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Veilig naar school
De straten rondom Basisschool Petrus’ Banden in Venray zijn sinds de start van het huidige schooljaar een heel stuk rustiger. Op haal- en brengmomenten in ieder geval. Op die
tijdstippen worden de straten namelijk tijdelijk afgesloten voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer met behulp van mobiele obstakels. Het levert een veiligere situatie op voor
kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan. De zogeheten ‘Schoolstraat’, een initiatief van een aantal bewoners van de Oranjebuurt, werd maandag 12 september officieel
geopend door leerlingen en wethouder Erik van Daal.

Petitie tegen zonneweide: ‘bal ligt bij gemeente’
Bewoners en belanghebbenden uit gemeente Venray hebben zich als werkgroep verenigd in een uiterste
poging om de voorgenomen zonneweide op Venrays Broek tegen te houden. Middels een petitie roepen ze
gelijkgestemden op om zich uit te spreken tegen de plannen, waarbij zo’n 12.000 zonnepanelen worden
geplaatst op de voormalige vuilstortplaats. “Als het moet, gaan wij door tot aan de rechtbank”, laat een lid
van de werkgroep tegen de zonneweide weten.
De plannen om Venrays Broek te ver
anderen in een zonneweide, dateren
al uit 2017. Inmiddels is Bodemzorg
Limburg eigenaar van de plek waar
van 1967 tot 1982 onder andere huis
houdelijk afval werd verzameld en
waar de natuur na de sluiting onge
hinderd zijn gang kon gaan. Dat deze
natuur nu de dupe wordt van de
plannen om grondgebonden energie
op deze locatie op te gaan wekken,
stuit op weerstand bij de werkgroep.
“De constante afbraak van natuur
moet een keer stoppen”, vindt één van
de bezwaarmakers.
Om plaats te maken moeten er onder

andere bomen worden gekapt op het
Venrays Broek. “Er wordt 5,7 hectare
natuur ‘kaal’ gemaakt, waardoor veel
dieren geen kans meer krijgen”, meent
het werkgroeplid. “Dit zal ten koste
gaan van onder andere dassen, pad
den, salamanders en kikkers die in het
gebied leven.”
Een aantal bezorgde bewoners en
belanghebbenden uit Venray is een
petitie gestart om aan te tonen dat
haar mening breed gedragen wordt.
Op het moment van schrijven is
deze ruim 230 keer ondertekend.
Op behoudvenraysbroek.petities.nl
verzoekt de werkgroep de gemeente

om de zonneladder te volgen.
“Leg eerst de daken vol. Het verwoes
ten van natuurgebieden moet verme
den worden”, valt er te lezen.

Oorverdovend stil
“Er wordt nu natuur opgeofferd voor
financieel gewin. Het plan ram
melt en er zijn aantoonbare leugens
gebruikt tijdens het vooronderzoek.”
Het lid van de werkgroep doelt daar
mee onder meer op de bewering dat
er overleg heeft plaatsgevonden met
Dassenwerkgroep Venray-Horst, zoals
valt te lezen in de verslagen. “Het staat
vast dat over het overleg met de

Dassenwerkgroep Venray-Horst ronduit
is gelogen in de aanvraag”, zo lieten zij
eerder al optekenen. “Ook de omge
vingsdialoog rammelt aan alle kanten”,
stelt het lid van de werkgroep.
Enkele weken geleden nodigden zij
de gemeente uit voor een gesprek
op locatie. Vooralsnog zonder succes.
“Het blijft helaas oorverdovend stil.
We kregen zelfs geen ontvangstbe
vestiging. Dat is voor ons een teken
dat ze de plannen willen doorzetten.”
Mocht dat inderdaad het geval zijn,
dan laat de werkgroep het daar niet
bij zitten. “De bal ligt wat ons betreft
bij de gemeente. Er zijn zienswijzen
ingediend, waarbij een heel aantal
interessante en steekhoudende argu
menten zitten. Die gaan we juridisch
laten toetsen. Wij gaan door tot aan de
rechtbank om deze plannen tegen te
houden, mocht dat nodig zijn.”

Als de plannen tot uitvoering komen
zoals gepland, dan wordt medio
2023 gestart met het plaatsen van
de 12.000 zonnepanelen op Venrays
Broek. De opgewekte energie is
voldoende voor het verbruik van
2.000 huishoudens.

Reactie gemeente
Een woordvoerder van gemeente
Venray laat weten dat ze op dit
moment niet inhoudelijk wil reage
ren op de aantijgingen, omdat de
procedure rondom de zienswijze nog
loopt. In november staat er een extra
informatieavond op de agenda om
onduidelijkheid en onrust rondom
het project op Venrays Broek weg te
nemen. Hier wordt binnenkort over
gecommuniceerd.
Tekst: Jelle van Hees
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Blijvende herinnering aan overleden leerlingen en
medewerkers bij Raayland College
Bij het Raayland College in Venray werd op maandag 5 september,
één dag voor de start van het nieuwe collegejaar, een beeld onthuld ter
nagedachtenis aan leerlingen en leerkrachten die zijn gestorven.
Het kunstwerk werd ontworpen door oud-leerling Sam Jansen en vormt
een blijvende herinnering en plek om te gedenken.
‘Geen dag vergeten, alle dagen
gemist’, met dat credo in het achter
hoofd ging een commissie binnen het
Raayland College aan de slag, bij het
realiseren van een blijvende herinne
ring voor leerlingen en leerkrachten
die hen zijn ontvallen. “Het initiatief
kwam in eerste instantie van de vrien
den van een overleden leerling”, ver
telt Esther Holten van de commissie
Rouw van de middelbare school. “Als
school vonden we dat een geweldig
idee, dat we wat breder hebben opge
pakt. Zo werd het een gedenkplek
voor alle leerlingen en oud-medewer
kers die ons zijn ontvallen”, vertelt ze
over de aanleiding.
Rector Bas van Rooijen is trots op de
manier waarop zijn school omgaat
met het verdriet van leerlingen en
andere nabestaanden. “We hebben
sinds afgelopen schooljaar al een stil
tekamer. Op mijn vorige school was
er ook zo’n plek en dat werd hier een
beetje gemist. Je zag meteen dat er
gebruik van werd gemaakt. Vrienden
van een overleden leerling komen
daar om te gedenken, maar ook om
samen te proosten op hun vriend”,
vertelt hij. Even later steekt hij fami

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

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs

lieleden en andere nabestaanden die
bij de opening van de gedenkplek
aanwezig zijn een hart onder de riem.
“Zojuist, toen ik samen met Esther
het kunstwerk hier klaar aan het zet
ten was, dwarrelde er een veertje uit
de lucht. Het landde precies op deze
plek. Een teken van boven, waarmee
de mensen die we hier herdenken ons
laten weten dat ze er nog zijn”, sprak
hij met gevoel voor symboliek.

Kunstwerk
Inmiddels zit Sam Jansen op de kunst
academie, maar haar middelbare
schooltijd bracht ze op het Raayland
door. Zij bood bij de commissie Rouw
aan om een blijvend kunstwerk te cre
ëren. “Daarbij heb ik me onder andere
laten inspireren door de serie ‘Over
Mijn Lijk’”, vertelt ze zichtbaar geëmo
tioneerd. “Ik werd geraakt door het
verhaal van de Venrayse Kiki, die haar
eigen urn versierde met onder andere
vlinders. Daarom komt er ook een
vlinder terug in het kunstwerk. Net
als een tijger, die kracht symboliseert
en een ijsvogel die staat voor vrede,
liefde en voorspoed”, legt ze uit. “Het
was voor mij heel bijzonder om dit

te mogen maken.” Een kleiner kunst
werk, ook van de hand van Sam, siert
inmiddels de stiltekamer binnen in het
schoolgebouw.

Niet vergeten
De gedenkplek biedt een plek van
steun en herinnering aan ouders en
andere nabestaanden van overleden
leerlingen en oud-medewerkers van

het Raayland College. Een deel van
hen was aanwezig bij de onthulling
van het door Sam gemaakte kunst
werk. “Helaas hebben we niet ieder
een kunnen bereiken”, vertelt Esther.
“Het bleek mede door de privacywet
lastig om adresgegevens te achter
halen, maar dit monument is er écht
voor alle nabestaanden van overleden
leerlingen en collega’s. Nabestaanden

die we niet hebben weten te berei
ken zijn absoluut niet vergeten. Hen
nodig ik alsnog van harte uit om een
kijkje met ons te komen nemen. Zij
mogen zich daarvoor bij mij melden
via e.holten@stichtinglvo.nl”
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Herdenking op Engelse militaire begraafplaats Venray
verplaatst naar oktober
Dit jaar vindt de jaarlijkse herdenking op de Venray War Cemetery plaats op zondag 16 oktober om 11.00 uur. Voorheen vond deze herdenking in
september plaats. De herdenking is verzet naar oktober omdat dit beter past in de oorlogshistorie van Venray. In 1944 vond in oktober namelijk de
Slag om Overloon plaats, wat heeft geleid tot de bevrijding van Venray.
Een werkgroep heeft de jaarlijkse her
denking op de militaire begraafplaats
van het Gemenebest opnieuw vorm
gegeven. Er wordt vanaf nu met name
stilgestaan bij de waarde van het her
denken; ‘Opdat wij niet vergeten’. De
Venrayse jeugd wordt nadrukkelijk bij
de herdenking betrokken.
De militaire begraafplaats van het

Gemenebest is gelegen aan de
Hoenderstraat in Venray. Op dit ere
veld liggen 692 soldaten begraven die
in de periode oktober 1944 tot maart
1945 sneuvelden. De meeste van deze
mensen zijn omgekomen in de omge
ving van Venray tijdens de Slag om
Overloon. In de graven rusten 629
Britse, 22 Canadese, 5 Nieuw-Zeelandse

en 4 Australische militairen. Daarnaast
ligt er één Poolse militair begraven en
zijn er dertig ongeïdentificeerde gra
ven. Ook ligt er één oorlogscorrespon
dent begraven.

Iedereen is welkom
Er worden geen uitnodigingen ver
stuurd voor de herdenking. Iedereen

is zondag 16 oktober om 11.00 uur
welkom. Adoptanten van oorlogsgra
ven worden uitgenodigd om bloemen
op het door hun geadopteerde graf te
komen leggen. De toekomstige her
denkingen vinden plaats op de laatste
zondag voor 19 oktober. Dit omdat de
Slag om Overloon tot 18 oktober 1944
duurde.

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl
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Vragen tijdens commissievergadering

SP bezorgd over arbeidsmigranten in warme zomer
De SP wil weten hoe het de arbeidsmigranten in gemeente Venray is vergaan in de afgelopen warme zomer. “Wat heeft het college gedaan voor al
die arbeidsmigranten die gehuisvest zijn in slechte, ondeugdelijke en veel te warme containers of caravans”, vroeg raadslid Elianne Sweelssen in
de commissievergadering van dinsdag 6 september.
Aanleiding voor de SP-vragen was
de uitzondering die het College
van B&W half juli maakte voor Van
Osch Groenteproducties in Leunen.
Vooruitlopend op de nog te verlenen
vergunning mochten de arbeidsmigran
ten hier alvast ondergebracht worden in
een nieuw logiesgebouw. ‘Vanuit huma
nitair oogpunt’, luidde de verklaring. Het
zou vanwege de hoge temperaturen
niet langer verantwoord zijn de mede
werkers van het tuinbouwbedrijf te
laten slapen in de tijdelijke units.
“Zorgt deze werkwijze niet voor prece
dentwerking”, vroeg Elianne Sweelssen

zich af. De SP wilde ook weten wan
neer de gemeente komt met beleid
voor de huisvesting met een goede
controle en handhaving.
Volgens wethouder Wim de Schryver
(VVD) was er bij Van Osch in Leunen
geen sprake van precedentwerking.
“Hier heeft het welzijn van de mede
werkers de hoogste prioriteit gekre
gen.”
Hij erkende dat de huisvesting van
arbeidsmigranten tekortschiet in
gemeente Venray. “Daar hebben we tij
dens de formatie ook veel over gespro
ken. Alle partijen zijn het erover eens

dat het nu niet goed gaat en dan het
beter moet. Op veel plekken is het niet
op orde.”

