langeweg.
Het plan voor de nieuwe bibliotheek
kent een lange voorgeschiedenis.
De gemeenteraad stemde in mei 2020
in met de verhuizing. Het college
moest in december 2021 terug naar de
raad omdat de verbouwing, vanwege
duurzaamheidsmaatregelen en gestegen bouwkosten, 350.000 euro duurder uitviel. Over het inrichtingsplan
bereikte de gemeente op 25 mei definitief overeenstemming met BiblioNu.
De verbouwing kost de gemeente
ruim 3 miljoen euro.

Het keurmerk ‘Vrijwillige inzet
Goed Geregeld’, wordt uitgereikt
aan organisaties die structureel
werken aan goed vrijwilligersbeleid
en -management. Voor de buitenwereld staat het NOV-keurmerk
voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
De bibliotheken in Horst en Venray,
waar iedere dag met verschillende
vrijwilligers wordt gewerkt, voldoen beide aan de eisen die worden gesteld om het keurmerk te

kunnen ontvangen.
BiblioNu is trots op deze blijk
van waardering, laat een woordvoerster weten. “Samen met twee
werkgroepen en een denkpanel
bestaande uit vrijwilligers, is er
hard gewerkt voor deze onderscheiding. Het laat de betrokkenheid en deskundigheid zien van de
vrijwilligers die dit samen met de
vrijwilligerscoördinator voor elkaar
hebben gekregen.”
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Geplukt

Roland de Vink Venray
Als eigenaar van zijn eigen beveiligingsbedrijf De Vink Security is hij, ook wel bekend als ‘bolle’, een bekend sie hebben voor het vak van beveifiguur binnen de gemeente Venray. Hij is een tevreden man met veel passie voor zijn vak. Deze week wordt liger. “We werken regelmatig in de
weekenden. Dat moet je ervoor over
Roland de Vink (55) uit Venray geplukt.
hebben, maar zolang je plezier hebt
in je vak is het geen probleem”, zegt
hij. Het contact met mensen is wat
Roland, die vaker bij zijn bijnaam
‘Bolle’ wordt genoemd, leuk vindt aan
zijn vak. “Als beveiliger is het belangrijk dat je kunt praten met de mensen
om je heen, in plaats van direct fysiek
geweld te gebruiken”, vertelt hij. Toch
gebeuren er in zijn vak soms heftige
dingen. Daar weet Roland alles van.
Eén ding wat hem altijd bijblijft is dat
een collega van hem in 2018 als portier van de Nijmeegse discotheek The
Matrixx is doodgeschoten. “Ik ben niet
bang aangelegd, maar het vak brengt
ook gevaren met zich mee. Ik heb ook
een gezin thuis. Je bent zo kwetsbaar
als het maar zijn kan. Toch laat ik me
er niet door leiden. We proberen zo
professioneel mogelijk te handelen
en de dienst uit te voeren voor onze
opdrachtgever”, zegt Roland.

Nieuwe koers
Ondanks dat het bedrijf goed loopt,
kent De Vink Security ook tegenslagen.
Veel bedrijven hebben last ondervonden van de maatregelen tijdens de
coronacrisis. Daar is het bedrijf van
Roland geen uitzondering op. “Toen de
coronacrisis om de hoek kwam kijken, vielen we in een gat, omdat de
hoofdmoot van ons werk uit evenementen bestond. De horeca lag plat en
dat betekende voor mij geen inkomsten. Ik heb mezelf de tijd gegeven
om na te denken over hoe ik dit moest
gaan aanpakken. Ik heb in die tijd een
aantal personeelsleden naar school
gestuurd om de opleiding beveiliger
niveau 2 te volgen. Daardoor kunnen
ze nu alle beveiligingswerkzaamheden
uitvoeren in het vak. Momenteel leiden we ook studenten op waar ik mijn
kennis en vaardigheden op overdraag.

Roland is geboren en getogen in
Venray. Daar is hij opgegroeid in
een gezin met een oudere broer en
een jongere zus. Zijn jeugd vond

voornamelijk plaats onder de vleugels
van zijn moeder, aangezien zijn vader
op 42-jarige leeftijd kwam te overlijden. Sinds zijn 18e werkt Roland als

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Wat je geeft, krijg je terug
Roland is meer dan alleen het bedrijf
De Vink Security. Ook is hij een familieman. Hij is de trotse vader van twee
zonen, eentje van 34 en een van 27 jaar
oud. Volgend jaar is hij dertig jaar
samen met de moeder van zijn kinderen. “Mijn vrouw en ik zijn momenteel
aan het sparen voor een camper, zodat
we naar bijvoorbeeld Scandinavië,
Spanje en Portugal kunnen gaan om
te reizen. Vroeger stak ik vooral veel
tijd in het motorcrossen van mijn zoon.
Dat deed hij op hoog niveau.” Roland
zelf is ook niet vies van motorvoertuigen. In zijn vrije tijd trekt hij er maar al
te graag op uit met de motor om te toeren in de omgeving. “Ik heb een eigen
‘mancave’ binnen het bedrijf, waar
ik mijn motoren heb staan”, geeft hij
aan. Toch heeft Roland niet veel nodig
om een tevreden man te zijn. “Ik heb
alles wat ik wil hebben. Ik ben tevreden. Wat je geeft, krijg je terug, is mijn
stellige overtuiging. Ik hoef geen groot
kantoor. Als ik rijk had willen worden,
dan had ik 25 jaar eerder met dit bedrijf
moeten beginnen. Ik geniet van de dingen die ik heb.“
Tekst: Milou Peelen
Beeld: Patrick Marcellis

05-08-2022

vrijdag
20.00 UUR
vs

Bodyguard
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

portier. Daar heeft hij voor het eerst
geproefd van het beveiligingsvak.
“Vervolgens ging ik werken bij een
logistiek bedrijf. Vanwege een reorganisatie stond ik op de lijst om ontslagen te worden. Dat gebeurde ook in
2014. Toen ben ik na gaan denken over
een nieuwe inkomstenbron. Ik vond
dat ik iets moest gaan doen waar ik
goed in was. Zodoende is de Vink
Security, mijn eigen beveiligingsbedrijf, in 2017 ‘geboren’. We hebben nu
35 actieve werknemers in dienst. Het
bedrijf is zo gegroeid dat we 270 evenementendagen per jaar verzorgen”,
zegt Roland.

