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Tractorgeweld
Op de Ysselsteynse kleibanen vond op 23, 24 en 25 september een primeur plaats. Voor het eerst werd er tijdens de ‘trekkertrek’ gestreden om het Nederlands Kampioenschap. Bij de
Pullingdays stonden dit jaar het NK Trucks & Farmstock op het programma en waren de paardenkrachten en ronkende motoren nooit ver weg. Dat gold ook voor een feestje in de
tent, waar op vrijdag, zaterdag en zondag de tapkranen onophoudelijk stroomden. Op zondag 25 september was het de beurt aan de regionale krachtpatsers om te laten zien dat ze
een ‘full pull’ in huis hadden. / Beeld: Monique Sutman / Agrifotograaf

Flink meer kwijt aan afvalstoffenheffing

Lokale lasten stijgen met 4,3 procent
De inwoners van gemeente Venray zijn volgend jaar 4,3 procent meer kwijt aan lokale belastingen.
Een gemiddeld huishouden met een eigen woning ziet de lastendruk toenemen van 816 euro naar 851 euro
per jaar. Dat staat in de begroting van 2023 die het College van B&W vorige week presenteerde.
De lokale lasten bestaan uit drie
delen: onroerendezaakbelasting
(ozb), rioolrecht en afvalstoffenheffing. De ozb neemt zoals in de
kadernota aangekondigd toe met
2,3 procent. Dat is meer dan in de
laatste jaren, toen de stijging beperkt
bleef tot 1,5 procent. De rioolheffing gaat omhoog met 3,7 procent.
De afvalstoffenheffing springt eruit
met een toename van 7,8 procent.
Het vaste tarief, dat ieder huishouden betaalt ongeacht het aangeboden afval, gaat flink omhoog van

174 naar 209 euro. Daarnaast worden alle variabele tarieven 5 procent
duurder. Het aan de straat zetten van
de zwarte restafvalcontainer van
140 liter gaat van 9,37 naar 9,84 euro.

Gestegen transportkosten
De sterke stijging van de afvalstoffenheffing is opmerkelijk. Omdat het
college zich tevreden toonde over
de resultaten van het nieuwe afvalsysteem dat op 1 maart 2022 inging.
Gemeente Venray kende nog geen
afkeur bij de opgehaalde zakken met

plastic, blik en drankverpakkingen.
‘Helaas kunnen de inwoners niet
beloond worden met tenminste een
gelijkblijvende afvalstoffenheffing’,
zegt het college in de begroting.
‘Afvalinzameling draait om transport
en de brandstofprijzen zijn enorm
gestegen’, zo luidt de verklaring voor
het verhoogde tarief.
De inzameling van groenafval is flink
toegenomen (2,5 keer zoveel) omdat
vanaf 1 maart de groene containers
wekelijks gratis aan huis worden
geledigd. Daardoor vallen de verwer-

kingskosten hoger uit dan verwacht.
De ingezamelde hoeveelheid restafval is juist gedaald. Gemiddeld zette
een huishouden de zwarte afvalbak
zeven keer per jaar aan de straat.
Uit de eerste berekeningen blijkt dat
dit terugloopt naar vijf keer per jaar.

Helft naar zorgkosten
De begroting van 2023 heeft een
omvang van 152 miljoen euro
en sluit met een overschot van
480.000 euro. Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie van
D66, Samenwerking Venray, Venray
Lokaal en VVD. De grootste uitgavenpost zijn de zorgkosten waar meer
dan de helft van het geld (81 mil-

joen) naartoe gaat. Het Rijk zorgt met
108 miljoen euro voor de meeste
inkomsten. Uit eigen heffingen haalt
de gemeente 29 miljoen euro binnen.
De grootste eigen inkomstenbron is
de ozb die 16 miljoen euro opbrengt.
Het college geeft aan dat nog niet
alle speerpunten zijn verwerkt in
de begroting. Er is nog wat financiële speelruimte, omdat de cijfers
van 2024 en 2025 overschotten van
2,9 miljoen en 5,2 miljoen euro laten
zien. In 2026, het laatste jaar van de
meerjarenbegroting, ziet het beeld
er minder rooskleurig uit met een
tekort van 2,2 miljoen euro.
Lees verder op pagina 03
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Extra schenking vanuit ondernemers voor
dorpsaccommodatie Ysselsteyn
In Ysselsteyn wordt op de achtergrond hard gewerkt aan de realisatie
van een dorpsaccommodatie, op de plek waar nu de Sint-Odakerk
staat. Terwijl de plannen steeds concreter worden, worden er ook
tijdens het voortraject al de nodige kosten gemaakt. Een extra schenking van 4.000 euro naar aanleiding van ondernemersevenement
Tour de Ondernemer eerder dit jaar in het dorp, was mede daarom dan
ook welkom.
De schenking komt bovenop een eerder overhandigd bedrag van 7.000
euro, waardoor Tour de Ondernemer
de nieuw te realiseren dorpsaccommodatie financieel steunt met een
bijdrage van in totaal 11.000 euro.
Het bedrag komt ten goede aan de
realisatie van de vergevorderde plannen om de huidige Sint-Odakerk te
vervangen door een dorpsaccommodatie, met daarin plek voor een
kerkgedeelte, gemeenschapshuis en
dagbeleving voor ouderen.

Tour de Ondernemer
Eerder dit jaar stond Ysselsteyn uitgebreid stil bij het 100-jarig bestaan
van het dorp. Onderdeel daarvan was
Tour de Ondernemer, waar de schijnwerpers twee dagen lang op de vele
Ysselsteynse ondernemers werden
gericht. “Onder de streep bleek dat
we daar een positief saldo aan over
hebben gehouden”, vertelt Jeu de Wit
namens de organisatie van Tour de
Ondernemer. “Daarmee hebben we
enkele stichtingen in Ysselsteyn voorzien van een financiële bijdrage. Het

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

grootste deel gaat naar de dorpsaccommodatie, een prachtig initiatief dat
ten goede komt aan de leefbaarheid
in Ysselsteyn. Dat steunen we graag.”
Ook de werkgroep Ysselsteyn100,
waar Tour de Ondernemer deel van
uitmaakt, schonk afgelopen zomer al
een bedrag van 10.000 euro, dat overbleef naar aanleiding van de festiviteiten rondom het eeuwfeest.

Stand van zaken
Hans Michels nam de symbolische cheque, uitgereikt door Anke Claessens, in
ontvangst namens de commissie die
zich inzet voor de komst van de dorpsaccommodatie. “Deze schenking is
natuurlijk erg welkom. We hopen een
deel van het geld uiteindelijk te gebruiken om een blijvende herinnering aan
100 jaar Ysselsteyn te verwerken in het

gebouw”, vertelt hij. Op de achtergrond
is er door de werkgroep de afgelopen
periode hard gewerkt om de plannen
te concretiseren. “Het voorontwerp is
gereed en al gepresenteerd aan de
Ysselsteynse gemeenschap. Dat is zeer
positief ontvangen door onze dorpsgenoten. Ook is bekend wie de gebruikers
van de dorpsaccommodatie gaan wor-

den en hoe de bezettingsgraad eruit
gaat zien”, legt Hans namens de commissie uit. “We zijn constructief in overleg met het bisdom over de aankoop
van de huidige kerk en de grond die
daarbij hoort, maar tot een akkoord is
het op dit moment nog niet gekomen.
Ook aan de financiering wordt gewerkt,
maar deze is mede door voornoemde

factor nog niet rond.” De werkgroep
heeft de hoop dat er dit jaar nog knopen worden doorgehakt, zodat de
volgende horde kan worden genomen.
“Het is ons streven om dit jaar nog een
compleet projectplan bij gemeente
Venray te presenteren”, besluit Hans.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Koninklijke onderscheiding voor Piet Hanen
Op zaterdag 17 september werd Piet Hanen (66 ) uit Venray koninklijk onderscheiden door burgemeester Leontien Kompier. Dit deed zij
tijdens de festiviteiten rondom het 90-jarig bestaan van de Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. De heer Hanen werd daar benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Piet Hanen heeft al jaren een vaste
plek in het verenigingsleven, binnen én buiten de gemeente Venray.
Hij levert een actieve bijdrage aan
het scheidsrechterswerk door de
functie zelf te vervullen en ande-

ren op dat gebied te coachen. Hij is
inmiddels 27 jaar bestuurslid bij
Scheidsrechtersvereniging HorstVenray. Ook begeleidt hij structureel
een zaalvoetbalteam en het veteranenelftal van SV Venray.