De Zwaluw
De wethouder haalde als voorbeeld de
locatie van De Zwaluw in Ysselsteyn
aan, die op last van de gemeente
wordt gesloten. Hij kon niet aangeven
wanneer het nieuwe beleid klaar is.
Hij meldde wel dat het een breed plan
zal zijn dat verdergaat dan huisvesting
alleen. Zaken als veiligheid, handha
ving en integratie worden er ook in
meegenomen. “We nemen ook contact

op met de buurgemeenten, want we
willen geen waterbedeffect. We moe
ten voorkomen dat de ene gemeente
soepelere regels hanteert dan de
andere.”
Gemeente Venray heeft een zienswijze
ingediend bij provincie Limburg die
minder strenge huisvestingsnormen
wil hanteren. “Dit is geen goed signaal.
Wij willen vast blijven houden aan de
hogere NSF-normen die gelden voor
alle gemeenten in Limburg”, zei Wim
de Schryver.
Tekst: Henk Willemssen
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Belangenorganisaties spreken gemeente aan over
beperken scootmobiel
Het beperken van het gebruik van de scootmobiel heeft niet alleen tot weerstand geleid bij de gebruikers in
gemeente Venray. Enkele belangenorganisaties van senioren en gehandicapten hebben samen een protestbrief geschreven aan de gemeenteraad.
De meeste klachten gaan over de ver
laging van de snelheid van 15 naar
12 kilometer en de stellingname dat
de scootmobiel alleen bedoeld zou zijn
voor ritjes van hooguit 1,5 kilometer
van huis. De gemeente ziet de scoot
mobiel als een vervanging van het
lopen en niet van het fietsen. Het ver
voersmiddel zou ook niet bestemd zijn
voor recreatief gebruik.
Op initiatief van FNV Limburg
Noord kwamen de Centrale van
Ouderenverenigingen, Gehandicapten
platform Venray en KBO bij elkaar om

de kwestie te bespreken. Aanleiding
waren de onrust en klachten van scoot
mobielrijders uit Venray over de maat
regelen die ze als een flinke beperking
ervaren. Gemeente Venray zegt dat
afspraken met Medipoint zijn gemaakt
om de onderhoudskosten van de scoot
mobielen te verlagen en de levensduur
te verlengen. Medipoint is de beheer
der van de scootmobielen en voert de
onderhoudsbeurten uit.

Vreemde beslissing
De belangenorganisaties richten zich

tot de gemeenteraad in de hoop dat
de bezuinigingsmaatregelen wor
den teruggedraaid. Ieder(in), het
landelijk netwerk voor mensen met
een beperking of chronische ziekte,
zegt dat de maatregelen in strijd zijn
met het VN-verdrag Handicap en de
Wmo.
Hans Cramer van FNV Limburg Noord
vroeg tijdens het Sprekersplein van
maandag 6 september om de maat
regelen terug te draaien. “Het col
lege beknot op ingrijpende wijze
mensen die slecht ter been zijn om

D66 en GroenLinks willen meer uitleg
over plannen loonbedrijf Gebr. Reintjes
De uitbreiding van loonbedrijf Gebr. Reintjes aan Drabbelsweg in Veulen is alleen mogelijk door de sloop van
andere agrarische gebouwen. Dat gebeurt op vier locaties in Castenray en Veulen. D66 en GroenLinks vroegen om opheldering in de commissievergadering van dinsdag 6 september.
“Dit bedrijf zou eigenlijk op een indus
trieterrein thuishoren”, opperde Theo
Zegers (D66). Hij vond het bestem
mingsplan, dat alles in één keer
regelt, niet duidelijk genoeg. “Het is
een hele puzzel. We willen meer uit
leg over wat er overblijft na de sloop
en welke bouwmogelijkheden er daar
nog zijn.”

Overschrijding maximale bedrijfsoppervlakte
Ook Toon Kerkhoff (GroenLinks) kon
niet goed wijs uit het plan. “Het loopt
allemaal door elkaar.” GroenLinks had
vooraf vragen gesteld over de vergro
ting van het loonbedrijf dat niet pas
send is binnen het bestemmingsplan.
Na de nieuwbouw beslaat de bedrijfs

oppervlakte 3.815 vierkante meter ter
wijl maximaal 2.133 vierkante meter is
toegestaan.
De gemeente geeft als antwoord dat
een tegenprestatie wordt gevraagd om
grote bebouwing in het buitengebied
te voorkomen. De sloopregeling geldt
alleen voor niet-agrarische bedrijven
zoals een loonbedrijf. Veehouderijen
en tuinders hoeven geen slooplocaties
in te zetten als zij willen uitbreiden.
Voor hen gelden ook geen maximale
bouwmaten.

Geen moeite met plannen
Voor het loonbedrijf in Veulen is het
een voorwaarde dat de te slopen
agrarische gebouwen in gemeente
Venray staan. Gebr. Reintjes heeft

op vier adressen, twee in Castenray
en twee in Veulen, varkensstallen en
andere bebouwing opgekocht om te
slopen. “Dit is een mooi voorbeeld om
‘sloopkuubs’ in te zetten”, vond John
Willems (VVD). “Het loonbedrijf kan
moderniseren en het zorgt ervoor dat
het buitengebied niet ‘verrommelt’.”
Ook de andere partijen hadden geen
moeite met het plan. Het voorstel
om het in de raadsvergadering van
dinsdag 27 september als een hamer
stuk af te tikken, kon niet op instem
ming rekenen van D66 en GroenLinks.
De twee partijen willen eerst meer
over de kwestie weten.

Tekst: Henk Willemssen

Energiekosten onbetaalbaar voor
verenigingen?
De sterk gestegen prijzen voor gas en stroom betekenen een fikse extra kostenpost voor gemeenschapshuizen en sportaccommodaties in gemeente Venray. Gemeenschapshuis De Zandhoek in Wanssum ziet
het jaarbedrag oplopen van 11.500 euro naar 50.000 euro als de energietarieven zo hoog blijven.
Dit voorbeeld haalde Mark Weijers
(CDA) aan in de commissieverga
dering van donderdag 8 septem
ber. “Dergelijke bedragen zijn voor
de accommodaties en hun gebrui
kers onbetaalbaar”, vond het CDAcommissielid. “Bijna wekelijks
verschijnen berichten dat opnieuw
prijsrecords zijn verbroken. Dit heeft
natuurlijk een enorme impact op
onze samenleving.”
Het CDA vroeg al eerder om de
gevolgen van de energiecrisis in
beeld te brengen, maar de motie
haalde toen geen meerderheid in de
raad. De partij vraagt nu met spoed
de consequenties voor de gemeen
schapshuizen en sportaccommoda
ties in kaart te brengen. Ook wil het
CDA van de wethouder weten wat
hij onderneemt om te voorkomen
dat de situatie voor de accommoda

ties financieel onhoudbaar wordt.

Momentopname
Wethouder Martin Leenders
(Samenwerking Venray) zei dat bij
de subsidie van de gemeente geen
rekening wordt gehouden met de
energierekening. “De energiekosten
moeten de stichtingen zien terug te
halen bij de gebruikers. De stichtin
gen sluiten ook zelf de contracten
af met de leveranciers.” De wet
houder meende dat het weinig zin
heeft de gevolgen van de energie
crisis in beeld te brengen. “We zien
geen directe noodzaak want het zou
slechts een momentopname zijn.
De situatie kan over twee maanden
weer heel anders zijn.”

Situatie De Kemphaan
Van de gemeenschapshuizen heeft

alleen De Kemphaan in Venray zich
bij de gemeente gemeld. “Er is
een zorgelijke financiële situatie
bij De Kemphaan. Van de andere
accommodaties is dit niet bekend.
Maar dit betekent niet dat er geen
zorgen zijn. Iedereen kampt met
hetzelfde probleem van de stijgende
kosten”, zei Martin Leenders.
Mark Weijers reageerde dat de ver
enigingen die de accommodaties
gebruiken, niet de financiële kracht
hebben een hogere huur te betalen
als compensatie voor de hoge ener
gierekening. “Dan dreigt sluiting van
gebouwen, omdat de rekeningen niet
meer te betalen zijn. De accommoda
ties hebben al een zware coronape
riode achter de rug.” De wethouder
hoopt dat de beheerders zich melden
op het gemeentehuis. “Want hulp
krijgen, begint met hulp vragen.”

deel te nemen aan het maatschap
pelijk verkeer. In onze ogen een
vreemde beslissing. Zeker nu het

college de mond vol heeft over een
inclusieve samenleving.”

Wethouder verbaasd over
ophef scootmobielen
Wethouder Martin Leenders (Samenwerking Venray) snapt alle
commotie over de scootmobielen niet zo goed. “Ineens is er een
hausse aan vragen, terwijl er geen veranderingen hebben plaatsgevonden”, zie hij in de commissievergadering van donderdag
8 september.
Leonie O’Garro (GroenLinks) stelde
verontruste vragen over de scoot
mobielen. De verlaagde snelheid
en de beperkingen in het gebruik
zouden de bezitters hard treffen.
“Het leidt tot meer eenzaamheid
en niet meer meedoen aan de
samenleving”, zei ze.
Martin Leenders legde uit dat de
nieuwe afspraken met Medipoint,
de beheerder van de scootmobie
len, al in 2020 zijn gemaakt. Samen
met de andere gemeenten in
Noord-Limburg heeft Venray toen
een contract opgesteld. “Dat is op

1 december 2020 ingegaan”, zei
Leenders. “En nu ineens zoveel
later ontstaat de ophef. Jammer
dat dit zo een eigen leven is gaan
leiden.” De overeenkomst met
Medipoint loopt nog tot 1 decem
ber 2023. Martin Leenders kon
digde aan dat hij gaat bekijken of
de maximumsnelheid tussentijds
verhoogd kan worden naar 15 kilo
meter in plaats van 12 kilometer.
De snelheidsverlaging is inge
voerd vanwege een besparing
van 136 euro per jaar op de onder
houdskosten, zei de wethouder.

Extra geld
verdienen?
AB Werkt helpt je een extra zakcentje te
verdienen. In deze tijd geen overbodige luxe.
Met deze (bij)banen kan je je rekeningen blijven
betalen. Zit er iets voor je tussen?

Receptionist(e) (parttime)

Regio Venray | Vac. Nr. P056940
Ben jij sociaal en sta je graag mensen te woord? In deze
functie ben je hét aanspreekpunt van een autobedrijf en ga
je aan de slag voor 24 tot 32 uur in de week. Reageer snel!

Avondmelker dierhouderij (parttime)

Regio Horst/Venray | Vac. Nr. P055441 + P055024
Hou je van dieren en kun je extra geld goed gebruiken? Dit is je
kans! Voor een geiten- en melkveehouderij zijn we op zoek naar
melkers voor in de avonduren. Heb jij een paar uur tijd?

Poetshulp (parttime)

Regio Venray | Vac. Nr. P053589
Zoek je naar een baan die goed te combineren is met een druk
(privé)leven? Deze job geeft je die kans!

Horecamedewerker (parttime)
Regio Horst | Vac. Nr. P057093

Voor een fastfoodketen zijn wij op zoek naar horecamedewerkers die ﬂexibel inzetbaar zijn. Lijkt dit je wat?
Neem contact met ons op!