Daar steek ik veel energie in”, zegt
Roland. Tot op de dag van vandaag
ondervindt hij de gevolgen van de
coronacrisis. “Wij werken nu volop in
de logistieke sector. We zetten mensen
in om bijvoorbeeld receptiediensten
te draaien. Daarnaast zijn we gestopt
om beveiliging te verlenen bij deuren van horecazaken. Door de coronacrisis zijn evenementen niet meer
de hoofdmoot, maar een neventak.
Ik heb bewust een tussenweg gekozen. Logistiek gaat ook tijdens een
lockdown gewoon door. We weten niet
wat er komende winter gaat gebeuren”, geeft Roland aan.

Oplossing vorige week:
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De Vink Security verzorgt de beveiliging bij verschillende evenementen. Onder andere ‘Q-Music de foute
party’ en ‘De Roetsj’ in Venray. Ook
bekend Nederland weet Roland en
zijn bedrijf te vinden. “Ik heb voor
veel bekende Nederlanders persoonsbegeleiding mogen uitvoeren.
Bijvoorbeeld voor actrice en dj Fajah
Lourens, volkszangers Peter Beense
en Frans Duijts en de daarbij horende
cast.” Volgens Roland moet je pas-

TICKETS.VVV-VENLO.NL
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Venray Lokaal

Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 SixtiesPopGold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Back to the years
of Rock ‘n Roll
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Rooj laat
Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
19.00 Rooj laat
Laatste dinsdag v/d maand.
18.00 – 19.00 Rond de tafel
Raadsvergaderingen van Gemeente
Venray zullen op wisselende tijden
live worden uitgezonden
Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
19.00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Donderdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Grenzenloos
19.00 Volksmusik Mit Schwung
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Weekendkalender
Vrijlaat!
Rooj Laat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Venradio met Freek & Marc
10.00 Venradio met Maik & Sanne
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
16.00 Weekenddienst
18.00 De Avondformule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Moments to Remember
09.00 Even Stilstaan
09.30 Heilige mis
11.00 Wette nog?
12.00 Lunchbox
13.00 ‘t Roojs Café
14.00 Zondagmiddag Live
17.00 Zondagse Soep
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalig lied
20.00 Gouden Akkoorden
21.00 Love Night

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

De Venrayse Kermis

Traditiegetrouw viert Venray de kermis in het eerste weekend van augustus. De deken zegent de attracties en de kermiswethouder opent dit grote evenement op vrijdagmiddag. Vervolgens maakt het College
van B&W en een delegatie van de gemeenteraad een ronde over het terrein.
Tot woensdag geniet jong en oud
van de attracties, een drankje op
het terras of gaat men los tijdens de
Venrayse kroegentocht.
Jarenlang stond deze kermis bekend
als een échte familiekermis en trok
het dagenlang tal van bezoekers.
Men bleef er speciaal voor thuis.
Hierdoor stonden er altijd vele en
mooie attracties met betaalbare
prijzen. De gemeente hield er zelfs
wat geld aan over om elders in de
gemeente kermissen te organise-

CDA Venray

ren.De ontwikkeling van de kermis
staat door stijgende kosten en minder attracties onder druk, het karakter van familiekermis helaas ook.
Het college heeft voor 2022 extra
budget (45.000 euro) beschikbaar
moeten stellen wegens minder
pachtinkomsten en stijgende kosten
ten behoeve van de kermismeester
en beveiliging. De stijgende energieprijzen zullen de kosten waarschijnlijke nóg verder doen stijgen.
De prangende vraag: hoeveel mag

de Venrayse kermis ons kosten?
Deze vraag zal niet iedereen bezighouden, maar mij als raadslid wel.
Hoe houden we de Venrayse kermis aantrekkelijk voor kermisexploitanten én zijn bezoekers?
Wat kan er duurzamer en waarop
kan men besparen?
Zelf geniet ik elk jaar weer en zou ik
graag, hopende op vele bezoekers
dit jaar, de traditie van een gezellige en betaalbare kermis voor de
toekomst in stand willen houden.

Richard de la Roy

Het natuurlijke Venrays Broek?

Het Venrays Broek is een oude vuilstortplaats die ruim veertig jaar buiten gebruik is gesteld. Van 1967
tot 1982 zijn op deze locatie verschillende soorten afval gestort en nu zijn er plannen om het in te richten
tot zonnepark.
Inmiddels hebben meerdere
natuurkenners van zich laten
horen. Op deze locatie heeft de
natuur zich namelijk zelfstandig
hersteld met grote bomen, struwelen en dassenburchten die zijn ontstaan. Na vragen van GroenLinks in
een raadsvergadering, gaf wethouder Erik van Daal aan dat hier zelfs
ook zeldzame soorten zijn ontstaan
zoals sprinkhanen, boomkikkers en
libellen.
Daarover heb ik mij ontzettend ver-