Voor de Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB) is de Piet Hanen
onder andere actief als scheidsrechter, rapporteur, praktijkbegeleider en commissielid. Ook voor de
Centrale Organisatie van Voetbal en

Scheidsrechters (COVS) vervult hij
diverse taken op regionaal en landelijk gebied. Voor zijn inzet heeft hij
zowel van de KNVB als van de COVS
onderscheidingen ontvangen.

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
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077 208 32 00
redactie@hallo-venray.nl
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Kantoorgebouw
in boerenbond Castenray
Het voormalige pand van de boerenbond aan de Lollebeekweg in Castenray wordt verbouwd tot kantoor.
Ook mogen er twee woningen worden gebouwd. Het oude kantoortje van de Rabobank wordt gesloopt.
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Lokale lasten stijgen
met 4,3 procent
Vliegbasis De Peel
De heropening van vliegbasis
De Peel is een belangrijk item voor
de komende jaren. Het college
meldt dat dit ‘geen gewenste ontwikkeling voor gemeente Venray en
de regio’ is. ‘Wij volgen nauwkeurig alle processtappen die Defensie
zet en reageren kritisch waar nodig.
Ook nemen we zelf initiatief om
informatie op te halen en te verifiëren.’ Enkele lastige knopen moeten
volgend jaar worden doorgehakt.

Zoals de verplaatsing van de twee
coffeeshops uit het centrum van
Venray en het opstellen van regels
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college gaat ook meer
eisen stellen aan bedrijven die zich
hier willen vestigen. ‘Nieuwe bedrijven moeten iets toevoegen aan
Venray’, luidt de stelling. De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is op dinsdag 8 november.
Tekst: Henk Willemssen

Vier keer schriftelijke procedure

Toename klachten inwoners
over gemeente
Bij gemeente Venray zijn vorig jaar 97 klachten van inwoners
binnengekomen. Dat zijn er meer dan in 2020 (51 klachten) en in
2019 (78). In de meeste gevallen kon na een gesprek met de indiener
de klacht worden afgehandeld. Bij vier klachten lukte dit niet en
werd de formele schriftelijke procedure in gang gezet.
Het College van B&W wil meewerken
aan het bouwplan en de bedrijfsbestemming wijzigen in dienstverlening
met wonen. Na het vertrek van de
boerenbond was hier vanaf 1985 het
bedrijf Numac gevestigd, dat later verhuisde naar Keizersveld in Venray.
De oprichter van Numac is nog steeds
eigenaar van de leegstaande boerenbond, de naastgelegen loods en het
bankkantoor. De eigenaar had drie
jaar geleden het idee om er veertig arbeidsmigranten te huisvesten.
Later trok hij dit plan weer in, tot
grote opluchting van de dorpsraad die
pleitte voor woningbouw.

Geen bezwaar omwonenden
In het nieuwe plan wordt het gebouw
van de boerenbond een woonwerklocatie voor een bedrijf dat
handelt in agrarische werktuigen.
De naastgelegen loods wordt verbouwd
tot een woning. De gemeente vindt dit
een goede invulling van de verouderde
bedrijfslocatie net buiten de dorpskern
van Castenray.
Afgesproken is dat alleen renovatie is
toegestaan en geen uitbreiding van
bebouwing. Er komen twee aparte
percelen met ieder een eigen ingang
met een oprit. De woningen krijgen
zonnepanelen, een warmtepomp

en een zonneboiler. Het parkeren
vindt plaats aan de achterzijde.
De gemeente wil zo min mogelijk
verstening op het terrein. Een groot
deel van de oude verharding wordt
daarom verwijderd. Op het voorterrein
wordt een tuin aangelegd met bomen
en heesters.
Er is een omgevingsdialoog gehouden.
De omwonenden hebben aangegeven
geen bezwaar te hebben tegen het
plan. Het bestemmingsplan komt op
de agenda van commissie Wonen van
dinsdag 11 oktober.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Extra middelen voor herbestemming
leegstaande schoolgebouwen Venray
In de gemeente Venray worden al langere tijd plannen ontwikkeld voor leegstaande schoolgebouwen. Als
gevolg van de forse stijging van de bouwkosten en de stijgende rentes bij de banken komen de lopende projecten in Geijsteren, Veulen en Vredepeel financieel in de knel. Het college van B&W wil gezien de maatschappelijke belangen van de herbestemming extra middelen beschikbaar stellen. Op 1 november beslist de
gemeenteraad hierover.
“In Geijsteren, Veulen en Vredepeel
zijn nog drie leegstaande
schoolgebouwen” vertelt wethouder
Jan Jenneskens. “Vanuit deze dorpen
zijn stichtingen opgericht om de
scholen te verbouwen tot sociale
huurappartementen voor senioren
en starters. Hiermee kunnen starters
hun wooncarrière starten en kunnen
ouderen zo lang mogelijk in hun
vertrouwde woonomgeving blijven
wonen. De gebouwen in Geijsteren
en Veulen beschikken straks over
een gezamenlijke huiskamer en
in alle drie de dorpen worden
gemeenschappelijke tuinen ingericht.
Dat versterkt de leefbaarheid van
onze dorpen”. Om deze plannen
mogelijk te maken, heeft de
gemeenteraad eerder besloten de
gebouwen voor een symbolisch
bedrag van 1 euro te verkopen.
Ook de provincie Limburg heeft
hiervoor een subsidie verleend van
ruim 500.000 euro.

Stijgende kosten
Als gevolg van de forse stijging van
de bouwkosten en de stijgende rentes bij de banken komen de stichtingen nu geld tekort. Ook de duurzame
en energiebesparende maatregelen
vallen duurder uit dan verwacht. In
Geijsteren is de verbouwing al in volle
gang en de stichtingen in Veulen en
Vredepeel zijn volop bezig met de
voorbereidingen. Om de plannen te
kunnen afronden, hebben de stichtingen nu een verzoek ingediend bij de
gemeente voor extra financiële steun.
“De stichtingen hebben geprobeerd
om op verschillende manieren de
kosten te drukken en extra inkomsten
te genereren, door bijvoorbeeld nog
meer subsidies te gaan verwerven en
obligaties uit te gaan geven. Toch blijft
er sprake van een tekort op de begroting. Het college van B&W wil graag
dat deze projecten doorgang vinden.
We stellen daarom aan de gemeenteraad voor om extra financiële mid-

delen beschikbaar te stellen”, aldus
wethouder Jenneskens.
Naast de lopende projecten in
Geijsteren, Veulen en Vredepeel is het
voormalige schoolgebouw De Stek in
Castenray al succesvol herbestemd
tot appartementen. Het schoolgebouw De Kemp in Venray is inmiddels
gesloopt en door Wonen Limburg ontwikkeld tot een woonhofje.