Interesse of meer weten? Contact recruiter
Lian via horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

AB Werkt Horst | ab-werkt.nl
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Gemêleerd gezelschap uit alle lagen van samenleving

Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray is al
negentig jaar sociaal klankbord voor arbiters
Het faciliteren van scheidsrechters in hun hobby, dat is kortgezegd de
missie van Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. En dat al negentig
jaar lang. De vereniging viert op zaterdag 17 september een jubileumfeestje. “Binnen onze vereniging dragen wij onze passie en kennis over op
de volgende generatie”, vertelt Jeroen Achten van de jubileumcommissie.
‘Die heeft thuis vast niets te vertel
len’ is een opmerking die regelma
tig aan de zijlijn van het voetbalveld
wordt geroepen. Vrijwel altijd geadres
seerd aan de scheidsrechter van dienst.
“Draai het eens om”, zegt Jeroen.
“Scheidsrechters hebben ook een gezin
en sociale omgeving. Ze krijgen vanuit
thuis de ruimte en geven waardevolle

tijd op om een wedstrijd te leiden.
Om anderen plezier te kunnen bieden,
want zonder scheidsrechter is er geen
wedstrijd.” Het is een treffend voor
beeld van de drijfveer waar veel fluitis
ten een deel van hun plezier uit halen.
Al hebben positieve kritieken logischer
wijs de voorkeur. “Er is niets mooiers
dan de complimenten van twee tevre

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover
te schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de
hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallo-venray.nl

den partijen na afloop van een wed
strijd. Wanneer beide teams aangeven
dat ze fijn hebben gespeeld, mede
dankzij de scheidsrechter van dienst.
Daar groeit een arbiter van.”

In een veilige omgeving kunnen onze
leden zich kwetsbaar opstellen en
feedback krijgen van collega’s. We zijn
op die manier een klankbord voor
scheidsrechters”, vertelt Jeroen.

Klankbord

Balletje trappen

Bij Scheidsrechtersvereniging HorstVenray vinden arbiters uit de regio al
negentig jaar lang onderdak bij een
club met gelijkgestemden. Iedere
donderdagavond komen ze samen
bij clublokaal Trefhove en houden ze
hun conditie op peil bij de Kasteelse
Bossen. “Daar komen de drie aspecten
die de pijlers onder onze vereniging
vormen samen. Lichamelijke arbeid,
kennis van de regels en het sociale
aspect”, somt Jeroen op. “We houden
samen onze conditie op niveau door
middel van fysieke trainingen. Zo’n tien
à twaalf keer per jaar testen we onze
kennis van de spelregels en de derde
helft is zonder uitzondering hartstikke
gezellig.” Bij de vereniging vinden de
leden, zowel arbiters die fluiten onder
de vlag van de KNVB als clubscheids
rechters, een luisterend oor. “Er worden
onderling veel ervaringen uitgewisseld.
Zowel positieve als minder positieve.

De vereniging is dan ook meer dan
een verzameling van scheidsrechters
die op verschillende niveaus acteren,
zegt Jeroen. “Op een gegeven moment
wordt het ook een vriendenclub.
Daarom blijven oudere leden, die al een
tijdje niet meer actief fluiten, lid van
onze vereniging. Je gaat ook op andere
vlakken een beroep doen op elkaar.
We zijn een zeer gemêleerd gezelschap,
uit alle lagen van de maatschappij.”
Die saamhorigheid zorgt ervoor dat er
ook nevenactiviteiten worden geor
ganiseerd door de vereniging. Daarbij
wordt er door de scheidrechters zelf
ook weleens tegen een balletje getrapt.
“Dat werkt weleens op de lachspieren”,
zegt Jeroen. “Scheidsrechters die gaan
voetballen.” Rondom de paasdagen
organiseert de scheidsrechtersvereni
ging een wandeltocht en ook de jaar
lijkse Kasteelloop prijkt steevast op de
evenementenkalender.

Dezelfde basis
De saamhorigheid binnen de ver
eniging zorgt ervoor dat ze zaterdag
17 september het 90-jarig jubi
leum kunnen vieren. “Dat wordt
een gezellig samenzijn voor onze
leden, met verschillende vormen
van entertainment”, treedt Jeroen
niet teveel in detail over de invul
ling. “Mede dankzij de Stichting
Vrienden van Scheidsrechters hebben
we ons eigen clubgebouw en hou
den we financieel het hoofd boven
water. Die zijn we dan ook erg dank
baar. Net als onze wat oudere en
ervaren leden. Zij geven hun ken
nis door aan de jongere generaties.
Dat is van onschatbare waarde voor
onze scheidsrechtersvereniging.”
Arbiters uit de omgeving van Horst en
Venray die zich aan willen sluiten, zijn
van harte welkom, geeft Jeroen aan.
“We zijn verbonden door onze hobby;
het in goede banen leiden van een
potje voetbal. Het maakt daarbij niet
uit of dat op prestatief- of clubniveau
is. De basis blijft hetzelfde, net als de
spelregels die erbij horen.”
Tekst: Jelle van Hees

Extra ondersteuning voor startende
ondernemers in het centrum van Venray
De gemeente Venray werkt aan een compact en toekomstbestendig centrum. Onderdeel hiervan is het aantrekken van (startende) ondernemers, om zo de oplopende leegstand een halt toe te roepen. Om hen hierbij te
begeleiden, werkt de gemeente sinds vorig jaar samen met Stichting Streetwise. Deze stichting is gespecialiseerd in het begeleiden en het vestigen van (startende) ondernemers met nieuwe concepten. Na een positieve
evaluatie, heeft het College van B&W besloten deze samenwerking te verlengen tot in elk geval het eerste
kwartaal van 2023.
Vanuit de Centrumvisie zet Venray in
op een compacte, comfortabele en
complete binnenstad. De aanpak van
Streetwise speelt daarop in door het
vestigingsklimaat voor nieuwe onder
nemers te verbeteren. Dit gebeurt in
samenwerking met gemeente, vast
goedpartijen, financiers en andere cen
trumondernemers.

Betere kansen
“Het voortzetten van deze Streetwiseaanpak creëert betere kansen voor
nieuw ondernemerschap in het cen
trum van Venray”, zegt een woord

voerder van de gemeente. Starters,
maar ook bestaande ondernemers die
willen verplaatsen naar het kernwin
kelgebied, kunnen gratis gebruikmaken
van de ondersteuning en het netwerk
van Streetwise. “Bijvoorbeeld voor het
uitwerken van een businessplan, het
vinden van een geschikte locatie, het
onderhandelen over passende huur
voorwaarden, financieringsmogelijkhe
den en vergunningaanvragen”, somt de
woordvoerder op.

Vitaal centrum

de komst van nieuwe ondernemers
essentieel. Zeker in deze uitdagende
tijden, kan extra begeleiding van een
ervaren partij zeer zinvol zijn. Ik roep
potentiële ondernemers op om contact
op te nemen over de mogelijkheden”,
aldus wethouder Wim de Schryver.
Ondernemers die overwegen hun
bedrijf te vestigen in de binnenstad van
Venray kunnen zich daarvoor melden
via de website of bij Hans Beterams,
accountmanager bedrijven van de
gemeente Venray via telefoonnummer
06 20 01 22 07.

“Om ons centrum vitaal te houden, is

CDA wil verhoging ozb beperken
Het CDA wil dat de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar minder snel stijgt. De partij verwacht dat veel
huiseigenaren in de problemen zullen komen, omdat de waarde van de woningen in gemeente Venray harder
stijgt dan het gemiddelde van Limburg.
Cristel Voesten (CDA) kaartte de
kwestie aan in de commissiever
gadering van woensdag 7 septem
ber. Het nieuwe College van B&W
heeft in de kadernota besloten om
de ozb te verhogen van 1,5 procent
naar 2,3 procent met ingang van
2023. Huiseigenaren worden vol
gens het CDA daardoor extra getrof
fen, omdat de waardestijging van
de woningen in gemeente Venray
met 8.7 procent hoger ligt dan het

gemiddelde van 6,5 procent in pro
vincie Limburg.

Knetterhoog
“De inflatie is knetterhoog en de
stijging van de lonen staat hierbij in
schril contrast. Dit betekent dan ook
dat werknemers en gepensioneerden
met een eigen huis in de problemen
komen”, zei Cristel Voesten. Wethouder
Wim de Schryver (VVD) wilde niet voor
uitlopen op het definitieve ozb-cijfer in

de begroting van 2023. “Als de koop
kracht niet mee ontwikkelt dan kunnen
huishoudens inderdaad in de proble
men komen”, erkende bij. “Maar de ozb
is wel gemaximeerd.”
Cristel Voesten was het niet eens met
de stelling van de wethouder dat een
hogere woz-waarde van de woning
meer rijkdom betekent. “Het maakt
juist niet rijker, want de mensen moe
ten meer aan belastingen betalen”,
reageerde ze.
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GroenLinks ziet armoede
toenemen
Steeds meer mensen kunnen financieel niet meer rondkomen
door de enorme prijsstijgingen. Daarvoor waarschuwde Leonie
O’Garro (GroenLinks) in de commissievergadering van donderdag 8 september.
Vooral minima worden extra hard
getroffen, constateert GroenLinks.
De partij voorziet problemen met
de armoedebestrijding door de
gemeente. De voedselbanken
zouden minder kunnen uitdelen
omdat de supermarkten efficiën
ter inkopen waardoor er minder
producten over zijn. De par
tij wil dat de gemeente meer
steun geeft aan de voedselbank.
“Omdat deze hulp direct terecht
komt bij de mensen die dit het
meest nodig hebben”, zei Leonie
O’Garro.

Er komt een
campagne om het
taboe rond schulden
en armoede te
doorbreken
Wethouder Martin Leenders
(Samenwerking Venray) rea
geerde dat de gemeente dit jaar
7.300 euro subsidie geeft aan de
voedselbank. Hij zei dat de sub
sidie niet extra wordt verhoogd.
“Want we hebben geen signalen
ontvangen dat dit nodig zou zijn.”

Schuldhulpverlening
GroenLinks verwacht dat de
grootste klap nog moet komen
omdat mensen hun spaargeld
aanspreken om de dagelijkse
kosten te betalen. Ook zijn de
maandbedragen voor de ener
gierekening nu nog vaak te laag,

waardoor later een hogere afre
kening volgt. Inwoners die in
de schuldhulpverlening zitten,
zullen volgens GroenLinks in de
problemen komen omdat ze hun
schulden niet meer op tijd kun
nen aflossen vanwege de hoge
energierekening. Martin Leenders
zei dat 156 inwoners momen
teel in de schuldsanering zitten
en dat de gemeente vooral inzet
op preventie. “We proberen de
doelgroep zo goed mogelijk te
bereiken. Er komt een campagne
om het taboe rond schulden en
armoede te doorbreken.”

Overbrugging
De gemeente zou volgens
GroenLinks financieel zwakkeren
kunnen steunen met een hogere
kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen. Leonie O’Garro wees
erop dat het kabinet pas per 1 janu
ari 2023 maatregelen neemt zoals
een verhoging van het minimum
loon. “Kan de gemeente als over
brugging in de laatste maanden
van het jaar bijspringen”, vroeg ze
zich af. Ook ziet ze een rol voor de
gemeente om te voorkomen dat
mensen worden afgesloten van
gas en stroom. De wethouder rea
geerde dat het geen plicht is van
de gemeente om minima extra te
compenseren in 2022. “Dat is een
taak van het Rijk. We zetten vroeg
signalering en schuldhulpverlening
in om te voorkomen dat mensen
hun energierekening niet meer
kunnen betalen.”
Tekst: Henk Willemssen

Concrete acties nodig

‘Inclusieagenda is pas het
begin’
De partijen in de commissie Leven juichten de komst van de lokale
inclusieagenda 2022-2024 toe in de vergadering van donderdag
8 september. Maar de commissieleden waarschuwden ook dat het
hier niet bij mag blijven. Ze willen concrete acties zien om de
inclusieve samenleving een stap dichterbij te brengen.
“Er is nog een lange weg te
gaan”, viel enkele keren te
beluisteren. Ook wethouder
Martin Leenders (Samenwerking
Venray) gebruikte deze woorden.
“Het begin is gemaakt. Vanaf nu
gaat het echt gebeuren. We zul
len met z’n allen alert moeten
zijn op inclusiviteit”, zei de wet
houder.
De insteek van de inclusieagenda
is dat alle inwoners gelijk zijn en
gelijkwaardig mee kunnen doen
in de samenleving. Ronald van
Hal (SP) vond dat mensen met
een niet-Nederlandse achter
grond een vergeten doelgroep
zijn. Hij doelde vooral ook op de
LHBTI’ers.