VVD Venray

wonderd. Dat de natuur in veertig
jaar zich toch zo heeft kunnen ontwikkelen, ondanks dat we volgens
het huidige kabinet leven in één
van de meest stikstofdichte gebieden van Nederland. Bijzonder.
Onder andere Venray Lokaal en
D66 maakten in het verleden
flinke stampij over natuur die zou
verdwijnen bij ontwikkelingen.
Natuur is dan ook één van de grootste thema’s geworden in het coalitieakkoord van Venray Lokaal, D66,

Samenwerking Venray en de VVD.
In diezelfde raadsvergadering gaf
wethouder Erik van Daal aan dat
het plan rondom het Venrays Broek
niet voorgelegd hoeft te worden
aan de gemeenteraad. Opmerkelijk
dat het College van B&W, met
partijen die natuur zo hoog in het
vaandel hebben staan, dit zelfstandig wil besluiten.
Wij vragen het college dan ook het
mandaat terug te leggen bij de
gemeenteraad, zodat alle partijen de

juiste afweging kunnen maken.
Anne Thielen, Fractievoorzitter

Illegaal bouwen, het recht van de brutaalste?

Afgelopen jaren zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen steeds ruimer geworden. Iedereen kan op de
website van het omgevingsloket zelf checken of zijn bouwplannen vergunningsvrij zijn of niet. Bouwen
zónder vergunning kan een strafbaar feit zijn en de gemeente is in principe verplicht om daar handhavend tegen op te treden.
Echter, regelmatig worden aan de
gemeenteraad voorstellen voorgelegd om bouwwerken die zonder
vergunning zijn gebouwd te legaliseren. Dat voelt niet lekker, want
feitelijk wordt de gemeenteraad
voor een voldongen feit gesteld.
In de laatste raadsvergadering werd
duidelijk dat de meeste fracties
daar schoon genoeg van hebben.
Het lijkt in Venray wel dat het recht
van de brutaalste geldt en dat ille-

gaal bouwen loont. Dat kan nooit
de bedoeling zijn.
Het kan niet zo zijn dat illegale
bouwers met voorrang en coulance
worden behandeld in vergelijking
met de mensen die zich netjes aan
de regels houden. Temeer omdat in
de nieuwe omgevingswet de dialoog met de omgeving vóóraf geldt
als uitgangspunt en fatsoensnorm.
In het onlangs gesloten samenwerkingsakkoord ‘bouwen aan vertrou-

Gemeente heeft inclusieagenda
klaar
De inclusieagenda van gemeente Venray is gereed. De nota is opgesteld
met hulp van het externe bureau Berenschot.
Commissie Leven en de gemeenteraad bespreken na de zomervakantie
de lokale inclusieagenda 20222024. Het doel van deze agenda is
dat Venray een gemeente is waarin
alle inwoners op voet van gelijkheid kunnen meedoen. De gemeenteraad bereikte met een motie dat
de inclusieagenda wordt opgesteld.
Gemeenten zijn ook wettelijk verplicht
om een lokale invulling te geven
aan het VN-verdrag Handicap. Dit is
een mensenrechtenverdrag dat door

Nederland in 2016 is ondertekend.
Een raadswerkgroep is samen met
maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en Berenschot aan
de slag gegaan met een budget van
14.400 euro. De gemeenteraad moet
ook nog beslissen over het aantrekken
van een extra medewerker voor de
uitvoering. Het College van B&W wil
een projectmanager voor het thema
inclusieve samenleving aanstellen voor acht uur per week. Dit kost
23.000 euro in de komende twee jaar.

wen’ is handhaving benoemd als
één van de speerpunten. Dus, werk
aan de winkel wat ons betreft.
Afgelopen raadsvergadering is
dan ook, naar aanleiding van de
zoveelste legalisatie achteraf van
een illegaal bouwwerk, een motie
aangenomen gesteund door alle
partijen behalve het CDA. Daarin
wordt het college opgeroepen
beleid inclusief een stevige sanctiestrategie op te stellen ten aanzien

van illegale bouwactiviteiten.
Harrie van Oosterhout, raadslid

Gemeente Venray geeft
huishoudens eenmalige
subsidie bij energiebesparing
Gemeente Venray ondersteunt haar inwoners bij het besparen van
energie. Om woningeigenaren en huurders een kleine stap op weg
te helpen, heeft de gemeente een subsidie waarmee inwoners
eenmalig voor 90 euro aan gratis energiebesparende producten
kunnen aanschaffen. Denk hierbij aan ledlampen, tochtstrips,
radiatorfolie of een thermostaatkraan.
Alle huurders en woningeigenaren in gemeente Venray kunnen
tot eind dit jaar gebruikmaken
van deze regeling. Dit kan via de
webwinkel op www.duurzaambouwloket.nl/venray Ook kunnen

via deze site bonnetjes worden
gedeclareerd van energiebesparende producten die al gekocht zijn.
De subsidie loopt tot 31 december
2022, of tot het moment dat de
subsidielimiet is bereikt.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Crisisopvang vormt prima tijdelijke
oplossing voor asielzoekers
Al maanden slapen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is simeplweg te weinig plek om iedereen op te vangen. Het noopte
de overheid er toe om alle veiligheidsregio’s te verplichten elk 225 extra plekken te zoeken die tot oktober beschikbaar zijn voor noodopvang.
Is het probleem daarmee opgelost? Waarschijnlijk slechts ten dele. De immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft te kampen met een nog
altijd oplopende achterstand. Meer dan 6.000
asielzoekers wachter al langer dan de wettelijke
termijn op een beslissing over hun verblijf in
Nederland. Ter vergelijking: dat zijn er zes keer

meer dan in januari van dit jaar. De vraagt rijst dan
ook of er überhaupt een oplossing voorhanden is
om dit probleem binnen afzienbare tijd op te lossen.
Noodgrepen als (tijdelijke) opvanglocaties lijken wat
dat betreft slechts een lapmiddel. De roep om een
algehele migratiestop in Nederland wordt langzaam
maar zeker steeds luider. Aan de andere kant: de

wereld is van iedereen en is het niet gewoon onze
plicht om asielzoekers op een zo humaan mogelijke
manier op te vangen? Zijn de crisiscentra die nu als
paddenstoelen uit de grond schieten de enige logische oplossing op dit moment?