Besluit gemeenteraad
Het gaat om bedragen tussen de
95.000 euro en 128.000 euro per
stichting. De gemeenteraad vergadert op 1 november 2022 hierover.
Na een positief besluit wil de stichting
in Geijsteren de verbouwing zo snel
mogelijk afronden. De stichtingen in
Veulen en Vredepeel willen nog dit
jaar starten met de verbouwing en
verwachten volgend jaar zomer klaar
te zijn. Tijdens het Sprekersplein op
4 oktober 2022 geven de stichtingen
een toelichting op hun plannen.

Driekwart van de meldingen komt
digitaal binnen via het klachtenformulier op de website van de
gemeente. Medewerkers nemen
daarna binnen vijf dagen contact
op met de indiener. ‘De oplossing ligt meestal in het gesprek
aangaan. Met uitleg, meer informatie, excuses of het bieden van
een praktische oplossing voelt de
klager zich vaak al gehoord en
geholpen’, zegt de gemeente in het
jaarverslag. ‘Als de indiener tevreden is en dit ook heeft aangegeven, stopt de klachtprocedure.’
De klachten gaan vooral over
onbehoorlijke behandeling, een
procedure die lang duurt of een
onjuiste werkwijze zoals het niet
terugbellen of geen reactie geven.
De afdeling Groen en Vastgoed (29
keer) en Vergunningen, Toezicht
en Handhaving (19 keer) ontvingen
de meeste klachten. Bij Groen en
Vastgoed klaagden inwoners vooral
over afval en het milieustation.

Nationale Ombudsman
Burgers kunnen ook terecht bij
de Nationale Ombudsman. Dit is
vorig jaar achttien keer gedaan.
De Nationale Ombudsman stuurt de
verzoeken door naar de gemeente.
Bij drie gevallen heeft de Nationale
Ombudsman een onderzoek uitgevoerd.
De conclusie van de gemeente
is dat winst te behalen is door
duidelijk en juist te communiceren
met de inwoners over de werkwijze
en de procedures. ‘Ook wanneer
nog geen inhoudelijke reactie
gegeven kan worden op een vraag
of verzoek, is het aan te bevelen
transparant te zijn en inwoners
hierover te informeren’, aldus de
gemeente die zegt dat klachten
niet te voorkomen zijn. ‘Het zijn
ook waardevolle signalen vanuit de
inwoners om onze dienstverlening
te verbeteren.’
Tekst: Henk Willemssen
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Overtredingen op locatie Timmermannsweg Ysselsteyn
Het ACT! Interventieteam voerde dinsdag 20 september integrale controles uit in de gemeente Venray. Bij een locatie aan de Timmermannsweg
in Ysselsteyn zijn overtredingen geconstateerd en trof het team een gestolen auto aan. Bij de actie is samengewerkt met het politiebasisteam
Venray-Gennep.
De locatie aan de Timmermannsweg
was in januari 2022 voor een half
jaar gesloten op basis van de wet
Damocles. De eigenaar van het
gebouw verhuurt ruimtes aan derden
voor onder andere opslag. Over de
locatie kwamen de laatste tijd nieuwe
meldingen binnen, met name over
activiteiten in de nachtelijke uren.
Tijdens de rondgang constateerde het
team verschillende misstanden op het
gebied van brandveiligheid, slechte
staat van de elektriciteitsvoorziening
en milieuvervuiling. Ook was er een
illegale verfspuiterij aanwezig in één
van de loodsen. De gemeente Venray
onderneemt vervolgacties en gaat
handhavend optreden om aan deze

misstanden een eind te maken.

Gestolen auto
Tijdens de controle stuitte het team
ook op een gestolen Range Rover
Evoque uit Luxemburg. De auto
stond onder zeil en was voorzien van
Belgische kentekenplaten. De politie
heeft de auto in beslag genomen en
start een onderzoek naar de diefstal
en heling van de auto. Tijdens de controle is niemand aangehouden.
Burgemeester Kompier: “Het is
belangrijk dat we illegale situaties signaleren en aanpakken.
Achter de schermen werkt het ACT!
Interventieteam daar hard aan, in
nauwe samenwerking met politie,

Voor de Vermeerderingstuinen in Horst zijn wij
op zoek naar een

junior allround
medewerker
boomkwekerij

Als medewerker boomkwekerij werk je in
teamverband waarbij je samen verantwoordelijk
bent voor diverse teeltwerkzaamheden zoals
planten, aanbinden, snoeien, het verzamelen van
ent- en oculatiehout en het verwerken ervan.
Wij vragen
• Kennis in en ervaring met de boomteelt en/of
bereidheid om je helemaal in te werken in het vak;
• Iemand met passie voor het vak;
• Rijbewijs B(E) is een pré;
• Spuitlicentie I is meegenomen, maar kan ook
via het bedrijf gehaald worden;
• Een vlotte, flexibele, nauwkeurige medewerker.
Wij bieden
• Prima arbeidsvoorwaarden in een organisatie
waar elke medewerker de handen uit de mouwen
steekt in een informele sfeer;
• Een fulltime werkweek van maandag t/m vrijdag
met uitzicht op een vast contract.
Wil je nog meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Ruud Vosbeek,
productiemanager Vermeerderingstuinen,
tel: 077 398 69 69
Is je interesse gewekt?
Mail dan je sollicitatie met CV voor 15 oktober naar:
vacature@vermeerderingstuinen.nl of richt deze aan:

Tienrayseweg 9a 5961 NK HORST

www.vermeerderingstuinen.nl
Ons bereikte het droevige bericht
dat ons trouw lid

Bert Mulders
is overleden.
Wij wensen Els, Susanne en Patrick, Manuela en
William, kleinkinderen en verdere familie veel
sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.
Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst

gemeente en andere partijen. In dit
geval ontvingen we signalen vanuit
de buurt. Zo zie je maar hoe belangrijk
het is dat inwoners verdachte situa-

ties melden. Blijf dat dus vooral doen.
Daarmee maken we samen onze
gemeente een stukje veiliger”.
Inwoners kunnen verdachte situaties

altijd melden bij de politie of Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl

Huisjeseigenaren Roekenbosch
geven strijd niet op
Belangenvereniging Het Roekenbosch blijft strijden voor het behoud van hun woningen op het voormalige recreatiepark in Blitterswijck. De leden van de vereniging kunnen zich niet vinden in het afbouwscenario waardoor voor 2030 alle huisjes moeten worden gesloopt. In een brief aan de gemeenteraad
melden ze dat ze hun juridische strijd tegen de gemeente voortzetten.
De belangenvereniging bestaat uit
vijftien eigenaren die twintig bungalows voor recreatief gebruik in bezit
hebben. Ze weigerden hun eigendom te verkopen aan Roekenbosch
Ontwikkeling, de eigenaar van het
meeste vastgoed op het park en
ook de gesprekspartner van de
gemeente. De individuele huisjeseigenaren vinden dat hun belangen
zijn ondergesneeuwd omdat ze nergens bij betrokken worden.