Het individu
GroenLinks, PvdA en VVD misten
een tijdpad en ze vroegen om con
crete acties. CDA en VVD vonden
dat de agenda ‘geen papieren tij
ger’ mag worden. “Uitsluiting mag
niet meer voor komen”, zei Martin
Wijnhoven (CDA). Elly van Dijck
(PvdA) vroeg aandacht voor het indi
vidu. “Als gemeente zitten we vaak
in gemeenschappelijke regelingen
met andere gemeenten. Door die
collectieve regelingen mag het indi
vidu niet ondergesneeuwd raken.”
De gemeente heeft een vacature
van acht uur per week openstaan
voor een programmamanager die
de inclusieagenda in de praktijk gaat
uitvoeren.
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Raadswerkgroep voor landelijk gebied
Een speciale werkgroep van gemeenteraadsleden gaat zich de komende jaren bezighouden met het buitengebied van gemeente Venray. Het instellen van een werkgroep is nodig omdat er veel aan de hand is met het
landelijk gebied. Daarbij valt te denken aan de stikstofaanpak, toekomst van veehouderijen, natuurbescherming en energietransitie.
Ook het buitengebied valt vanaf
2023 onder de nieuwe omgevings
wet. De gemeente gaat in 2024 een
omgevingsplan opstellen. Zo’n plan
maakt duidelijk wat er allemaal
mogelijk is in het landelijk gebied.
De gemeente spreekt van een com
plexe opgave, gezien de actuele
ontwikkelingen en het uitgestrekte
buitengebied van gemeente Venray.
De belangen van bedrijven en bur
gers zijn groot en de nieuwe regel

geving kan een flinke impact hebben
op de omgeving.

Geen politiek bedrijven
Alle acht politieke partijen nemen met
een raadslid deel aan de nieuwe werk
groep die zes keer per jaar bij elkaar
komt. Ook een wethouder, de griffie
en een ambtenaar schuiven aan. Het
is niet de bedoeling dat de werkgroep
politiek gaat bedrijven, want dat moet
in de gemeenteraad plaatsvinden.

Het idee voor een werkgroep kwam
naar voren tijdens de laatste raads
avond over het landelijk gebied op
20 juni. Omdat de gemeente voor
een enorme opgave staat is het van
belang dat de raadsleden hun kennis
te vergroten en ervaringen te delen.
Ambtenaren kunnen bij de werkgroep
toetsen of ze de juiste richting en keu
zes maken.
Tekst: Henk Willemssen

Permanente opvang vluchtelingen in Venray?
Gemeente Venray krijgt mogelijk een permanente opvanglocatie voor asielzoekers. Ambtenaren voeren
momenteel een onderzoek uit. De uitkomst zal binnenkort bekend worden gemaakt. Dat meldde wethouder
Wim de Schryver (VVD) in de commissievergadering van dinsdag 6 september.
Lotte Demarteau (PvdA) kaartte de
kwestie aan in het vragenuur van de
commissievergadering.
De PvdA vindt dat gemeente Venray
meer zou kunnen doen voor asielzoe
kers. De partij vroeg of het College
van B&W bereid is mee te werken aan
de opvang van vluchtelingen voor lan
gere tijd.
“Daar zijn we al mee bezig”, rea

geerde Wim de Schryver. “We zoeken
naar een humane opvang voor een
langere periode en dat bespreken we
op 20 september in het college.”
De PvdA is bezorgd over de situatie
bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
en is daarom blij dat de gemeente al
een steentje bijdraagt met een tijde
lijke noodopvang. Die is gevestigd in
de Evenementenhal in Oostrum waar

350 asielzoekers nog tot 22 okto
ber verblijven. Op die datum eindigt
het halfjaarcontract dat de gemeente
heeft gesloten met het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA). De PvdA
wijst erop dat de Raad van Europa
waarschuwt dat de mensenrechten in
het geding zijn vanwege de inhumane
toestanden zoals in Ter Apel.
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Twijfels over noodzaak twee
kunstgrasvelden SV Venray
Enkele politieke partijen zetten vraagtekens bij de noodzaak van twee verlichte kunstgrasvelden op
sportpark De Wieën in Venray. Eén van de twee velden komt voor rekening van de gemeente. Het College
van B&W wil hiervoor 460.000 euro uittrekken en baseert zich op een ledentoename bij SV Venray. Ook
zou het aantal leerlingen van het Raayland College stijgen waardoor de investering volgens het college
verantwoord is.
Venray Lokaal en VVD vroegen
zich in de commissievergadering
van dinsdag 6 september af of die
prognoses wel kloppen. “De KNVB
voorspelt juist een lichte daling
van het ledenaantal”, zei Sander
Hellegers (Venray Lokaal). John
Willems (VVD) had ook zijn twijfels.
“De meeste voetbalverenigingen
hebben moeite hun ledenaantal te
behouden.”

Accommodatiebeleid
Er waren meer bedenkingen.
Enkele fracties wezen erop dat
de investering niet past in het
accommodatiebeleid. “De nood
zaak is ook onvoldoende aange
toond”, vond Sander Hellegers.

OVERLAST
DOOR
VLOOIEN?

TRAAS BELLEN:
0478-850138
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:

John Willems vroeg zich af of de
gemeente geen precedent schept
voor SV Venray ten opzichte van
andere voetbalclubs.
Het plan voor een kunstgrasveld
op De Wieën bestaat al langer. Dat
het er nu twee worden, heeft te
maken met de nieuwbouw van het
ziekenhuis van VieCuri. Daardoor
raakt SV Venray twee grasvel
den kwijt. Omdat het honkbalter
rein van Royals ook nog verplaatst
moet worden, verliest de voet
balclub nog een extra speelveld.
Theo Zegers (D66) wees erop dat
het nieuwe ziekenhuis de oorzaak
is. “Betaalt VieCuri daarom mee
aan de kunstgrasvelden”, vroeg
Zegers zich af. Beleidsmedewerker
Winand van der Kooij reageerde
dat dit niet het geval is. “VieCuri
betaalt alleen de verplaatsing van
het honkbalveld.”

Afspraken gemaakt
De SP zei dat de nieuwbouw van
het ziekenhuis nog niet defi
nitief is. Want er is alleen een
samenwerkingsovereenkomst die
gemeente en VieCuri vorig jaar
ondertekenden. “Wat gebeurt er
als het niet doorgaat. Verandert
het sportpark dan niet?”, wilde
Elianne Sweelssen weten. Winand
van der Kooij antwoordde dat alle
seinen op groen staan. “We heb
ben afspraken gemaakt over deze
locatie. Maar als het toch niet
doorgaat, dan blijft het honkbal

veld op zijn plek liggen. En dan
komt er maar één kunstgras
veld op kosten van de stichting
Sportparkbeheer.”

GroenLinks en Venray Lokaal
vroegen om geen kunstgrasveld
met rubberkorrels aan te leggen.
Vanwege de gezondheid van de
sporters en de gevolgen voor de
bodem en het grondwater. “Over
het soort veld is niets afgespro
ken, maar er komt geen milieu
onvriendelijke variant”, zegde
de beleidsmedewerker toe. Lotte
Demarteau (PvdA) vroeg zich af
hoe het bedrag van 460.000 euro
is opgebouwd. Ze kreeg als ant
woord dat dit het verschil is tussen
de offertes van één en van twee
velden.
Wethouder Wim de Schryver (VVD)
vertelde dat binnen het college
ook is gediscussieerd over de
wenselijkheid en de hoogte van
het bedrag van 460.000 euro. “De
overwegingen waren de verwachte
ledengroei en dat het Raayland
College gebruikmaakt van de vel
den. Als we een kunstgrasveld
zouden schrappen, dan ontstond
een capaciteitsprobleem. We heb
ben nu de kans om dit te doen.”
De gemeenteraad neemt in de ver
gadering van dinsdag 27 septem
ber een besluit.
Tekst: Henk Willemssen

‘Vierkapper niet passend
in bouwplan Smakt’
PvdA en Samenwerking Venray steunen de bezwaarmaker tegen het
bouwplan aan de Rector Cremersstraat in Smakt. De woningen
zouden volgens het ingediende bezwaar beter betaalbaar zijn voor
starters als de driekapper wordt vervangen door een blok van vier
huizen.

Betaalbare driekapper
Ambtenaar Lex Giesen vertelde dat
veel varianten de revue gepasseerd
zijn. Daar was ook een bouwplan
met een vierkapper bij. Uiteindelijk
is gekozen voor een tweekapper

GroenLinks wil af van
omgekeerde vlaggen in
Venrays straatbeeld
Aan verschillende lantaarnpalen in de dorpen van gemeente
Venray hangen omgekeerde vlaggen. Dit leidt tot negatieve reacties, meldt GroenLinks. De partij vroeg in de commissievergadering van dinsdag 6 september wanneer de vlaggen, die op
gemeentelijk grondgebied hangen, worden verwijderd.

Rubberkorrels

Beter betaalbaar

Dickie Minken (PvdA) stelde in de
commissievergadering van dinsdag
6 september dat de gemeente de
afwijzing van het bezwaarschrift
niet goed heeft onderbouwd. “De
zienswijze vinden we begrijpelijk.
Ook wij vinden het bouwen van
betaalbare starterwoningen belang
rijk.” Theo Mulders (Samenwerking
Venray) vroeg of het toch niet moge
lijk is een vierkapper te realiseren.
“Want dit zou kunnen en de wonin
gen worden beter betaalbaar. Maak
er een flexibel plan van”, stelde hij
voor.

Negatieve reacties

en een driekapper plus twee vrij
staande woningen op het trapveldje.
“Dit plan is hier het meest passend.
Niet alleen in ruimtelijk opzicht,
maar ook qua verkeer en groen. Een
vierkapper zou qua prijs wat gunsti
ger zijn maar een driekapper is ook
betaalbaar voor starters”, zei Giesen.
Cees de Vocht (GroenLinks) meende
dat de geurbelasting in het woon
gebied te hoog zou zijn. Volgens
Lex Giesen is er een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat en zouden de
geraadpleegde geurkaarten zijn ver
ouderd. De andere partijen konden
instemmen met het bouwplan dat
als hamerstuk op de agenda van de
raadsvergadering van 27 september
komt.

Tekst: Henk Willemssen

De vlaggen vormen voor boeren uit
de gemeente een vorm van pro
test. Zij laten op deze wijze blijken
het niet eens te zijn met de aan
gekondigde stikstofplannen, die
hun sector hard gaan raken. Cees
de Vocht (GroenLinks) zei dat zijn
partij verschillende negatieve reac
ties heeft gekregen over de omge
keerde vlaggen in het Venrays
straatbeeld. “Mensen vinden het
onaangenaam en niet prettig”, zei
De Vocht, die verwees naar de vele
oorlogsgraven met gesneuvelde
soldaten in Venray.

Vervolg nog onduidelijk
Wethouder Erik van Daal (Venray
Lokaal) zei dat ook bij de gemeente
hierover meerdere keren vragen
zijn gesteld. Hij kon nog niet aan
geven of de gemeente, in navol
ging van bijvoorbeeld Venlo, hier
tegen op gaat treden. In Venlo zijn
de vlaggen van de lantaarnpalen
gehaald vanwege de veiligheid en
omdat het verboden is uitingen aan
de masten te hangen. “We gaan
bespreken binnen het college hoe
we ermee omgaan”, reageerde Erik
van Daal.