Bespreking poll week 30

Een tweede aanmeldpunt voor asielzoekers is nodig
Het Kabinet wil een tweede aanmeldcentrum in de Noordoostpolder realiseren. Dit omdat het Groningse Ter Apel de toestroom van asielzoekers
niet meer aan kan. De gemeente vindt het echter onwenselijk, omdat er geen draagvlak meer te vinden is voor de plannen. Toch is de nood hoog,
waardoor het Rijk een tweede aanmeldpunt wil.
Marcel Vorstermans is het niet eens met de stelling. “Laten we eerst ons eigen huiswerk maken”, vindt hij. “Voor 2030 is de prognose dat we
met 19 miljoen mensen in ons land wonen, terwijl we nu nog niet aan de 18 miljoen zitten en
bol staan van uitdagingen met het huidige aantal.” Winnie Robles is van mening dat een twee-

de aanmeldcentrum het probleem niet oplost. “Het
koopt een beetje tijd terwijl het probleem groter
wordt”, legt ze uit. Het aanmeldcentrum in Ter Apel
zit vol, omdat er geen doorstroming is. Dus moet er
doorstroming komen. Kansloze gelukzoekers uitwijzen en uitzetten en voor statushouders sobere tijdelijke woningen realiseren. Bouw verlopen campings,

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

Te koop diverse soorten groenten
en fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52

T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

lege kantoren of andere ongebruikte gebouwen om
en plaats daar mensen die met spoed woonruimte
zoeken. Het liefst gemengde groepen, dus niet een
hele camping vol statushouders. Laat reguliere woningzoekers niet de dupe worden, dat is niet eerlijk
en kan discriminatie tot gevolg hebben.”

Te koop diverse soorten groenten
en fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
DIVERSE KOOPJES BREIGARENS.
Kom gezellig snuffelen.
’T SCHIPPERTJE Schoolstraat 6 Horst

TE HUUR BOVENWONING: nabij centrum
Horst zeer ruime gerenoveerde en
gemeubileerde bovenwoning. 210m2.
3 Slaapkmrs. Huurprijs €1300 incl.
vaste lasten als gas, elektra
water, belastingen, tv, internet.
Geen huisdieren. Ook expats.
reactie: francis@byfrancis.nl

Oh, zit dat zo!

Vermogensaanwasbelasting
Het ministerie van Financiën heeft een document gepubliceerd met voorstellen over de toekomstige belastingheffing over inkomsten uit
vermogen. Deze heffing, die in de plaats komt van de huidige box 3-heffing, zou in 2025 in moeten gaan.
in de plannen van het ministerie,
op dezelfde wijze belast als nu.
Een groep economen stelt echter voor om de Eigen Woning ook
onder de nieuwe vermogensaanwasbelasting te laten vallen.

Eén van de voorstellen is een zogenaamde vermogensaanwasbelasting. Daarbij worden niet alleen de
inkomsten uit het vermogen (rente,
dividenden, huur), maar ook waardestijgingen belast. Dus de waardestijging van effecten of bijvoorbeeld
van onroerend goed.
Woningen bedoeld voor zelfbewoning (de ‘Eigen Woning’) blijven,

Nu wordt er al sinds de invoering van het boxenstelsel in 2002
betoogd dat de Eigen Woning in
box 3 (de vermogens-box) thuishoort, maar in combinatie met de
invoering van een vermogenswinstbelasting kan dat forse gevolgen voor de te betalen belasting
hebben.
Stel dat je huis in een jaar
30.000 euro meer waard is geworden, dan zou daarover meteen
belasting verschuldigd zijn. Stel dat
het tarief net als nu 31 procent is,
dan betaal je dus jaarlijks 10.000
euro aan belasting. Dat zal veel
huizenbezitters in de problemen
brengen. Door de waardestijging

worden ze misschien op papier
wel rijker, maar van stenen kun je
geen belasting betalen.
De liquiditeitsproblematiek die
veroorzaakt wordt door de heffing over niet gerealiseerde winsten, is natuurlijk niet alleen voor
de woningbezitters een probleem.
Ook onroerend goed beleggers of
bezitters van een effectenportefeuille kunnen geconfronteerd worden met een belasting die hoger is
dan hun inkomen.
Daarnaast zijn er nog wel wat
andere problemen met de vermogenswinstbelasting. Zo worden
bijvoorbeeld ook inflatiewinsten
belast. Mijn huis kan wel 10 procent meer waard zijn, maar als
de boodschappen ook 10 procent
duurder worden, word ik daar
niet beter van. Ook dringt zich de
vraag op of verliezen aftrekbaar

zijn. Dat zou de overheid veel geld
kunnen kosten in een recessiejaar.
Het vaststellen van de jaarlijkse
waardestijgingen zal tot de nodige
discussies leiden.
We zouden natuurlijk een systeem kunnen bedenken van vaste
‘forfaitaire’ inkomensbepalingen,
maar dan komen we erg dicht bij
het systeem waar de Hoge Raad nu
een streep doorheen heeft gezet.