De blijvers
Een afspraak uit het afbouwscenario
is dat 104 huisjes vanaf 2020 worden
verhuurd aan arbeidsmigranten
en woonurgenten tot eind 2029.
De belangenvereniging vindt
dat dit niet samengaat met het
recreatief gebruik. De leden die zich
‘de blijvers van Het Roekenbosch’
noemen, vochten de verleende
omgevingsvergunning voor het

huisvesten van arbeidsmigranten
en woonurgenten met succes aan.
Rechtbank Oost-Brabant vernietigde
in februari 2021 de vergunning.
Gemeente Venray is tegen de
vernietiging in beroep gegaan bij
Raad van State. De uitspraak wordt
eind dit jaar verwacht.
De belangenvereniging zegt zich ook
niet te kunnen vinden in de nieuwe
omgevingsvergunning die nauwelijks
zou afwijken van de vorige. Ze stelt
voor dat de gemeente een duidelijke
keuze maakt tussen of alleen
arbeidsmigranten of alleen recreatie.

Onzin en bangmakerij
In de brief geeft de
belangenvereniging aan dat de
leden niet van plan zijn de huisjes
te laten slopen, want de woningen
verkeren in een goede staat
en zouden nog een langere tijd
meekunnen. Tien van de twintig

woningen staan op eigen grond.
Bij de andere tien ligt het lastiger
omdat de gemeente eigenaar is
en er een erfpachtconstructie is.
Deze erfpacht loopt eind 2029
af en de gemeente gaat deze
termijn niet verlengen. ‘Wij hebben
goede juridische redenen om aan
te nemen dat gemeente Venray
deze eigenaren niet kan dwingen
om hun verre van afgeschreven
bungalows te laten slopen’, zegt
secretaris Hans Kokkeel in de brief.
De gemeente heeft aangegeven
dat riool, gas, water en elektra eind
2029 worden afgesloten en dat het
recht van overpad vervalt. ‘Onzin
en bangmakerij’, aldus Kokkeel.
De belangenvereniging meent dat
er veel misverstanden zijn over
het park en nodigt daarom de
raadsleden uit voor een rondleiding.
Tekst: Henk Willemssen

Basisschool St. Oda viert 100-jarig
bestaan met open dag
De St. Odaschool in Ysselsteyn viert komend weekend het 100-jarig bestaan. Op vrijdag 30 september waant
eenieder zich in een waar circus op het plein van de basisschool, waar een voorstelling wordt gegeven door alle
leerlingen.
Ouders en grootouders zijn uitgenodigd om als publiek de circusshow
te bekijken. Mocht er sprake zijn van
slecht weer, dan wijkt het hele gezelschap uit naar gemeenschapshuis
De Smelehof. Tijdens de circusdag
staan er naast de voorstelling ook
optredens van YES en YOO op het programma. De leerlingen worden daarnaast de hele vrijdag verwend met

onder andere poffertjes en popcorn.
Op de Odaschool wordt het feest op
zondag 2 oktober voortgezet. Vanaf
11.00 uur wordt er door (oud)medewerkers gebruncht. Deze bijeenkomst wordt
gevolgd door een open dag, die door
eenieder die geïnteresseerd is vanaf
14.00 uur kan worden bezocht. Tijdens
de open dag worden bezoekers verrast met een optreden door het team

van basisschool St. Oda, wordt een
vernieuwd schoollied gezongen, is er
een springkussen en stormbaan voor
kinderen en kunnen de jongsten zich
laten schminken. Verder worden er een
quiz en een speurtocht georganiseerd.
Ook is er de mogelijkheid om selfies te
maken, een kijkje te nemen in een heus
‘schoolmuseum’ en een fototentoonstelling met beelden uit vervlogen tijden.
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Tekort van ruim drie ton

Puzzel

Extra geld voor woningen in drie
dorpsscholen

Sudoku

Gemeente Venray moet bijspringen om de verbouwing van de dorpsscholen van Geijsteren, Veulen en
Vredepeel mogelijk te maken. De drie dorpen kampen met flinke financiële tegenvallers door de gestegen
bouwkosten en de hogere rente. Daardoor komt elk dorp ongeveer een ton tekort.
Het College van B&W heeft besloten om opnieuw over de brug te
komen. Stichting Nève de Meister in
Geijsteren krijgt 95.000 euro extra.
Stichting Antoniushof in Veulen ontvangt 128.000 euro en er gaat 118.000
euro naar stichting Regina Pacis in
Vredepeel.
De drie stichtingen startten met een
sluitende begroting maar zijn inmiddels fors in de rode cijfers beland.
De bouwkosten zijn met 20 tot 25
procent gestegen, de rente voor de
financiering is opgelopen en de investeringen om te verduurzamen vallen
veel hoger uit dan verwacht. Vandaar
dat de drie dorpen aanklopten bij de
gemeente. De provincie heeft laten
weten geen extra subsidie te kunnen
verstrekken.
Als de gemeenteraad op 1 november

instemt met het extra geld, dan gaat
er bijna 1,5 miljoen euro overheidsgeld naar de drie bouwprojecten.
Dat is gemiddeld een ton per woning.
De drie verbouwde scholen leveren
samen 14 betaalbare huurwoningen
op die vooral bestemd zijn voor ouderen uit het dorp.
Provincie Limburg geeft 525.000 euro
subsidie uit de regeling Kwaliteit
Limburgse Centra. Gemeente Venray
heeft de drie schoolgebouwen voor
1 euro per stuk overgedragen terwijl
de boekwaarde 450.000 euro was.
Daarnaast krijgen de drie stichtingen
ieder 27.000 euro voor het inrichten
van de tuin. De gemeente gaf ook
ieder dorp 14.000 euro om het bouwproject op te starten.
De provincie stelt als voorwaarde
dat de verbouwing eind 2022 gereed

moet zijn. Dat is niet meer haalbaar
in Veulen en Vredepeel, waardoor de
gemeente uitstel moet aanvragen in
Maastricht. Beide dorpen verwachten
dit najaar te kunnen starten met de
werkzaamheden. In Veulen is de aannemer geselecteerd en de omgevingsvergunning zal binnenkort worden
verleend. De stichting in Vredepeel
heeft de vergunning al langer in bezit
en ook de aannemer is bekend. Het
wachten is nog op een afrondend
gesprek met de bank.
De vijf appartementen in Geijsteren
zijn al opgeleverd en vier ervan zijn
verhuurd. Door geldtekort moest de
inrichting van de gezamenlijke woonkamer, keuken en buitenterrein worden uitgesteld.

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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Tekst: Henk Willemssen

Waarschuwing voor ingrijpende bouwplannen

‘Karakter Julianasingel verandert
door bouwplannen’

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) waarschuwt voor te veel ingrijpende bouwplannen in het centrum
van Venray. Want die kunnen het karakteristieke beeld en de sfeer van een historische straat veranderen.
Het adviesbureau noemt de Julianasingel in Venray als voorbeeld in het jaarverslag.
ARK is de voormalige welstandcommissie die bouwplannen in
gemeente Venray beoordeelt en bijstuurt in overleg met de architect.
De Julianasingel kent veel nieuwbouw
en verbouwing van oude panden.
‘Hoe fraai de nieuwe plannen ook
zijn. Als er te veel herhaling van een
nieuwe bouwstijl komt, verandert
het karakter van de Julianasingel en
de vraag is of dat gewenst is’, schrijft
voorzitter/architect Inge de Neef in
het voorwoord.
De adviescommissie wil meer aandacht voor de herbestemming
van panden in het winkelcentrum.
De gemeente stimuleert het als
detailhandel verdwijnt en plaats

maakt voor woningen. ‘Sommige
panden en plekken lenen zich daar
prima voor. Maar er zijn in de binnenstad ook panden waar dit lastiger
is. Nieuw gebruik stelt eigen eisen
en vraagt soms ook om een eigen
uitstraling. Dit kan botsen met de
winkelfuncties eromheen’, laat het
adviesbureau weten.