Opslag bij oorlogsbegraafplaats

Vrijheidsvuur komt naar
Venray

Het vrijheidsvuur komt naar Venray. Om de bevrijding van de
Peelregio te herdenken en te vieren, vindt sinds 2019 een evenement plaats rondom het vrijheidsvuur in de Peelgemeenten.
Venray neemt dit jaar op 19 september voor de eerste keer aan dit
evenement deel.
Onder de nieuwe naam ‘Stichting
Vrijheidsvuur de Peel’ wordt een
jaarlijks terugkerend bevrijdingseve
nement in elf Peelgemeenten geor
ganiseerd.

Estafette
Het vuur, dat door lopers uit
Deurne op 18 september wordt
opgehaald in Eindhoven, wordt op
maandag 19 september ontsto
ken in Deurne en aan alle burge
meesters van de Peelgemeenten
uitgereikt. Burgemeester Leontien
Kompier van de gemeente
Venray geeft het vuur vervolgens
door aan 15 lopers van Atletiek
Verenging Venray. Zij brengen door

middel van een estafetteloop het
vuur naar Venray.

Duitse Oorlogsbegraafplaats
In overleg met de gemeente Venray,
de Deutsche Kriegsgräberstätte
en Atletiek Vereniging Venray, is
besloten het vuur op de Duitse
Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn
op te slaan. Daar kan het vuur voor
een eventueel bevrijdingsfeest in
Venray opgehaald worden.
Naar verwachting zal het vuur
maandag 19 september rond 21.00
uur op de Duitse begraafplaats
aankomen. Inwoners van Venray
zijn van harte welkom om bij dit
moment aanwezig te zijn.

1509 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het beperken van scootmobielen
is onlogisch
Er is tumult in de regio onder gebruikers van
scootmobielen. Veel Noord-Limburgse gemeenten
hebben een contract met hulpmiddelenleveran
cier Medipoint voor het verstrekken van deze ver
voersmiddelen. Maar wat blijkt: er is contractueel
vastgelegd dat de maximale snelheid is terug
gebracht naar 12 kilometer per uur. En dat niet
alleen, er kan ook nog ‘slechts’ een afstand van
20 kilometer worden gereden met een volle accu.

Gebruikers van de scootmobielen zijn verbolgen.
Door het verlagen van de snelheid kunnen ze bij
voorbeeld hun fietsende partner niet meer bijhou
den en met de verlaagde actieradius van maximaal
20 kilometer, groeit de angst dat ze op de terugweg
stil komen te staan. Normaal meedoen aan de maat
schappij wordt door de aanpassingen automatisch
een stuk lastiger. Medipoint en gemeentes zeggen op
hun beurt dat ze flink op de kosten besparen door de

opgelegde beperkingen. Scootmobielen zijn op deze
manier minder snel aan vervanging toe en bovendien
zijn ze niet voor recreatief gebruik zo is het standpunt.
Praktijk en theorie lijken in dit geval echter mijlenver
uit elkaar te liggen. Scootmobielen zijn er om de min
der mobielen tóch mobiel te maken.
Het beperken van de vervoersmiddelen is daarom
onlogisch. Wat vindt u?

Bespreking poll week 33

Contant geld moet blijven
‘In deze winkel kunt u alleen pinnen’: deze slogan lees je regelmatig tijdens het winkelen. Voor de jongere generaties is dat uiteraard geen probleem, want wie heeft er nog cash geld in zijn portemonnee? Maar voor de ouderen is pinnen een issue. Is het een goed idee om contant geld te
laten verdwijnen en alleen nog maar met pinpas of digitaal te betalen?
Nee, zeggen de respondenten van de poll.
Iedereen is het erover eens en zegt stellig dat
contant geld moet blijven. Niet alleen omdat het
een wettig betaalmiddel is, maar ook zodat men
uitgaven makkelijker in de peiling kan houden.
“Ik vind dat contant geld moet blijven”, schrijft
Henriette van Zoelen. “Met contanten houdt men
meer overzicht op de uitgaven. Pinnen is makke
lijk, maar soms ook té makkelijk. En mijn klein
dochter van 5 jaar vindt het geweldig om met

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59
55+ Muziekles. Met pensioen en/of
zoek je een nieuwe hobby?
www.gitaarleshorst.nl / 06 52 38 16 45

centjes de snoepwinkel in te gaan en daar alles,
vaak is dat 1 euro, uit te geven”. Gerard te Loo is
stellig in zijn reactie. “Winkels die geen contant geld
accepteren zullen aan mij niets verdienen”, laat hij
weten.
As-trid De Groot-Küppers vraagt zich af hoe dat zou
moeten wanneer de pinsystemen plat liggen. “Ik ben
aan het wachten op het moment dat er niemand kan
pinnen door een stroomstorting. Eens kijken hoe er
dan geredeneerd wordt”. Ook Audrey van Gerven

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

heeft een duidelijke mening die op de nodige bij
val mag rekenen. “Contant geld moet zeker blijven.
Het zorgt voor meer overzicht bij uitgaven. Als er bij
een winkel ‘alleen pinnen’ staat, draai ik om en doe
ik er geen inkopen. Datzelfde geldt voor een hands
canner. Ik sluit aan in de rij van de kassière bij wie ik
zelf kan bepalen of ik contant bepaal of wil pinnen”,
schrijft ze. Om er tot slot nog een ergernis aan toe
te voegen. “Dat de pinautomaten in het centrum erg
vaak buiten gebruik zijn, vind ik niet kunnen”.

Hortensia’s (veel srt. ook op stam.),
vlinderstruik, grassen, rhodo e.a.
groenblijvers:
www.veld-tuinplanten.nl Za. van
9.30-16.30 uur, vrijd. na afspr:
0640327108. Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree

Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Oh, zit dat zo!

Spaartaks: de stand van zaken
De afgelopen zomerperiode zĳn er weer behoorlĳk wat perikelen geweest rondom de spaartaks. Voor wie het allemaal niet heeft kunnen
volgen, hierbĳ een kort resumé.
disch gezien een algeheel pardon
niet noodzakelijk is. Dat neemt
niet weg dat ik verwacht dat hierover nog wel geprocedeerd gaat
worden.

Het belangrijkste eerst. Er komt
geen algeheel pardon voor degenen die geen bezwaar hebben
gemaakt tegen de spaartaks.
Dat voelt niet goed en zal het
vertrouwen in de overheid niet
vergroten, maar kennelijk is het
politieke momentum verschoven
door andere crises die de politiek
bezig houden. De Hoge Raad had
al laten doorschemeren dat juri-

Voor degenen die wel bezwaar
hadden gemaakt en voor alle
aanslagen die de belastingdienst
nog oplegt, bijvoorbeeld over 2021,
geldt de zogenaamde spaarvariant. Bij de spaarvariant wordt
over spaargeld minder belasting
berekend, maar over andere vermogensbestanddelen juist meer.
In sommige gevallen is de spaarvariant dus juist nadeliger, in dat
geval geldt ‘gewoon’ de oude
berekening, althans tot en met
2022. De Belastingdienst zorgt
automatisch dat de ‘goedkoopste’
regeling wordt toegepast.
Nu heeft de Hoge Raad (nog)
niet gezegd dat de spaar variant

wel juridisch door de beugel
kan. Ze heeft enkel in een situatie waarin er veel spaargeld was
aangegeven dat het niet eerlijk
is belasting te heffen. Het is te
verwachten dat opnieuw massaal bezwaar zal worden gemaakt,
zeker als belastingplichtigen
vermogensbestanddelen hebben
die - net als spaargeld - geen of
weinig rendement opleveren.
Of dat erg kansrijk is, is nog maar
de vraag. De specifieke casus
waarover de Hoge Raad oordeelde
kan niet zondermeer doorgetrokken worden naar andere situaties.
Maar we weten nu dat de overheid
geen pardon kent voor degenen
die géén bezwaar maken. Dus toch
maar bezwaar maken?
Vanaf 2023 geldt alleen nog de
spaarvariant. Er is geen keuze
meer. Belastingplichtigen met

vermogen (anders dan spaargeld), gaan dan flink meer belasting betalen. Zeker omdat ook het
tarief omhoog gaat. Dat is om de
steunpakketten tegen de inflatie
te betalen. Vanaf 2025 zou er dan
een heel nieuw systeem moeten
komen, maar dat is inmiddels uitgesteld naar 2026. Rustig rond box
3 zal het voorlopig niet worden.

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

Vakantie
Voor de meeste mensen die dit
lezen zit de vakantie er alweer
op. De kinderen zijn weer naar
school, de broodtrommel staat
weer elke dag klaar en het
thuiswerken is begonnen.
Voor ons niet, onze vakantie
gaat nu beginnen.
Wat kijken we er naar uit. We heb
ben vaker laat vakantie, maar nu
valt onze laatste week gevoelsma
tig al bijna in de herfst. We klagen
er niet over, want er staan ons drie
mooie weken te wachten.
Als kind keek ik ook altijd zo
uit naar de vakantie. De laatste
schooldagen vond ik bijzonder.
Het opruimen en kennismaken met
het nieuwe klaslokaal. De span
ning, want nog een paar dagen
en dan gaan we met de Jera op
zomerkamp. Alvast het lijstje chec
ken van wat je allemaal mee moet
nemen.
Tijdens de andere weken met
ome Jan en mijn ouders dagtoch
ten maken naar de Hunebedden,
Rotterdam of musea. Nooit naar
het buitenland, maar ik geloof niet
dat ik dat gemist heb. We waren
tevreden met wat we kregen.
Toen ik wat ouder werd, was
vooral het uitkijken naar Werchter
waarom de vakantie zo gewenst
was. Toch een beetje buitenland,
maar nog niet echt ver. Dat kwam
pas toen ik Peet leerde kennen en
we stedentrips gingen maken.
Nadat ik eenmaal de smaak te pak
ken had gekregen van de reizen
naar het buitenland, viel het zwaar
dat we in de coronatijd niet kon
den gaan. Net voor de uitbraak
reisde ik nog af naar Glasgow en
toen er eind vorig jaar weer wat
vrijheid was stond Dublin op het
programma.
Maar dinsdag reizen we samen ein
delijk weer af naar onze geliefde
stad Sevilla. We gaan weer genie
ten van de fijne Spaanse sferen,
lekker eten en drinken en wan
delen door de stad. Ook gaan we
een dag met de trein naar Malaga.
Dat is een echte aanrader: t ijdens
een wat langere stedentrip ook
een dagtocht maken naar een
anderen stad. We reisden van
Londen naar Brighton of Oxford,
van Madrid naar Toledo en van
Sevilla al naar Cordoba en Cadiz.
Met de trein goed te doen en je
ziet het land weer op een andere
manier. Wij gaan ervan genieten,
bewaken jullie het fort?
Hou vol!
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VVD Venray

Borden in het centrum

Ons eigentijdse centrum, de sfeervolle winkelstraten en de pleinen met overal gezellige terrasjes, geeft de
gastvrijheid van onze gemeente weer. Ook afgelopen weekend was er weer volop gezelligheid.
De vrijheid om rond te struinen, te
genieten en elkaar te ontmoeten
is iets dat iedereen graag ervaart,
maar nog altijd word je in het cen
trum regelmatig opgeschrikt door
passerende en haastende fietsers
en scooters. Het centrum is voor
sommigen toch de ‘kortste weg’

VENRAY Lokaal

naar de andere kant van Venray.
De sfeer in het centrum wordt
bepaald door de beleving, maar
als je niet vrij kunt rondlopen ver
andert deze beleving. Is het wel
gewenst dat we op moeten letten
zodat de kinderen of de obers niet
van hun sokken worden gereden?