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

Willy’s Wereld

Column

Galv

Ons land staat op de kop,
althans de laatste tijd vooral
onze vlag. Nee, ik ga niet uitweiden over stikstof. Ik weet er te
weinig van en ik merk dat de
artikelen die ik lees vooral
geschreven zijn vanuit de eigen
parochie, waarbij het niet
uitmaakt aan welke kant van de
crisis die parochie staat. Ik wil
wel mijn hart luchten over het
recht op demonstreren.
In de jaren tachtig liep mijn broer
mee in de demonstraties in
Amsterdam, gericht tegen kernwapens. In het dorp waar ik opgroeide,
voornamelijk een bolwerk van
CDA, VVD én agrariërs, werd dat
niet door iedereen gewaardeerd.
Demonstranten werden toen en
zelfs tot aan de recente tijd vooral
gezien als links werkschuw tuig.
In discussies in de kroeg hoorde
ik vaak dat het juist goed was dat
‘linkse extremisten (vaak gewoon
mensen die voor een betere wereld
vechten) met waterkanon en politieknuppel uit elkaar werden gerost.
Ik kan me de reacties op de krakersrellen nog goed herinneren.
Ik heb het waarschijnlijk al
eens geschreven: het recht op
demonstratie vind ik het belangrijkste recht binnen onze democratie, na het recht op stemmen.
Demonstreren geeft mensen de
mogelijkheid om te laten zien dat
ze het ergens niet mee eens zijn.
Of de overheid er vervolgens iets
mee doet, dat is dan weer aan
die overheid, maar je hebt wel de
kans om je punt te maken en om
gehoord te worden.
Demonstreren gaat ook volgens
bepaalde regels. Je meldt het
vooraf, krijgt toestemming en je
houdt je aan de afgesproken voorwaarden. En ja, het mag van mij
best ook wel eens rebels en baldadig. Zelfs de handhavers geven daar
wel eens ruimte voor.
Maar nu gaat het te ver. Er worden
te zware (letterlijk) middelen ingezet. Met het dumpen van puin op
wegen ontstaan gevaarlijke situaties. Er heerst wetteloosheid vanuit
een beroepsgroep die normaliter
juist voorstander is van een strenge
handhaving van de orde. En waar
leidt het toe? Verdere polarisering,
bedreigingen, nieuwe complottheorieën en zelfs dansleraar Engel die
mee demonstreert met de boeren.
Ja, als dat zo doorgaat, dan mag van
mij ook de vlag op de kop.
Hou vol!
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Cursus zelf geldzaken regelen

Kermis keert terug in centrum Venray

Hoe koop je verstandig in een winkel of via internet? Hoe werkt
internetbankieren? Hoe ga je om met verleidingen? Hoe houd je
overzicht op inkomsten en uitgaven? Deze en andere vragen
komen aan bod in de cursus ‘Mijn geldzaken regel ik zelf’.
MEE De Meent Groep organiseert deze cursus voor zelfstandig
wonende volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

De Venrayse kermis keert na drie jaar terug op zijn vertrouwde plek in het winkelcentrum. Door de coronapandemie was het niet mogelijk in 2020 en 2021 een kermis in het hartje van Venray te organiseren.

Veel mensen vinden het lastig om
maandelijks te sparen, of om hun
eigen bankzaken te regelen. Ook het
bijhouden van de administratie en
een overzicht krijgen in inkomsten
en uitgaven blijkt vaak moeilijk. De
cursus ‘Mijn geldzaken regel ik zelf’
helpt meer zicht te krijgen op je
eigen bankzaken. Daarnaast leert de
cursus om geldzaken zo veel mogelijk zelf te regelen.

Tijdens de cursus kunnen deelnemers ook vragen stellen over dit
onderwerp. ‘Mijn geldzaken regel ik
zelf’ start op 29 augustus en vindt
om de week op maandag plaats van
16.00 tot 17.30 uur in Venray. Er zijn
in totaal zeven bijeenkomsten. Meer
info en aanmelden (vóór 15 augustus) via www.meedemeentgroep.nl/mijngeldzakenregelikzelf
Deelname aan de cursus is gratis.

Drive-in movie in Geijsteren
Op zaterdag 27 augustus wordt ‘The Singing Club’ vertoond bij de
jaarlijkse drive-in movie in Geijsteren bij de Kasteelplaats. De aanvangstijd is 21.00 uur.
The Singing Club is de verfilming
van een op de werkelijkheid gebaseerd verhaal, dat wereldwijd vrouwen geïnspireerd heeft om samen
te zingen. Het was dé feelgoodfilm van 2020. Geconfronteerd met
hun dierbaren die in Afghanistan
dienen, komen vrouwen met verschillende achtergronden samen
om het allereerste militaire vrouwenkoor te vormen. Met hartstochtelijk gezongen pophits weten ze
uiteindelijk hun onderlinge verschillen te overwinnen en krijgen
ze tot hun grote verrassing de kans
om het optreden van hun leven te
geven.
Genieten van The Singing Club kan
in Geijsteren vanuit de auto, maar

De laatste keer dat de kermis van
Venray in de eerste week van augustus normaal gehouden kon worden,
was in 2019. Het zesdaagse zomerfeest trok jaarlijks bijna 200.000
bezoekers. Na de corona-uitbraak in
2020 was het niet mogelijk zo’n groot
evenement te organiseren waarbij de
1,5 metermaatregel in acht kon worden genomen. Voor het eerst in 75
jaar moest in 2020 de grootste kermis
van Noord-Limburg worden afgeblazen. De coronamaatregelen belemmerden ook de editie van 2021. Omdat

in het drukke centrum met de vele
horecazaken geen 1,5 meter afstand
kan worden gehouden, is toen uitgeweken naar het terrein bij sporthal
De Wetteling. De geïmproviseerde
kermis verliep naar wens, maar trok
beduidend minder publiek dan in de
voorgaande jaren in het centrum. Zo’n
80.000 bezoekers wisten de weg naar
De Wetteling te vinden.
Dit jaar hoeft geen rekening meer
te worden gehouden met coronamaatregelen. Venray heeft nu wel
meer concurrentie van kermissen in

enkele grote steden die langer duren.
Daardoor zijn er minder attracties
en loopt de gemeente 30.000 euro
aan pachtgelden mis. Het Gouden
Leeuwplein wordt dit jaar niet
gebruikt voor kinderattracties. Het
kinderplein staat voor het gemeentehuis. De opening is op vrijdag 5
augustus om 15.00 uur en de slotdag
is woensdag 10 augustus.
Tekst: Henk Willemssen