Oude postkantoor
ARK is te spreken over enkele bijzondere bouwprojecten zoals de verbouwing van klooster Paschalis en
de aanpak van het stationsgebied in
Oostrum. Ook is de adviescommissie positief over de nieuwbouw in
Annapark en de wijk Brabander in

Venray. ‘Er is hier een levendige variëteit ontstaan.’ De sloop van het oude
postkantoor op de hoek Patersstraat/
Poststraat en de komst van een
appartementencomplex leidde tot
veel ophef. ‘De discussie is op alle
niveaus gevoerd en heeft geresulteerd in een goed plan’, vindt ARK.
Het adviesbureau heeft vorig jaar
22 keer vergaderd. Dat gebeurde zes
keer in het gemeentehuis en zestien
keer digitaal vanwege de coronamaatregelen. Het delen van bouwtekeningen en het beoordelen van maquettes
en materiaalmonsters was daarvoor lastiger. ‘Dat is digitaal minder
eenvoudig dan bij een vergadering
rondom een grote tafel.’

Onveilige verkeersituaties
bij supermarkten
Venray Lokaal wijst op drie gevaarlijke verkeersituaties in Venray. Die bevinden zich allen in de buurt van
supermarkten waar veel voetgangers en fietsers oversteken. Volgens de lokale partij is het oversteken
onveilig omdat auto’s hier te hard rijden. Raadslid Richard de la Roy vraagt het College van B&W op korte
termijn maatregelen te treffen.
Venray Lokaal krijgt regelmatig klachten van inwoners over onveilige verkeersplekken in Venray. Richard de la
Roy merkt op dat er drie oversteekplaatsen uitspringen die zeer onveilig
zouden zijn. De gemeente zou snelheidscontroles kunnen houden of
fysieke maatregelen op straat treffen,
stelt hij voor. Op de Henri Dunantstraat
bevindt zich een drukke oversteekplaats tussen de groentewinkel van
Claessens en de supermarkten van Lidl
en Jumbo. Ook overstekende schoolkinderen maken hier vaak gebruik

van, weet Venray Lokaal. “Vooral
ouderen en jonge kinderen kunnen de
snelheid van het verkeer op de Henri
Dunantstraat, dat voorrang heeft, niet
goed inschatten”, zegt Richard de la
Roy.

Rollator
Het oversteken van de Raadhuisstraat
tussen wooncomplex Jerusalem en de
supermarkt van Jan Linders is ook een
knelpunt. Hier hebben zich al vaker
ongevallen voorgedaan. “Ouderen steken met een rollator de weg over om

boodschappen te doen bij de supermarkt. Op dit stuk weg rijdt men veel
te hard.” Dat zou ook het geval zijn
op de Langeweg nabij Albert Heijn.
Een gevaarlijk punt is de bocht bij het
kapelletje. “Het is onoverzichtelijk en
door de hoge snelheid van de auto’s is
oversteken gevaarlijk”, aldus Richard
de la Roy, die meldt dat inwoners uit
de wijk Veltum hier de weg oversteken om naar het winkelcentrum te
gaan. Hij vraagt of de aanleg van een
zebrapad op de Langeweg mogelijk is.

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
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Opheldering over uitgekeerde bedragen wenselijk

CDA ziet grote verschillen in coronasteun
Het CDA wil meer weten over de coronasteun die het College van B&W gaf aan de zeventien gemeenschapshuizen en wijkcentra in gemeente Venray. Raadslid Martijn Direks constateert dat er grote verschillen zijn
tussen de uitgekeerde bedragen. Hij vraagt daarom om opheldering.
Het college kende vorig jaar 230.000
euro extra subsidie toe aan gemeenschapshuizen en wijkgebouwen, om
te voorkomen dat ze definitief hun
deuren moesten sluiten vanwege de
coronacrisis. Het bedrag van 230.000
euro was afkomstig uit extra rijksgeld
dat de gemeente kreeg om accommodaties financieel te steunen. Martijn
Direks ging op onderzoek uit omdat
de uitgekeerde gelden niet openbaar
zijn. ‘Want het zou gevoelige informatie zijn’, kreeg de CDA’er te horen.
“We hebben uit het veld begrepen dat
er grote verschillen zitten tussen de
bedragen. We zijn daarom in vertrouwelijkheid naar de cijfers gaan kijken.”

Uitleg
Het onderzoek leverde het CDA veel
nieuwe vragen op. De partij vraagt
om openheid. “Om het uit te kunnen
leggen aan onze inwoners en vrijwilligers en om onze controlerende
taak goed uit te kunnen voeren”, zegt
Martijn Direks. Hij haalt aan dat het
college stelt open en transparant te
willen besturen. “Waarom houdt u
deze informatie dan geheim?”, vraagt
hij zich af.
Het college had de gemeenschaps
huizen vorig jaar na een
inventarisatie ingedeeld in
categorieën. Vier accommodaties
vielen in de hoogste categorie

die de meeste steun kreeg van
meer dan 20.000 euro. Dit waren
D’n Oesterham in Oostrum, De Baank
in Leunen, het wijkcentrum van
Brukske en ’t Schöpke in Veltum.
De gemeenschapshuizen van Oostrum
en Leunen ontvingen ieder circa
35.000 euro. Het wijkcentrum in
Brukske kreeg een huurkwijtschelding
van 40.000 euro en aan ’t Schöpke
werd 50.000 euro uitgekeerd. De
andere accommodaties kregen veel
minder of helemaal niets omdat ze
zich niet hadden aangemeld voor
steun.
Tekst: Henk Willemssen

Gemeenteraad start
benoemingsprocedure
nieuwe burgemeester Venray
Sinds 22 december 2021 is Leontien Kompier waarnemend burgemeester van de gemeente Venray. In afstemming met de provincie
wordt de benoemingsprocedure voor een nieuwe kroonbenoemde
burgemeester nu opgestart.
De benoemingsprocedure begint
met het opstellen van de profielschets door de gemeenteraad.
In de profielschets wordt verwoord
welke verwachtingen Venray heeft
van de nieuwe burgemeester en
over welke competenties de kandidaat moet beschikken. Bij het
opstellen hiervan wordt ook bij
inwoners van de gemeente Venray
input opgehaald. Dit zal in oktober plaatsvinden. Medio november
wordt de profielschets vastgesteld
door de gemeenteraad en aangeboden aan de commissaris van de
Koning.
De burgemeestersvacature wordt

in november gepubliceerd in de
Staatscourant. De commissaris van
de Koning voert een eerste gesprek
met de sollicitanten. Na overleg
met de commissaris gaat de vertrouwenscommissie - een afvaardiging uit de gemeenteraad - in
gesprek met een aantal kandidaten. Deze gesprekken resulteren
in de aanbeveling die tijdens een
besloten raadsvergadering wordt
vastgesteld. Naar verwachting
komt de gemeenteraad in april
2023 met de aanbeveling en zal
installatie van de nieuwe burgemeester in de zomer van 2023
plaatsvinden.