In delen van het centrum is er een
fietsverbod voor fietsers en scoo
ters. Maar waar dit exact geldt, is
door de onduidelijke bebording via
‘herhalingsborden’ voor velen een
raadsel.
Wat ik mij dan afvraag is: kan dit
niet duidelijker en met minder

borden, zodat het overzichtelij
ker wordt? En moet je het über
haupt willen dat er in het centrum
gefietst wordt? En als je dan regels
opstelt en borden neerzet, en het
werkt in de praktijk niet of niet vol
doende, dan is het ook nodig om te
handhaven. Want nu doet iedereen
maar wat.
Het zou goed zijn als dit onderwerp
opnieuw besproken wordt met de

winkeliers, horeca en bewoners,
om ervoor te zorgen dat Venray
een sfeervol en veilig centrum
blijft.

den onnodig, zijn vaak slecht zicht
baar, vooral als het donker wordt en
als je met meerderen fietst. Je wordt
er door verrast, maar dan is het al
te laat.
Het wordt steeds drukker op de fiets
paden en er ontstaan grotere snel
heidsverschillen onderling.
Niet alle paaltjes zijn nutteloos. Als
ze écht noodzakelijk zijn dan moeten
er duidelijke, uniforme en mogelijk
meeverende paaltjes komen die vol
doen aan de normen. En een aankon

diging met een ribbelstrook. VENRAY
Lokaal wil een update van de paaltje
sinventarisatie van 2010 en overbo
dige paaltjes weg hebben.
Wethouder Erik van Daal beloofde
in juli aan raadslid Ahmet Kocyigit
dat als er meldingen komen over
onveilige of onnodige paaltjes er
actie wordt ondernomen. Bij deze de
oproep om dit bij ons te melden, dan
trekken wij aan de ‘fiets’bel!

Mark Camps
Commissielid

Weg met die overbodige paaltjes
VENRAY Lokaal heeft vaker gewezen op onnodige en gevaarlijke
fietspaaltjes.
Onlangs heeft Veilig Verkeer
Nederland en de Fietsersbond dit
landelijk ook benadrukt. Het blijkt
dat ze de veiligheid van fietsers
niet vergroten, maar juist voor meer
gevaar zorgen.
Als fervent fietser stoor ik me al
jaren aan deze lelijke, overbodige
paaltjes door de hele gemeente. Van
tijdelijke tot harde betonnen vari

anten. Het zijn eigenlijk anti-auto
paaltjes die ervoor zorgen dat auto’s
wegblijven van fietspaden, maar
fietsers worden gestraft.
In Nederland vinden jaarlijks meer
dan 2.400 ongevallen plaats hier
mee, waarvan 1.500 met ernstig let
sel. Ook met dodelijke afloop zelfs.
Het is het topje van de ijsberg.
De paaltjes vernauwen de fietspa

Tino Zandbergen, commissielid

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.
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Geplukt

Gert Janssen Venray
Er is geen feest met ‘Fiesta Mexicana’ waar hij niet is geweest. Hij is een joviale man en een bekend gezicht
voor velen in de gemeente Venray en omstreken. Ondanks dat hij al een aantal jaar met pensioen is, ziet hij
er uit als een jonge god. Daarnaast geniet hij volop van het leven. Deze week wordt Gert Janssen (72) uit
Venray geplukt.

met oude nummers, die ik duizen
den keren heb gezongen, sneller
de mist inga in vergelijking met de
nieuwste hits.” Het repertoire van
Gert bestaat uit de tophits van dit
moment en daarnaast vooral veel
Duitse Schlagers. “Ik heb een sterke
affiniteit met Duitsland. Tijdens mijn
optredens komen er verschillende
Duitse liedjes voorbij.” De weeken
den van Gert zijn regelmatig vol
gepland met optredens. “Ik vind
het heerlijk om op het podium te
staan. Wel blijft het zingen iets dat
ik puur hobbymatig doe. Twee keer
optreden op een zaterdag en op
een zondag doe ik niet, omdat ik als
perfectionist zijnde wil dat het goed
klinkt. Veel zingen vergt wat van je
stem. Ik heb daarnaast geen ambi
ties om eigen muziek te maken.
Dat wil ik niet meer op mijn oude
dag”, zegt Gert.

Ik ben een happy
single, maar
geen heilige

Old, wild & free

en Parijs voor grote namen als Karl
Lagerfeld. Dat was leuk, maar ik
heb nooit ambities gehad om iets
zelfstandig in dat wereldje te doen.
Het is een wervelende wereld”, zegt
Gert.

Gert groeide op in Sevenum.
Hij heeft een jongere zus en
twee jongere broertjes.
Als oudste van de vier kinderen
was het de bedoeling dat Gert
het familiebedrijf zou overne
men. “Zo ging dat in die tijd.
Ik heb het een jaar geprobeerd
maar het was niks voor mij.”
Verschillende andere baantjes
volgden, waaronder een baan
in de wereld van glitter en gla
mour. “Ik heb voor top couturiers
mogen werken. Het styling en
visagiste vak vond ik prachtig.
Ik heb gewerkt in Düsseldorf

Hart voor de zorg
Toen Gert de leeftijd van 30 jaar
bereikte, dacht hij na over wat hij
graag wilde in het leven. Het medi
sche gebied heeft hem altijd al geïn
teresseerd. “Ik wilde graag een baan
in het ziekenhuis in Venray. Na een
aantal medische opleidingen te heb
ben gevolgd, lukte het me maar niet

Puzzel

Hossa

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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om daar binnen te komen. Toen ik
vroeg waarom ik steeds werd afge
wezen, werd mij verteld dat ik een
te geprononceerd (opvallend, red.)
type was om binnen een streek
ziekenhuis aan het werk gesteld te
worden met patiënten. Dit speelde
zich af in de jaren 80 waar er anders
om werd gegaan met dit soort
dingen”, zegt Gert. Uiteindelijk
heeft hij zijn plekje in het zieken
huis in Venray toch kunnen vinden.
“Later wisten ze me toch te vinden
toen ze op de sterilisatie afdeling
werknemers zochten. Ik heb in al die
dertig jaar dat ik daar heb gewerkt
een fijne tijd gehad met leuke col
lega’s, variabel werk en de volledige
acceptatie”, zegt Gert.

7

1

4

Gert staat in de regio Venray regel
matig op de bühne. De passie voor
muziek heeft hij van thuis uit mee
gekregen. “Mijn vader was heel
muzikaal. Van kinds af aan heeft
mijn vader me ritmegevoel mee
gegeven door te tokkelen. Ik heb
vroeger ook op dansen en in een
zangkoor gezeten.” Het optreden
voor een publiek begon toen één
van zijn vrienden hem uitnodigde
voor een optreden tijdens de Duitse
avond in De Bonte Koe in Venray.
“Ik stond bibberend op het podium”,
zegt Gert. Toch kreeg hij de kneep
jes van het vak geleerd naarmate
hij meer begon op te treden. Maar
op welk podium Gert ook gaat of
staat: de muziekklapper moét mee.
“Het is de angst om een black-out
te krijgen. Ik heb het idee dat ik

Gert is inmiddels al zeven jaar met
pensioen, maar stilzitten doet hij
niet. “Ik kom tijd te kort”, grapt hij.
“Ik lees veel, waaronder medisch
wetenschappelijke artikelen. Ik kijk
regelmatig films en ga graag week
endjes naar Amsterdam. Ik ging
eerst nooit op vakantie, want daar
gaf ik niks om. Op aandringen van
vrienden ben ik op mijn 49e voor
het eerst op vakantie gegaan naar
Ibiza. Dat was leuk, maar nu vind
ik het pakken van een hotelletje
hier en daar goed genoeg. Wel een
goed hotel, anders blijf ik thuis”,
zegt hij lachend. Ondanks dat Gert
zonder partner woont, is hij niet
eenzaam. “Ik zal altijd alleen blij
ven. Ik zal nooit een vaste partner
hebben, omdat ik iemand ben met
veel bezigheden en hobby’s die
veel tijd vergen. Ik ben een happy
single, maar geen heilige. Ik heb
heus weleens af en toe ‘vriendjes’
als je begrijpt wat ik bedoel”, lacht
Gert. Hij is een open boek en windt
geen doekjes om zijn seksualiteit.
Helaas heeft Gert ook ooit te maken
gehad met het nageroepen worden
met woorden als ‘homo’ of ‘flikker’.
Hijzelf kan daar wel tegen. “Ik vond
het erger als ik met mijn familie
over straat liep. Het was vroeger een
andere tijd.” Op feestjes kan Gert
volledig zichzelf zijn. Het zit bij hem
in het bloed en tot op hoge leeftijd
is hij een fervente uitgaansliefheb
ber geweest. “Na de coronatijd is
daar bij mij verandering in gekomen.
Ik merk dat ik met veel dingen gas
terugneem. Toch ben ik blij dat ik
op mijn leeftijd nog alles kan doen.
Ik heb momenteel nog de conditie
om op een podium te staan. Ik hoop
dat ik nog een paar jaar mag zingen
en gelukkig mag zijn. Als ik nu terug
kijk, heb ik een goed leven gehad.”
Tekst: Milou Peelen

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
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Taizé-gebedsdienst in Het Zonnelied
In de Protestantse kerk Het Zonnelied in Venray vindt op vrijdag 16 september om 19.30 uur een Taizé-viering plaats.
De oorspronkelijke Taizé-gemeenschap
bevindt zich in het gelijknamige
Franse dorp en werd in het midden
van de 20e eeuw opgericht door Frère
Roger Schutz. Inmiddels telt deze
gemeenschap circa honderd broeders

uit bijna dertig landen. De gemeen
schap trekt vooral veel jongeren, die
gedurende korte tijd willen deelne
men aan het leven in Taizé. Dit leven
staat in het teken van verzoening tus
sen verdeelde christenen en geschei

den volkeren. De gebedsdienst begint
om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur wor
den de liederen gezamenlijk geoe
fend. Na afloop van de viering in Het
Zonnelied is er ruimte om met elkaar
na te praten.

Vredesweeklezing in wijkcentrum Brukske
MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Venray en Stichting Kleur&Kracht organiseren op donderdag 22 september
van 19.30 tot 21.30 in het wijkcentrum Brukske een vredesweeklezing. Van zaterdag 17 tot en met zondag
25 september is het de nationale Vredesweek.
Marjolein Wijninckx van PAX komt
tijdens de lezing vertellen over vre
deswerk in het Midden–Oosten
en over hoe het was voor haar
als Nederlandse om in die regio

te wonen. Ze heeft twaalf jaar in
Jordanië gewoond en daarvoor ook in
Palestina, Syrië en Egypte.
Vooraf aanmelden voor de lezing kan
via Wies Hamstra van MOV Venray

(06 21 70 27 53) of door een e-mail
te sturen naar Amina Sebbar van
Stichting Kleur&Kracht (info@stich
tingkleurenkracht.nl).