BiblioNu ook in zomer volop actief
Ondanks de vakantieperiode is de bibliotheek Venray op diverse fronten actief. Zo schonk ze basisschool De
Krokodaris een theaterleesboek voor Oekraïense leerlingen, maakt ze leden attent op e-books en luisterboeken en is Teun Toebes te gast in de bibliotheek.

er staan ook voldoende stoelen
gereed. Zowel vanuit de auto als
vanaf de stoel kunnen tijdens de
film soep, drankjes, chips, quiches, cupcakes en hotdogs worden
besteld.
Kaarten zijn te bestellen via www.
cultuurpodiumgeijsteren.nl of
rechtstreeks via info@cultuurpodiumgeijsteren.nl onder vermelding van naam, adres en het
gewenste aantal kaarten. Mocht
de film wegens slechte weersomstandigheden niet kunnen worden
vertoond, dan wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum bekendgemaakt. Het toegangskaartje blijft in
dat geval geldig.

Werkplaatsmedewerker/
metaalbewerker m/v
Werken bij Nelissen Constructie
Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.
Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl

BiblioNu heeft zeven exemplaren van het tweetalige theaterleesboek ‘Samen sprookjes lezen’
geschonken aan basisschool De
Krokodaris. Het boek bevat sprookjes
in het Nederlands en het Oekraïens.
Uitgeverij De Inktvis heeft in totaal
vijfduizend van deze theaterleesboeken via bibliotheken verspreid
onder scholen en opvanglocaties in
heel Nederland, met als doel de voor
de oorlog gevluchte kinderen uit
Oekraïne zich welkom te laten voelen
in ons land.

Teun Toebes
Op maandagavond 12 september
is Teun Toebes te gast bij BiblioNu
in Venray. In het kader van Wereld

Alzheimer Dag vertelt hij over de strijd
voor een betere levenskwaliteit van
mensen met dementie. Hij vindt dat
ieder mens recht heeft op een zo goed
mogelijke levenskwaliteit, ongeacht
leeftijd of diagnose.
Teun Toebes is student Zorgethiek en
heeft enkele jaren geleden besloten te
gaan wonen op de gesloten afdeling
van een verpleeghuis. Zo kon hij zelf
ervaren hoe mensen met dementie
leven. Over deze ervaringen schreef
hij het boek VerpleegThuis. De avond
is bedoeld voor iedereen met naasten
in een verpleeghuis, voor zorgverleners en iedereen die droomt van een
betere wereld. Dit evenement begint
om 19.30 uur, de zaal is open vanaf
19.00 uur. Aanmelden kan via biblionu.

nl/activiteiten of via de betaalpaal in
de Bibliotheek. Ook niet-leden van
BiblioNU zijn welkom.

De Bibliotheek mee op vakantie
De zomer is voor velen hét moment
om te lezen. Op het strand, aan het
zwembad of in de vliegtuigstoel.
Soms is het lastig al die boeken
mee te nemen op reis. Leden van
de Bibliotheek hebben gratis toegang tot e-books en luisterboeken via
www.onlinebibliotheek.nl De boeken
kunnen worden gelezen via e-reader, tablet, een webbrowser of de
Bibliotheek App.
De Online Bibliotheek geeft ook toegang tot de TijdschriftenBieb die zestien verschillende tijdschriften bevat.

Hockeyclub Venray wil speelveld vervangen
MHCV wil het verouderde kunstgrasveld op het sportpark aan de Leunseweg vernieuwen. De Venrayse hockeyclub
is in gesprek met de gemeente om het met zand ingestrooide veld te vervangen door een nieuw semi-waterveld.
Het zandveld is 25 jaar oud en aan vervanging toe. Het andere speelveld op
het hockeyterrein is in 2013 al omgebouwd tot semi-waterveld en gaat nog
een jaar of vijf mee. Een semi-waterveld kost ruim een ton en is in aanschaf
duurder dan een zandveld. Het nieuwe
veld zorgt voor een hogere balsnelheid
en meer spelcomfort. Er moet beregening worden aangelegd en de fundering
moet worden vernieuwd. De onder-

houdskosten zijn ook hoger. Dat is de
reden dat de stichting Multifunctionele
Accommodatie Venray, de beheerder
van de hockeyaccommodatie, bij de
gemeente aandringt op een hogere vergoeding voor onderhoud.
Het College van B&W erkent in een
tussenverslag over het nieuwe accommodatiebeleid dat de vergoeding
nog gebaseerd is op de kosten van
de oude hockeyvelden. Het probleem

doet zich bij meerdere sporten voor.
Als de gemeente een financiële bijdrage geeft voor een vernieuwd speelveld, dan moet ook het budget voor het
onderhoud daarop worden aangepast.
De hockeyclub kampt daarnaast met stijgende uitgaven na de vernieuwing van
de accommodatie in 2018, zoals meer
afschrijvingslasten en energiekosten.
De beheerstichting wil nog graag de verlichting vervangen door ledlampen.
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Terugloop in aantal deelnemers