VoorzieningenWijzer zorgt
voor meer financiële ruimte
bij inwoners gemeente Venray
De VoorzieningenWijzer op www.datgeldtvoormij.nl geeft inwoners van de gemeente Venray inzicht in alle opties voor financiële
ondersteuning. De behoefte hieraan blijkt groot, nu energiekosten
stijgen en we te maken hebben met een hoge inflatie.

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

Gratis voorlichting

29 september
18.30 - 20.00 uur

25 oktober
18.30 - 20.00 uur

Meer overzicht

Scan de
QR code

Gemiddeld hebben huishou-

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

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.

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

Afvallen mbv hypnose: emotie-eten,
Hypnotische maagband, snoepen
Suikerverslaving. Leon 06 10 93 02 35
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurne

Welke toeslagen gelden voor
wie? Zijn er wellicht nog andere
manieren om kosten te besparen?
Bijvoorbeeld door een andere zorgverzekeraar of energieleverancier?
Antwoord op deze en meer vragen geeft de VoorzieningenWijzer.
Door een individueel adviesgesprek wordt de persoonlijke situatie
bekeken en de juiste ondersteuning uitgewerkt. Dat gebeurt altijd
door een getrainde consulent.

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL

dens per jaar €500,- meer te
besteden door het advies van de
VoorzieningenWijzer te volgen.
“De VoorzieningenWijzer is een
mooi middel om financieel overzicht te creëren,” legt wethouder
Martin Leenders uit. “Voor zover
mogelijk wordt het traject tijdens
het adviesgesprek al concreet;
zaken die snel actie vragen, worden meteen opgepakt. Zo worden
ook de voordelen snel voelbaar.
Idealiter creëert dat voor de aanvrager een extra financiële buffer
in deze uitdagende tijden.”

Meer ondersteuning voor
boa’s op straat
De boa’s van gemeente Venray krijgen meer ondersteuning van
ambtenaren zodat ze hun werk op straat beter kunnen doen.
De gemeente krijgt hiervoor jaarlijks 36.500 euro extra van het
Rijk om het toezicht in de openbare ruimte te verbeteren.
De boa’s, de toezichthouders op
straat, hebben de laatste jaren
steeds meer taken gekregen.
Ze komen in aanraking met allerlei
situaties waarbij regels door het
publiek worden overtreden, zoals
de anderhalvemetermaatregel
tijdens de coronaperiode.
Boa’s missen momenteel de
ondersteuning vanuit het
gemeentehuis hoe ze het beste
kunnen handelen, vooral in
juridisch opzicht. De Tweede Kamer
heeft een motie aangenomen
waardoor de gemeenten vanaf dit
jaar tot en met 2027 extra budget
krijgen. De gemeenten moeten

dit geld inzetten voor de lokale
veiligheid en het toezicht in de
openbare ruimte.
Gemeente Venray zet het geld niet
in voor meer uren voor boa’s maar
voor betere werkomstandigheden.
Het team van de boa’s mist
juridische en beleidsmatige
ondersteuning. Ook missen ze bij
hun dagelijkse werk iemand om
mee te sparren en de aanpak van
voorvallen op straat te bespreken.
Het college gaat hiervoor op korte
termijn ambtelijke capaciteit
inzetten. Het doel is dat de boa’s
zich beter kunnen ontwikkelen en
meer zichtbaar worden op straat.
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot
ongelijke behandeling
Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen. Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse kosten voor energie. Met name de prijs voor gas maar ook die van elektriciteit rijst de pan uit, zelfs zodanig dat het voor velen van ons wellicht niet meer te betalen is.
De energieleveranciers berekenen de kosten die
zij moeten betalen voor de inkoop van gas en
elektra door aan hun afnemers. De lopende contracten van de consumenten, al dan niet variabel afgesloten, zijn gebaseerd op een zodanig
hoog prijsniveau dat men die kosten niet meer
kan dragen. De overheid moet bijspringen om
te voorkomen dat men zich diep in de schulden

moet steken of zelfs moet voorkomen dat men van
het gas wordt afgesloten.
De omvang van die financiële steun is afhankelijk
van inkomen en andere vaste lasten. Mogelijk zal
dat in de praktijk betekenen dat er verschil kan ontstaan in de hoogte van het bedrag dat de gemeente
betaalt aan ogenschijnlijk vergelijkbare gezinnen.
De Stichting Burgers van Venray wil gedurende de

maand oktober de mening van de inwoners van
Venray peilen over het al dan niet door de overheid
financieel ondersteunen van gezinnen om de energierekening te kunnen blijven betalen. De stelling
is: Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot
ongelijke behandeling.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray september

Gebrek aan handhaving is doorn in het oog
In de maand september hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de stelling van de website Burgers van Venray over het gebrek aan
handhaving in onze gemeente.
De stelling was dat het gezag wordt ondermijnd
doordat er niet of onvoldoende wordt gehandhaafd. Men doelt daarbij op gemeentelijke overheid, politie, BOA’s en straatcoaches. Er hebben
meer dan 500 personen op de stelling gereageerd. Uit alle reacties blijkt dat 75 procent dit
standpunt deelt en dus van mening is dat er niet
goed wordt gehandhaafd in Venray. De overige
personen geven weliswaar aan dat er voldoende
wordt gehandhaafd, maar hanteren uiteenlopende meningen daarover. Enkele opvallende
standpunten uit die reacties zijn het vermelden
waard. Zo vindt Monique dat niet een gebrek aan
handhaving, maar opvoeding, falende politiek,
een gemeente die zijn eigen gang gaat en slecht
functioneert de oorzaken zijn van ondermijning
van het gezag. “Er zijn zoveel dingen die in de
hand werken dat er niet meer geluisterd wordt.
Geen respect hebben voor elkaar, een menta-

liteit van ‘ikke en de rest kan stikken.’ Jammer dat
het zo gaat en gezien dat er van bovenaf ook geen
verbetering komt, wordt het alleen maar erger.
Als je bedenkt dat het steeds normaler wordt om
met messen rond te gaan lopen en een grote bek
op te zetten om het miste of geringste, heb je straks
geen handhavers nodig maar het leger.”
Volgens Harry lijkt het wel dat handhavers liever
de andere kant op kijken. Te veel rompslomp en te
weinig mankracht zijn daar volgens hem oorzaken
van.
Jan schrijft dat het opmerkelijk is dat de reacties van
eens en oneens, het met elkaar eens zijn.
Zelf stemt hij eens, omdat de overheid met een
falend handhavingsbeleid het de mens wel erg
gemakkelijk maakt om te doen en laten waar hij
of zij zin in hebben. “Het falende handhavingsbeleid komt weer voort uit de zogenaamde overheids-efficiency (lees: afbraak van het fundament).

Willen we wat verbeteren dan zullen enerzijds de
ouders en scholen meer aandacht moeten geven
aan opvoeding en aan het respect hebben voor de
medemens en mijn en dijn. Anderzijds zal de overheid en politiek meer echte aandacht en respect
moeten hebben voor de samenleving, in plaats van
de eigen machtsspelletjes te spelen. Zij zullen een
eerste stap moeten zetten om het vertrouwen tussen samenleving en overheid /politiek te herstellen.
En tot slot laten we ons kostbare geld niet verkwanselen met commissies te benoemen waar toch niets
fatsoenlijks uit komt. Het is gewoon een zaak van je
nuchter verstand gebruiken.”

Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

De inhoud van de ingezonden stukken van Stichting Burgers van Venray zijn geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor)
zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Oh, zit dat zo!