Weverslose Boerenschans klaar
voor publiek
Wethouder Wim de Schryver opent zondag 18 september de Weverslose Boerenschans. Met de afronding van
dit project zet stichting Loobeek een volgende stap bij het realiseren van een educatief-recreatief activiteitencentrum in het Merselose buitengebied. Vele vrijwilligers werkten maandenlang aan de realisatie van de
schans, die is uitgerust met een uitkijktoren en bijenstand.
De Weverslose Boerenschans bestaat
uit een hoefijzervormige zand
wal, begroeid en omringd door een
gracht. Sinds de middeleeuwen, tij
dens de Spaanse overheersing en
in de 80-jarige oorlog, verschans
ten boerengezinnen en hun vee zich
in dergelijke verdedigingswerken
om zich te beschermen tegen rond
trekkende plunderende soldaten en
roversbendes. De Weverslose Schans
is gebaseerd op de schans die in

het buitengebied tussen Leunen en
Ysselsteyn lag, niet ver van de huidige
locatie. Met de ontginning van de Peel
is die schans rond 1925 geslecht.
De Boerenschans is een initiatief
van de Stichting Loobeek, die in het
Loobeekdal recreatieve voorzieningen
ontwikkelt, waarmee in het gebied
historie en oorspronkelijke natuur
waarden terugkomen. Eerder reali
seerde de stichting in het gebied een
replica van een historische volmolen,

waarmee in vroeger tijd wollen stof
fen tot vilt werden verwerkt. De offi
ciële opening van de Boerenschans
vindt zondag 18 september plaats
om 15.00 uur. Na een toespraak door
stichtingsvoorzitter Lei Heldens kun
nen belangstellenden de schans
bekijken en krijgen ze uitleg over de
mogelijkheden van de locatie en de
omgeving. Aanmelden voor de bijeen
komst kan door vooraf een e-mail te
sturen naar info@loobeek-merselo.nl

Adver torial

Minifestival Venray
Dementievriendelijk op
Schouwburgplein
Onder de noemer ‘Samen op Pad’ organiseert de Kerngroep Venray
Dementievriendelijk, in samenwerking met afdeling Noord-Limburg
van Alzheimer Nederland, op zaterdag 17 september een minifestival op het Schouwburgplein in Venray. Het festival is vooral bedoeld
voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun naasten,
maar ook overige belangstellenden zijn van harte welkom.
Bezoekers krijgen informatie over
dementie en over de mogelijkhe
den tot ondersteuning die in en om
Venray worden geboden.
Verschillende zorg- en welzijns
instellingen uit de regio zijn ver
tegenwoordigd. Ze verstrekken
informatie over zaken als bege
leiding, hulp aan huis, dagbe
handelingsmogelijkheden en
dagbestedingsactiviteiten. Verder
is het mogelijk kennis te maken
met het bestaande aanbod aan
ondersteunings- en ontspannings

mogelijkheden voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers.
Denk daarbij aan de mantelzorg
makelaar, de duofiets, de danssa
lon of het Alzheimer Café. Ook is
er aandacht voor onderwerpen als
dementie en muziek, dementie en
kunst en het belang van beweging
en sport. Daarnaast zijn er optre
dens van enkele koren.
Het minifestival vindt plaats op
het Schouwburgplein en duurt van
11.00 tot 17.00 uur.

Lezing klimaatkantelpunten
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 19 september een
lezing over kantelpunten in het klimaat. De lezing start om 20.00
uur in zaal De Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Ad
Havermans.
Veel klimaatwetenschappers en
bezorgde burgers liggen wakker van
de kans op het optreden van kli
maatkantelpunten. Als deze kan
telpunten optreden, heeft dat niet
alleen gevolgen voor de opwarming

van de aarde, maar ook voor eco
systemen en onze samenleving.
Tijdens de lezing gaat Ad Havermans
in op de verschillende kantelpunten
en geeft hij antwoorden op vragen
betreffende het klimaat.

Nieuw seizoen BOZM in
‘t Stekske
Het nieuwe seizoen van Bands Op Zondag Middag (BOZM) in
gemeenschapshuis ‘t Stekske in Landweert start op zondagmiddag
25 september om 15.00 uur. Coverband Six Rules Rock betreedt
deze middag het podium.
Met zowel hedendaagse hits als
nummers uit de jaren 60 bedient
de coverband zich van een breed
repertoire. Ze wisselen daarbij
blues rock af met ballads. Six Rules
Rock bestaat uit zangeres Ivonne
Wilmsen, gitaristen Jeroen Gorsse
en Bart van den Goor en Jet Vallen
op de bas. Achter de toetsen zit Erik

van de Ven en Roel van Schelven
neemt de drumpartijen voor zijn
rekening.
Het optreden in ‘t Stekske is gra
tis toegankelijk en duurt van
15.00 tot 18.00 uur. Op zondagmid
dag 30 oktober en zondagmiddag
22 november vinden de volgende
edities van BOZM plaats.

Orgelconcert Sint-Petrus’
Banden kerk

Business Post Limburg creëert kansen
voor medewerkers NLW Groep
NLW ontzorgt bedrĳven in de regio Noord- en Midden-Limburg met oplossingen in arbeidscapaciteit. Het
maatschappelĳk werkbedrĳf levert met gemotiveerde medewerkers maatwerkoplossingen. Zoals
bĳ Business Post Limburg, een bedrĳf dat kansen creëert voor mensen die niet aan de reguliere arbeidsmarkt kunnen deelnemen, om welke reden dan ook. Dit voorjaar is Business Post van start gegaan op de
nieuwe locatie in het Bedrĳvencentrum van NLW in Venray. Weer een mooie uitbreiding van
Bedrĳvencentrum19 waar behalve Businesspost ook Fancom, Venrays Arbeidspracticum, Dolmans Monsdal
en Voedselbank gevestigd zĳn. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Orgelcomité Venray organiseert op zondag 25 september om
16.00 uur een orgelconcert in de Sint-Petrus’ Banden kerk in
Venray. Musicus Jan van de Laar speelt deze middag op het
Vermeulen orgel van de kerk.
Jan van de Laar, die aan het
Utrechts conservatorium afstu
deerde, bedient zich van een breed
orgelrepertoire. Van muziek uit
de 16e tot de 20e eeuw. In Venray
laat hij met zijn repertoirekeuze
het symfonisch karakter van dit
monumentale instrument klinken
met composities van onder andere

César Franck en Anton Bruckner.
Als stadsorganist van Helmond
en vaste bespeler van het
Robustelly-orgel sinds 1976 in de
Lambertuskerk aldaar, is Van de
Laar een ervaren musicus. De toe
gang tot het concert in de SintPetrus’ Banden kerk is gratis.
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Plaatsen vrij bij Leeskring Venray
Bij Leeskring Venray bespreekt Marije Freriks al enkele jaren boeken met een aantal belangstellenden. Dit
doet ze eenmaal per zes weken. De eerste bijeenkomst van dit seizoen vindt plaats op donderdagmiddag 22
september. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Leeskring Venray heeft als doel het
vergroten van het leesgenot door er
over te praten en leeservaringen uit te
wisselen. Goede literatuur vertelt iets
over hoe mensen zijn, hoe verschillend
ook, en hoe mensen hun leven ervaren.

Er vallen meerdere lagen en symbolen
in te ontdekken. Het bespreken van een
boek in een groep helpt lezers om die
meerwaarde te ontdekken. Leeskring
Venray komt eenmaal per zes weken
op donderdagmiddag van 14.00 tot

16.00 uur bij elkaar in de Kemphaan,
op Kennedyplein 1. Belangstellenden
kunnen geheel vrijblijvend een bijeen
komst bijwonen. Bel of mail voor meer
informatie Marije Freriks: 06 41 84 95 74
of mfh.freriks@hccnet.nl
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Gezellig eten in Venray

Samen Aan Tafel in
Landweert

Stichting Landweert Leeft begint dinsdagmiddag 27 september
weer met ‘Samen Aan Tafel’ in wijkcentrum ‘t Stekske in Venray.
‘Samen aan Tafel’ begint om 12.30 uur.
Iedereen die mee wil eten, wordt
verzocht zich vooraf op te geven.
Dit kan per telefoon of WhatsApp
bij Cor van Dijk: 06 25 43 20 10.

Andere data van Samen Aan Tafel
in de tweede helft van het jaar
zijn de dinsdagen 25 oktober,
29 november en 20 december.

Verschillende optredens

Programma Muzikale Huiskamer
Castenray
In de Muzikale Huiskamer in Castenray vinden maandelijks huiskamerconcerten plaats. Met optredens van
onder meer The Joseph Parsons Band en Lloyd Spiegel is het programma voor de komende maanden van
internationale allure.
Woensdagavond 28 september wijkt
de Muzikale Huiskamer uit naar Galerie
Pachamama in Meerlo voor een optre
den van The Joseph Parsons Band, met
als support act The End Of America
(TEOA). Joseph Parsons staat bekend
om zijn memorabele optredens in café
Cambrinus in Horst. Het optreden in
Meerlo is het enige in Nederland tij
dens zijn tour. Volgens No Depression
Magazine maakte het drietal afgelopen

jaar het beste album in de categorie
Alt-Country.
De Australische bluesgitarist en zanger
Lloyd Spiegel is zaterdagavond 8 okto
ber te gast in Castenray. Spiegel staat
bekend om zijn weergaloze gitaarspel.
Zaterdagavond 12 november is het de
beurt aan Nienke Dingemans en haar
band. Dingemans is een aanstormend
talent uit Nederland. Haar debuutalbum
leidde alom tot positieve kritieken.

Het laatste optreden van dit jaar in
de Muzikale Huiskamer staat gepland
op zaterdag 10 december en wordt
verzorgd door de Horster pianist
Egbert Derix en de oorspronkelijk uit
Venlo afkomstige zanger en gitarist
Baer Traa. Derix speelt op deze avond
vooral werk van zijn onlangs versche
nen album.
Alle optredens beginnen om 20.30 uur.

Edmond Staal aan het woord

Lezing over bodem en
landschap in Odapark

LGOG Kring Venray en Odapark Venray besteden samen aandacht
aan bodem en landschap. Op maandag 26 september verzorgt
Edmond Staal een lezing in het Odapark met de titel ‘De bodem als
basis’.
Het landschap waarin we leven
heeft de geologie als fundament.
Geologische en klimatologische
processen zijn primair verantwoor
delijk voor vorm en samenstelling
van de bodem. Daarnaast heeft
ook de mens zijn invloed laten
gelden.

Inkijk

Meerdere gratis bijeenkomsten

JobOn workshops en informatie
leesclubs bij Bibliotheek Venray
JobOn, de landelijke community voor werkzoekenden, verzorgt op donderdag 29 september, 27 oktober en 24
november, een reeks workshops rondom werkgeluk bij Bibliotheek Venray. Verder vindt er op donderdagmiddag 6 oktober een gratis informatiebijeenkomst plaats voor mensen die het leuk vinden om literatuur te
(gaan) lezen en daardoor in contact willen komen met andere liefhebbers.
De workshops helpen je niet alleen
wanneer je op zoek bent naar een
nieuwe baan, maar ook wanneer je
twijfelt of je huidige functie nog wel
bij je past. Speel het droombaanspel,
krijg inzicht in jouw unieke talenten
of ga op zoek naar meer werkgeluk
en ontdek welke andere mogelijkhe
den je hebt. “Steeds meer mensen
twijfelen over hun baan. Ze zitten
niet meer op hun plek en vast in een
patroon. Ze overwegen om iets anders
te gaan doen, maar weten vaak niet
precies wat. Wij willen mensen hierin
ondersteunen, zodat zij gaan ontdek
ken over welke talenten zij beschik
ken. Tijdens de workshops van JobOn
worden mensen gestimuleerd zich

zelf te ontwikkelen, om vervolgens te
kunnen gaan doen wat zij echt leuk
vinden”, vertelt Sanne Noorman, pro
grammaregisseur bij BiblioNu.
De workshops van JobOn vinden
plaats van 10.30 tot 12.30 uur bij
Bibliotheek Venray. Iedere workshop
heeft een ander thema. De workshops
zijn voor iedereen toegankelijk en
deelname is gratis. Aanmelden kan
via biblionu.nl/activiteiten

Informatiebijeenkomst leesclubs
Samen over boeken praten kan leuk
en verrijkend zijn. Leden van een
leesclub bekijken boeken met andere
ogen en ontdekken nieuwe dingen.
Voor wie wil weten of een leesclub

iets voor hem of haar is, kan dat
komen ontdekken bij de informatie
bijeenkomst van Senia. Hiervoor hoef
je geen lid te zijn van de Bibliotheek.
In de Bibliotheek Venray is op don
derdagmiddag 6 oktober om 15.00
uur een gratis informatiebijeenkomst
voor mensen die het leuk vinden om
literatuur te (gaan) lezen en daardoor
in contact willen komen met andere
liefhebbers. En voor iedereen die vrij
blijvend meer informatie wil over het
aanmelden bij een leesclub. Vanwege
een beperkt aantal plaatsen is vooraf
aanmelden wenselijk. Dit kan door
een e-mail te sturen naar
yvonne.pasmans@senia.nl

Edmond Staal is stafmedewer
ker ‘Externe Betrekkingen’ bij
Het Limburgs Landschap en was
van 2004 tot 2021 bestuurslid en
vicevoorzitter van het Odapark.
De lezing begint om 19.30 uur en is
gratis toegankelijk voor leden van
het LGOG en vrijwilligers van het
Odapark.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:
VENRAY CENTRUM

VENRAY BRUKSKE

Henk van Rooij Nederlands Kampioen
Politiehonden
Henk van Rooij uit Venray heeft op zaterdag 3 september, samen met zijn Mechelse herder Nero, de strijd
gewonnen bij de Nederlandse Kampioenschappen Politiehonden.
Nero deelnemen aan het Limburgs
kampioenschap, ter ere van het
60-jarig bestaan van zijn vereniging
PHV Buitenlust te Venray.
Daar wist hij te verrassen door de
eerste plek in te nemen. Als Limburgs
kampioen mocht Henk strijden met

Lezing

VENRAY LANDWEERT

Al enkele jaren aan de top

Henk en Nero gaan samen al enkele
jaren mee aan de top van de politie
hondensport. Eventjes leek het er door
de geldende beperkingen rondom
corona op dat Nero vroeg met pensi
oen mocht gaan, maar afgelopen juni
wilde Henk toch nog een keer met

In zijn lezing geeft Edmond Staal
een inkijk in die ‘samenwer
king’ tussen bodem en mens en
geeft hij een doorkijk naar het nu.
Hoe ziet het ‘geschiedenisboek’
van het landschap eruit? Wat zijn
de natuurwaarden en hoe behoud
je beide? En welke kansen zijn er

en welke afwegingen worden er
gemaakt? Op deze vragen wordt
dieper ingegaan tijdens de lezing
in het Odapark. Daarnaast komt het
werk van Het Limburgs Landschap
als beheerder van het ‘geschiede
nisboek’ ter sprake.