Honderden medailles uitgereikt tijdens Fiets4Daagse
Venray
De 37e editie van de Fiets4Daagse Venray startte dinsdag 26 juli bij De
Witte Hoeve in Venray. Vier dagen lang konden recreatieve fietstochten
afgelegd worden van 30, 45 of 60 kilometer, door onder andere de bosrijke natuurgebieden rond het Limburgse- en Brabantse Peelgebied. Net
als tijdens de editie in 2021, werd er gestart in drie verschillende tijdsblokken. Waar dat afgelopen jaar één van de noodzakelijke maatregelen
vormde wegens corona, werd er dit jaar voor gekozen om deze nieuwe
opzet in stand te houden.
Ernst-Jan Kleinbussink, als bestuurslid
één van de drijvende krachten achter de Fiets4Daagse Venray, legt uit
waarom er niet langer wordt gekozen voor een gezamenlijk startschot
voor alle fietsers. “Tijdens coronatijd
leerden we dat het spreiden van de
fietsers beter werkt. Het is overzichte-

lijker en veiliger.” Na de sobere editie
van 2021, werd er dit jaar weer voor
het nodige vertier gezorgd. Met optredens van muzikanten en een rad van
fortuin, konden deelnemers zich bij
terugkomst vermaken.
In totaal namen er zo’n vijfhonderd
fietsliefhebbers deel aan de afgelo-

Groepstentoonstelling

Nieuwe Uitzichten in Odapark
Venray
Odapark Venray presenteert tot en met 23 oktober de groepstentoonstelling ‘Nieuwe Uitzichten’. Te zien zijn werken van twaalf
kunstenaars en kunstenaarscollectieven. ‘Nieuwe Uitzichten’
zoekt naar manieren om de natuur te integreren in onze directe
leefomgeving en daarmee in ons dagelijks leven.
De tentoonstelling toont een
selectie van haalbare voorstellen,
wenselijke ideeën, poëtische denkpistes en megalomane plannen.
Hoe kunnen planten en bomen
worden ingepast in een overvolle
binnenstad? Komen de tropische
wouden die Nederland miljoenen
jaren geleden bedekten straks
weer terug? Hoe krijg je bewoners,
bezoekers en ondernemers betrokken bij nieuwe vormen van natuur?
En wat als alle bedrijven op een
industrieterrein zouden besluiten
om samen de hangende tuinen van
Babylon te reconstrueren?
De tentoonstelling vormt de aanloop naar de gelijknamige mani-

festatie ‘Nieuwe Uitzichten’ van
Museum Van Bommel Van Dam en
Odapark later deze zomer. Negen
kunstenaars en ontwerpers werden geselecteerd om een voorstel
te ontwikkelen dat bijdraagt aan
de vergroening van onze omgeving. Hun plannen worden deze
zomer gerealiseerd in Blerick,
Oostrum, Tegelen, Venlo, Venray en
Wanssum. De uitkomsten op locatie
zijn van 9 september tot 2 oktober
te bezoeken middels fiets- en wandelroutes.
De tentoonstelling is te bezichtigen
van woensdag tot en met zondag,
tussen 13.30 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

pen Fiets4Daagse in Venray. “Dat viel
eerlijk gezegd een klein beetje tegen”,
laat Ernst-Jan weten. “Die terugloop
valt onder andere te wijten aan de
afgelopen jaren. In 2020 werd het
evenement wegens corona afgelast
en afgelopen jaar ging het door met

EEN TEGOED VAN 10 WEDSTRIJDEN

INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN
30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN

Speurtochtwandeling
bij Natuurbegraafplaats
Weverslo

BEPAAL ZELF WELKE
WEDSTRIJDEN

Natuurbegraafplaats Weverslo ligt op Landgoed Weverslo: een
gevarieerd bos, waar iedereen dagelijks welkom is voor een wandeling of het ervaren van de natuurlijke rust. Om een wandeling
ook voor kinderen de moeite waard te maken, is tijdens de zomervakantie een spannende speurtocht uitgezet.
De speurtocht is gratis op te halen
bij het boshuis, dat dagelijks van
13.30 tot 16.30 uur geopend is.
Alle deelnemende kinderen mogen
daar ook grabbelen in de grabbelton. Buiten die tijden liggen op
het boshuisterras ook speurtochten klaar. De ingevulde vragenkaarten kunnen worden ingeleverd
in een speciaal speurtochtbakje.
Op 31 augustus worden de namen
van de winnaars bekendgemaakt.

opkomst in Venray lager is.”
Deelnemers die alle vier de dagen
hun afstand volbrachten en met een
volle stempelkaart terugkeerden bij
de Witte Hoeve, ontvingen vrijdag
29 juli, tijdens de laatste dag van de
Fiets4Daagse, een medaille.

DE FLEXKAART

Kinderen aan de slag

Jong en oud komen door goed
samen te werken en aan de hand
van opdrachtjes veel te weten over
de historie en de huidige functie
van Weverslo. In het gebied zijn
nog veel historische cultuur- en
natuurelementen te vinden die
wijzen op vroegere activiteiten.
Er gaat zelfs een legende dat er
kabouters wonen in het Weverslobos. De speurtocht helpt bij het vinden van die geborgen geheimen.

inachtneming van enkele noodzakelijke maatregelen. Je merkt dat mensen nog zoekende zijn”, verklaart hij.
“Daarnaast viel het evenement dit
jaar tegelijk met de Fiets4Daagse in
Deurne. Dat is eens in de zoveel tijd
het geval. We merken dan altijd dat de

VVV-VENLO.NL/SEIZOENKAART
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Isis Jaspers Venray
een hele leuke sport om te doen.
Het is nog leerzaam ook. Daarom
hoop ik nog heel lang te kunnen
handballen.

Heb je een bijbaantje?
Helaas ben ik nog te jong daarvoor, maar ik zou heel graag willen
oppassen. Werken in een supermarkt lijkt me ook heel leuk.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Ik kijk graag naar Netflix. Op dit
moment ben ik naar Stranger
Things aan het kijken. Een ontzettend spannende en leuke serie.
Als het even kan dan kijk ik met
een bakje chips erbij.