Letsel door een ongeval op het werk
Werkgevers zĳn in Nederland verplicht om ervoor te zorgen dat de werkplekken van hun werknemers en
de materialen waarmee zĳ werken zodanig ingericht zĳn dat zoveel mogelĳk voorkomen wordt dat de
werknemer in de uitoefening van zĳn werk schade lĳdt. Zo nodig moet de werkgever maatregelen treffen
en aanwĳzingen geven.
Juist daarom is het zo belangrijk dat
een werkgever je aan die gevaren
(en hoe je daarmee om moet gaan)
blijft herinneren. Je werkgever moet
er ook op toezien dat de gegeven
veiligheidsinstructies worden nageleefd.

De ene baan kent natuurlijk meer
risico’s dan de andere baan.
Tegelijkertijd zit een ongeluk in
een klein hoekje. Je bent je misschien niet altijd meer bewust
van de gevaren van handelingen
die je dagelijks op je werk doet.

Maar wat als je toch slachtoffer
bent geworden van een bedrijfsongeval? In beginsel is de werkgever dan aansprakelijk voor de
schadelijke gevolgen, tenzij hij kan
aantonen dat hij al die maatregelen heeft genomen en instructies
heeft gegeven die hij redelijkerwijs
had moeten geven. Kan de werkgever dit niet aantonen? Dan zal je
schade vergoed moeten worden.
Dat is alleen anders wanneer jou als
werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten.
Daarvan is slechts zelden sprake.

De angst die werknemers hebben om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor de gevolgen
van een bedrijfsongeval, blijkt vaak
onterecht. De meeste werkgevers
zijn namelijk goed verzekerd voor
de gevolgen van bedrijfsongevallen. In de meeste gevallen draait
de werkgever daarom niet op voor
jouw schade, maar wordt deze vergoed door de verzekeraar van je
werkgever.
Natuurlijk zorgen wij er als advocaten ook voor dat de verstandhouding tussen de werknemer en
de werkgever goed blijft, want het
doel van beide partijen is natuurlijk dat de werknemer weer zo
goed als mogelijk in zijn of haar
oude werk terugkeert. Lukt dat niet,
dan is goed overleg met de werkgever over passend ander werk heel

belangrijk. De letselschadeadvocaat
heeft vaak een belangrijke rol in
dat traject.
Aarzel dus niet om bij vragen over
een bedrijfsongeval eens vrijblijvend en kosteloos contact met ons
op te nemen.
Door: Lisa Verhagen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 86 | www.putt.nl
verhagen@putt.nl

LeesVanHees

Column

Eerste stapjes
Onze jongste zette deze week
haar eerste stapjes. Al maanden
legde Flore complete dreumesmarathons af achter haar
loopwagen of poppenwagentje,
maar dit keer deed ze het zonder ondersteuning. Het ging
met vallen en opstaan, zoals het
leren van nieuwe dingen zo
vaak gaat.
Dat verandert niet. Ook niet
wanneer je 34 jaar ouder bent.
Daar kwam ik eerder dit jaar
weer eens achter, toen ik na ruim
12,5 jaar de overstap maakte
van een baan als bedrijfsleider
in de pluimveesector, naar die
van redacteur en journalist bij
HALLO. Het ging op z’n zachtst
gezegd met vallen en opstaan.
Het contrast was groot. Zo groot,
dat ik na een aantal weken sterk
begon te twijfelen of de keuze om
van baan en sector te veranderen
wel zo verstandig was geweest.
Van fysieke arbeid, naar werk
waarbij vooral de bovenkamer het
werk doet. Van een stappenteller
die dagelijks de 15.000 aantikte,
naar een kantoorbaan waar je
blij mag zijn dat er om 17.00 uur
1.500 geregistreerd staan. Van
de vertrouwde omgeving in het
Ysselsteynse, naar het volgen
van de gemeentepolitiek in
gemeenten Horst aan de Maas en
Peel en Maas. En van niemand die
zich druk maakte om etiquette,
naar erop gewezen worden dat
het dragen van een pet in een
kantooromgeving misschien niet
de normaalste zaak van de wereld
is. Iets waar mijn in rap tempo
terugtrekkende haargrens nog
altijd anders over denkt, maar dat
is vast nog eens voer voor een
volgende column.
Het was niet zozeer het schrijfwerk
dat er voor zorgde dat ik moest
wennen - waar Flore met haar
loopwagentje al prima vooruit
kwam, schreef ik al jaren
uiteenlopende teksten - maar
de overstap naar redactioneel
en journalistiek werk was dat
wel. De eerste periode hier was
een uitdaging. Sterker nog, dat is
het nog steeds. Maar met vallen
en opstaan gaat het inmiddels
stukken beter. Lopen zonder
ondersteuning is iets heel anders
dan wandelen met hulp van een
loopwagentje. Een leerproces,
maar uiteindelijk zal het haar
lukken. En mij ook. Stapje voor
stapje.
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VVD Venray

Staatsecretaris naar Venray
Op vrijdag 16 september bracht de staatssecretaris van Defensie,
Christophe van der Maat, een bezoek aan De Peel om daar met de
inwoners het gesprek aan te gaan over de mogelijke reactivering van
luchtmachtbasis De Peel.
Aansluitend bezocht hij Venray om
in een informele setting met onze
lokale VVD-afdeling in gesprek te
gaan. We kwamen in gesprek over
verschillende onderwerpen waaronder stikstof, De Peel, asielopvang
en het algehele vertrouwen in de
politiek.

D66 Venray

Deze bijeenkomst gaf ons de kans
om onze zorgen en ideeën met
de staatssecretaris te delen en te
bespreken. Vooral het verloren vertrouwen in de politiek baart ons
zorgen en dit komt vaak voort uit
de landelijke omgang met de hierboven genoemde onderwerpen.

Wij hebben de staatsecretaris meegegeven dat wij begrip hebben voor
de landelijke problemen, maar dat
deze niet eenzijdig op, onder andere,
Venray afgewenteld kunnen worden en hij beloofde hierop dat hij en
de andere kabinetsleden hierover in
gesprek blijven met de lokale partijen en burgers. Ook werd inzichtelijk dat er - ondanks onze gedeelde
partijachtergrond - toch wel duidelijk
conflicterende belangen kunnen zijn
tussen de landelijke en lokale poli-

tiek. De VVD is absoluut geen partij
van het opdringen van bovenaf en in
al deze belangrijke dossiers behouden wij dan ook onze eigen lokale,
liberale inbreng. Het belang van de
Venrayse inwoners en ondernemers
staat voorop.

Wij, als raadsleden van D66, zijn erg
blij met onze commissieleden. We
werken goed samen en ze ondersteunen ons zeker bij ons raadswerk.
Denk je nu: ‘dat lijkt me wel wat, ik
wil ook mijn steentje bijdragen aan
de politiek als commissielid voor
de Venrayse gemeenschap?’ Voor
meer achtergrondinformatie kun je
die terecht op onze website D66.nl/
venray
Je kunt ons natuurlijk ook altijd mailen of bellen; we gaan graag bij een

kopje koffie (of iets anders) met jou
in gesprek!