26 andere combinaties voor de drie
nationale titels, in het voetbalstadion
van FC Eindhoven.
Daar werden Henk en Nero na een
lange dag Nederlands Kampioen
Politiehond 2. De ultieme beloning
voor hun vastberadenheid.

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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Paardensport in Ysselsteynse
bossen

SV Venray blijft ongeslagen in
vierde divisie

PSV Ysselsteyn organiseert zaterdag 1 en zondag 2 oktober traditiegetrouw de ‘Samengestelde Wedstrijd’ (SGW). De wedstrijd in de
Ysselsteynse bossen langs de Middenpeelweg bestaat uit drie
onderdelen: dressuur, springen en de spectaculaire cross, die de
ruiter of amazone door het bos voert over veelal natuurlijke
hindernissen.

Nieuwkomer SV Venray kent een uitstekende start in de vierde divisie B.
De eerste uitwedstrijd, tegen RKZVC in de Achterhoek, werd met 2-3
gewonnen. Thuis tegen Silvolde pakten de Venraynaren een week later
in de slotfase één punt (1-1).

De deelnemers aan SGW Ysselsteyn
komen uit het hele land, van jong
tot oud, van kleine pony tot groot
paard. Er gaat heel wat training aan
vooraf om met succes te kunnen
deelnemen aan deze wedstrijd.
Doordat diverse rubrieken verreden
kunnen worden, is SGW Ysselsteyn
ook voor de beginnende ruiters en
amazones toegankelijk. Naast ver

schillende beginnersrubrieken
worden ook de reguliere rubrieken
B/L/M en Z (pony’s) verreden.
Het programma begint op beide
dagen rond 08.30 uur en duurt
tot het einde van de middag.
De hoogste rubrieken vinden zater
dag plaats, de lagere op zondag.
Toegang en parkeren zijn gratis.

Dagworkshop diersporen
herkennen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 1 oktober een
dagworkshop diersporen. De workshop bestaat uit een theoretisch
gedeelte in Geijsteren en een praktisch gedeelte in natuurgebied de
Boshuizerbergen. Sporenexpert Annemarie van Diepenbeek is
workshopleider.
Op momenten dat je er als wande
laar niet bent, speelt zich heel wat
af in bos en veld. Zelfs in de eigen
achtertuin en in het stadspark vin
den onder de nachtelijke sterrenhe
mel miniatuurdrama’s, stoeipartijen
en feestmaaltijden plaats, waaraan
wij mensen part noch deel hebben.
Wilde dieren zijn immers schuw
en ze houden zich verborgen voor
de mens. Toch kan de oplettende
wandelaar de aanwezigheid van
veel dieren zien als hij de sporen
maar weet te herkennen.
Diersporen vertellen welk dier hier
was, wat het deed, wat het gege
ten heeft, hoe het woont en leeft.

Hierdoor geven diersporen een
extra dimensie aan het buitenzijn.
Het zijn de stille getuigen van de
vaak ’s nachts actieve bosbewo
ners. De workshop helpt bij het
herkennen van die tekenen.
De workshop begint om 10.00 uur
met een theoriegedeelte gedeelte
in de ‘Alde Schôl’, Dorpstraat
14 in Geijsteren. Na de zelf mee
te nemen lunch volgt het prak
tische gedeelte in het gebied
‘Op den Buus’, onderdeel van de
Boshuizerbergen.
Aanmelden kan via secretariaat@
ivn-geysteren-venray.nl

Silvolde nam zaterdagavond 10 septem zomerse warmte met 1-3 op bezoek
bij RKZVC in het Gelderse Zieuwent.
ber door een kopbal van Evert Römer
halverwege de eerste helft een 0-1 voor Venray stichtte voor rust het meeste
sprong. De bezoekers kregen daarna nog gevaar, maar de thuisploeg nam de
leiding toen Venray-keeper Arjan Ardts
een paar kansen, maar doelman Arjan
Ardts voorkwam een tweede tegentref werd verrast door een afstandsschot,
1-0. Venray trok in de tweede helft het
fer. Venray kwam richting het rustsig
duel naar zich toe. Danny Pelzer bracht
naal steeds beter in de wedstrijd. Bram
Vievermans was dicht bij de gelijkmaker, ruim een kwartier na rust de stand op
1-1 door een schot vanaf de rand van de
maar hij wist het net niet te vinden.
zestien. Even later schoot Danny Pelzer
Trainer Ferdi Arkankan was gestart met
opnieuw raak en Venray leidde met 1-2.
dezelfde basiself als een week eerder
tegen RKZVC. Een kwartier na rust paste De ingevallen Rick Egelmeers besliste
tien minuten voor tijd de wedstrijd met
hij een dubbele wissel toe en kwamen
de derde treffer. Via een thuisclubver
Jarno Peeters en Jeroen Vullings binnen
de lijnen. Venray drong steeds meer aan dediger verdween de bal in het net,
en Niek Versteegen en Bram Vievermans 1-3. RKZVC verkleinde in de slotfase
misten de kansen op de gelijkmaker. De via een kopbal nog de achterstand tot
druk op het vijandelijke doel nam in de
2-3. Zondag 18 september gaat Venray
slotfase steeds verder toe. Het thuispu
op bezoek in Nijmegen, voor een duel
tegen het eveneens nog ongeslagen
bliek moest lang geduld hebben, maar
in de 90e minuut scoorde Jeroen Vullings Orion.
toch nog de 1-1.
SV Venray won een week eerder in de
Tekst: Henk Willemssen

SVOC’01/SV United pakt de
eerste punten
SVOC’01/SV United is het seizoen begonnen met een zege. Op zondag 11 september bleek de fusieclub te sterk voor DSV uit Diessen. In extremis werden
de gasten met 7-6 verslagen.
De armen konden al vroeg de lucht in
nadat SVOC’01/SV United binnen een
minuut op een 1-0 voorsprong kwam.
Wat volgde was een gelijk opgaande
strijd. Tot aan 3-3 hielden beide ploegen
elkaar in evenwicht, tot de gasten naar
een 3-6 voorsprong uit wisten te lopen.
Na rust kwam er een ander SVOC’01/
SV United uit de kleedkamers. Het

lukte om DSV van scoren af te hou
den en de achterstand werd langzaam
maar zeker kleiner. In extremis zorgde
een afstandsschot voor de bevrijdende
7-6. Zo pakte SVOC’01/SV United de
volle buit, waar dat er bij rust niet
naar uit zag. Komend weekend wordt
afgereisd naar Balgoij waar Diosa de
tegenstander is.

Koor A’Djambo legt nadruk
op Afrikaanse liederen

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

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

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

A’Djambo zingt liederen van over de hele wereld, maar het koor legt
daarbij de nadruk op het Afrikaanse continent. Belangstellenden
zijn welkom om te komen meeluisteren en zingen.
De repetities van het koor staan
onder leiding van dirigente
Gerda Hendrikx. In septem
ber wordt er nog op donderdag
22 en 29 september in buurthuis

De Springplank, Beukenlaan 4 in
Venray gerepeteerd van 19.30 tot
21.30 uur. A’Djambo viert zondag
6 november het 25-jarig jubileum
in ‘t Helder in Overloon.

Vogelcafé in Wanssum
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum en omstreken
organiseert zondag 25 september haar maandelijks vogelcafé.
Dit is een ontmoetingsplek voor vogelliefhebbers om te praten
over hun vogelhobby.
Tijdens het vogelcafé is er ruimte
om vogels te kopen en aan te bie
den. Ook is er gelegenheid vragen
te stellen over het houden en ver
zorgen van vogels. Daarnaast kan
men de nagels van een eigen kana
rie of andere vogel laten knippen.

Het vogelcafé wordt gehouden in
café Van Wieren, Geijsterseweg 8 in
Wanssum en duurt van 09.30 uur tot
12.00 uur. Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen met
Henk Brandje via 06 55 87 61 49 of
hbranje@icloud.com
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Op herhaling
Zo’n twintig jaar geleden
citeerde Fortuyn ‘de puinhopen
van 8 jaar paars’ in de vorm van
een later bekend boekwerk.
Het was een verkiezingsprogramma om Kok en zijn vriendjes de deur te wijzen en alles in
Den Haag over te nemen.
Er werd jaren geregeerd door een
niet-ideologische werkwijze van
een coalitie die bestond uit zowel
links, centraal als rechts. Er werd
niet meer achter hun ideeën aange
lopen, maar achter de stem van het
volk die via de opkomende media
werd verspreid, waar de oppositie
vaak overheen viel. Veilige oplos
singen, door ruim voor de wegsplit
sing het knipperlicht aan te zetten.
Acht jaar lang leek alles op die
manier goed te gaan. Maar onder
het idee van een afgewerkt land
heerste ontevredenheid door opko
mende crisissen als de Islam, ver
zwakking van de collectieve sector,
asieloverschot en extreme vormen
van bureaucratie. Die opkomende
problemen uit 2002 zijn na de dood
van Fortuyn onder het CDA en de
VVD weggenomen. Helaas werd
deze bestuursvorm alleen toege
past in Rutte zijn eerste paar jaren.
Het land is daarna (sinds kabinet
Rutte III) bestuurd met een beleid
waarin we, net zoals Kok deed,
meevaren met de koers vanuit de
kritiek uit de media en die van de
oppositie. Een laffe manier van lei
dinggeven, zonder eigen idealen
toe te passen, die het volk tevreden
houdt.
Nadat de rust terugkwam werd de
coalitie een saai paars clubje zoals
dat van Kok. In die twintig jaar leek
het erop dat we een nieuwe start
tegemoet gingen waar het CDA en
de VVD de koppositie overnamen
van de PVDA na jarenlang regeren.
Twintig jaar later is die strijd afgelo
pen door de ontevredenheid van de
Nederlanders zoals dat van na acht
jaar Kok. Het ‘Fortuynisme’ was de
enige stroom die deze paarse pro
blemen kon oplossen door extreem
harde oplossingen te bedenken die
haaks stonden op het beleid van de
jaren ervoor. Op die manier komt
de paarse ondergang van 2002 erg
overeen met die van 2022. Rutte
is daarmee aan het eind van zijn
paarse latijn. Vroeg of laat valt het
kabinet en zitten we met de vraag:
Krijgen we een nieuwe Fortuyn of
worden we weer geregeerd door
een paars kabinet?
Tim Arts