Wat is je droombaan?
Het lijkt me heel leuk om een
actrice te zijn. Met groep 8 heb ik
in een film gespeeld. Dat was erg
leuk.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Isis Jaspers
12 jaar
Kruudwis Groep 8b
Venray

jes eten. En ik ben tijdens een
vakantie met een vriendin naar de
camping geweest. Dat was heel
gezellig.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Ik zou graag met mijn familie naar
Amerika willen gaan. Als we daar
zijn wil ik een mooie rondreis van
hotel naar hotel maken. Het lijkt me
heel leuk met mijn familie te gaan.
Ook omdat mijn vader en moeder
er ooit al een keer zijn geweest en
ze vertellen er mooie verhalen over.

Klimmen in het klimbos in
Frankrijk. Bij de langste kabelbaan
bleef ik vasthangen. Er moest toen
iemand komen om me te redden,
want ik kon zelf niet meer vooruit.
Dat was echt een heel avontuur.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?

Ik vind rekenen het leukste vak,
want ik vind het makkelijk en ook
IPC (wereldoriëntatie), vind ik interessant. Wat ik niet leuk vind is
taal en spelling. Die vakken vind ik
maar saai.

Frans leren lijkt me wel wat. Dat
vind ik een erg mooie taal. En verder zou ik graag een piano willen
leren bespelen.

Wat deed je als kind het liefst?
Naar Italië op vakantie gaan en
daar knutselen en heerlijke ijs-

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat was toen ik moest kiezen naar

welke middelbare school ik zou
gaan. Uiteindelijk heb ik gekozen
voor het Raayland College. Het lijkt
me een fijne school en het is lekker dichtbij. Ik hoef maar 10 minuten te fietsen vanuit huis. Eigenlijk
heb ik best veel zin om na de
vakantie te gaan beginnen daar.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is een selfie. Gewoon omdat ik dat
leuk vind.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Elin is mijn beste vriendin. Ik heb
haar ontmoet op de Kruudwis
(groep 1-2c). Helaas is ze later naar
een andere school gegaan, maar
we hebben nog steeds contact en
dat is heel fijn.

Heb je een verborgen talent?

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Waarschijnlijk dat ik op school
altijd heel rustig ben, maar tijdens een handbalwedstrijd juist
niet. Dan ben ik heel fanatiek.
De tegenstander vind mij daarom
vaak irritant of vervelend.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik lees niet zoveel boeken, maar
de boeken uit de serie ‘Dagboek
van een muts’ heb ik allemaal
gelezen. Dat vind ik leuke boeken
omdat het allemaal leuke verhalen
zijn die erin staan.

Wat zou je nooit weg willen
gooien?
Dat is zonder twijfel mijn telefoon.
Deze kan ik niet missen. Ik gebruik
hem voor spelletjes, appen met
vriendinnen en om filmpjes te kijken.

Mijn hobby is handbal. Ik vind dat

Net afgestudeerd?
Ga aan de slag bij Spring kinderopvang en ontvang een
startersbonus van €250,-!

Kom je kennismaken?
• 06 11 87 14 50
• vacatures@spring-kinderopvang.nl
• www.werkenbijspring.nl

Hoi

Column

Strand

Ruisende wind die met elke
zucht een vlaag zand verplaatst, het geluid van golven
die op het water slaan: het
strand is met haar geluiden de
ideale plek om helemaal tot rust
te komen. Voor de meeste
mensen dan. Want een verbrande huid, de combinatie van
plakkende zonnebrand, zand én
gillende kinderen, kunnen voor
sommige mensen ook als erg
vervelend worden ervaren.
Persoonlijk vind ik het strand een
van de leukste plekken op aarde.
Ook al is het in Nederland vaak
niet het ideale strandweer, je kunt
altijd ‘uitwaaien’ tijdens een wandeling langs het water. Leuk feitje
is dat in het buitenland het woord
‘uitwaaien’ niet bestaat! En uitwaaien aan de Nederlandse zee
doe ik liever dan erin zwemmen:
het troebele water en mijn vriendin
die op één middag in Zandvoort
maar liefst drie keer door een kwal
gebeten werd, zijn daar oorzaken
van. In de zomer lig ik dan ook
liever met een goed boek op het
strand.
Wie ook niet vies zijn van het
Nederlandse strand zijn onze oosterburen. Soms is het bijna moeilijk
om nog Nederlands te horen tussen al het Duitse gebabbel op het
strand in de zomer. Je plukt ze er
ook zó tussenuit, vaak doordat je
de kuilen die ze vol overgave aan
het graven zijn moet ontwijken als
je van de zee naar je handdoek
loopt. Heerlijk ‘Am Meer’. Waarom
ze de zee niet gewoon ‘See’ hadden kunnen noemen, blijft voor
mij een raadsel. Niet alleen de
Duitsers zorgen voor leuk ‘mensen
kijken’-materiaal, want je komt
écht van alles tegen op het strand.
De wandelaars met honden, de
surfers, fanatieke zwemmers,
gezinnen met kinderen: maar het
leukste zijn die ouders die voor de
eerste keer met hun kleine naar
het strand gaan en er alles aan
doen het kind te vermaken. Zoals
ik al zei, persoonlijk kan ik me uren
vermaken op het strand. Enige
minpuntje is wel dat het vanuit
Limburg toch nog een aardig stukje
reizen is. Scheelt dat we onze
goeie oude Maas altijd dichtbij
hebben, hoewel afkoelen door erin
te zwemmen voor mij net zoals in
de Noordzee een no-go blijft.

Iris