Michel Gerrits Commissielid

Commissieleden

Dinsdag 27 september zijn de commissieleden van de gemeente Venray beëdigd tijdens de vergadering van
de gemeenteraad. Het is de eerste keer dat zo’n beëdiging in Venray plaatsvindt. Mooi dat de status van
deze functie een officieel karakter krijgt en daarmee ook de positie en waardering die het verdient.
Commissieleden zijn misschien wel
de meest onzichtbare mensen binnen de gemeentepolitiek. Ze zijn lid
van een politieke partij in Venray en
willen zich graag inzetten voor de
Venrayse burgers. Namens hun partij
nemen ze deel aan één van de drie
commissies; wonen, leven, werken
en besturen. Die commissievergade-

ringen zijn de voorbereiding op de
eerstkomende raadsvergaderingen.
Het gaat er daarbij met name om
duidelijkheid te krijgen over de ‘technische’ achtergronden van de agendapunten voor die raadsvergadering.
De bij het onderwerp betrokken
ambtenaar of wethouder beantwoordt de vragen. Deze commissie-

vergaderingen zijn openbaar en altijd
live via de stream van de gemeente
Venray te volgen.
Voor de raadsleden is het natuurlijk
van groot belang dat vooraf onduidelijkheden zijn verhelderd, zodat zij
tijdens de raadsvergadering op basis
van de juiste informatie een afgewogen besluit kunnen nemen.

Annette Pijls
Raadslid

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

Kiki Jaspers Ysselsteyn
Als er iets is dat ze de afgelopen jaren geleerd heeft, is het om alleen nog te doen wat ze leuk vindt. Na bijna
heel haar leven al ziek te zijn geweest, zonder te weten wat er nu precies aan de hand was en uiteindelijk
zelfs op het randje van de dood te hebben gebalanceerd, ziet Kiki de toekomst juist nu weer positief in.
Sinds ze de diagnose coeliakie heeft gekregen, weet ze namelijk hoe ze hiermee om kan gaan en voelt ze
zich beter dan ooit. Deze week wordt Kiki Jaspers (41) uit Ysselsteyn geplukt.

ook van de buitenwereld terechtkomt
in je eigen binnenwereld. Inmiddels
ben ik met een uitgever bezig en hoop
ik dat mijn boek volgend jaar in de
winkels ligt.”

Swipen

Al elf jaar lang heeft Kiki haar eigen
bedrijf in fotografie. “Dit doe ik heel
specifiek voor ondernemers met
een missie”, vertelt Kiki. “Het leuke
hieraan is dat je in de binnenwereld
van organisaties en mensen mag
kruipen. Dat is één van de gaafste
dingen van mijn vak. Gaandeweg
ben ik me steeds meer toe gaan
leggen op ondernemerscoaching en
het geven van trainingen.”
Naast haar eigen bedrijf is Kiki
begin 2022 begonnen als trouwambtenaar. Toen ze vorig jaar een
vacature van gemeente Venray
voorbij zag komen, greep ze haar
kans. “Ik vond het de eerste keer zó
spannend en dacht echt: ‘waarom
deed ik dit ook alweer?’ Toch was
het keileuk en ik geniet er nog altijd
heel erg van. Het geeft echt een
kick als alles gelukt is en de ceremonie mooi is geweest.”

Onverklaarbare klachten
De reden dat Kiki ervoor gekozen heeft om deze kans te grijpen, heeft alles te maken met het
feit dat ze in 2018 heel erg ziek is
geworden. “Eigenlijk heb ik mijn
hele leven al allerlei vage klachten
gehad”, legt Kiki uit. “Van kleins
af aan had ik al buikkrampjes.
Ik was daarnaast ook altijd moe
en dus gewoon niet fit. Dit ging
eigenlijk met ups en downs, maar
er werd nooit een oorzaak gevonden.” In 2018 veranderde het leven
van Kiki totaal, toen ze ‘s ochtends
wakker werd en niet meer kon
bewegen. “Ik wilde naar het toilet,
maar kon gewoon niet opstaan.
Mijn lijf kwam niet in beweging
en de hele kamer draaide om me
heen. Dit was ontzettend eng.”
De ambulance kwam maar in het

ziekenhuis werd, na heel veel onderzoeken, nog steeds niets gevonden.
Acht maanden lang was Kiki doodziek
en werden haar klachten toegewezen
aan psychische problemen. “Ik kreeg
elke keer te horen dat ik kerngezond
was, maar ik voelde me allesbehalve
dat”, geeft Kiki aan. In januari 2019
ging het helemaal mis. “Ik had toen
een bijna-doodervaring en zakte
helemaal weg. De dag erna ben ik
door mijn vader met spoed naar het
ziekenhuis gebracht. Twee dagen
eerder was ik nog in het ziekenhuis
en smeekte ik of ik daar kon blijven,
maar toen werd ik naar huis gestuurd.
Toen ik aankwam, snapten ze niet
dat ik niet eerder gekomen was.” Het
ging zo fout, dat Kiki niet wist of ze
het zou halen. Dit keer werd ze niet
weggestuurd. “Ik werd naar de afdeling interne geneeskunde gestuurd.
Uiteindelijk bleek dat mijn dunne
darm nooit onderzocht was en dat
daar het probleem lag.” Kiki kreeg de
diagnose coeliakie. “Dit is een autoimmuunziekte, die getriggerd wordt
op het moment dat je gluten binnenkrijgt. Bij mij is het zelfs zo heftig, dat
wanneer ik een klein kruimeltje brood
binnenkrijg, ik drie weken lang doodziek ben.”

Dankbaar
Ondanks dat haar herstel ontzettend
lang duurde en een zware periode
is geweest, was Kiki dolblij nadat
de ziekte bij haar werd vastgesteld.
“Eindelijk wist ik wat het was en hoe
ik hiermee om moest gaan”, legt ze
uit. “Ik eet heel strikt gluten- en lactosevrij. Het is soms even puzzelen,
maar voor mij is het goed te doen.
Mijn wereld werd juist groter, omdat
ik weer dingen kon doen. Na twee
jaar in bed te hebben gelegen, kon

ik bijvoorbeeld eindelijk weer een
wandeling maken. Je geniet van de
kleine dingen en na mijn ziekteperiode heb ik heel erg beseft hoe mooi
het leven is”, legt ze uit. “Ik ben heel
blij dat ik er nog ben en daardoor ga
je andere keuzes maken. Ik heb mijn
werk na mijn ziekte weer opgepakt
en denk ook niet dat ik hier ooit mee
zal stoppen, maar ik wilde ook graag
iets doen wat buiten mijn comfortzone
ligt. Vandaar ook dat ik bij trouwambtenaar uitkwam.” Dat is dan ook wat
Kiki nu drijft, doen waar ze plezier in
heeft. “Ik kijk nu heel anders naar het
leven. Het leven is een groot avontuur en ik zie het echt als een speeltuin. Zoveel mensen maken zich heel
veel zorgen, maar dat heb ik echt niet
meer. Heel lang heb ik een innerlijke
oorlog gehad, dat is eindelijk voorbij.
Ik ben ontzettend gelukkig nu.”

Boek
Tijdens haar ziekteproces is Kiki gaan
bloggen. “Het schrijven was een therapeutisch proces waarin ik ontdekte
dat mijn leven zich niet afspeelt in
mijn omstandigheden of dat wat me
overkomt, maar in mijn binnenwereld”, legt ze uit. Gaandeweg ontstond
het idee voor een boek. “Ik beschrijf
hierin mijn eigen verhaal, hoe ik van
kinds af aan heb gevoeld dat mijn
lijf niet gezond was en hoe de medische wereld me er telkens van overtuigde dat ik fysiek kerngezond was
en mijn klachten dus psychisch waren.
Dit heeft ervoor gezorgd dat ik steeds
verder van mezelf af kwam te staan
en dat ik niet meer durfde te vertrouwen op mijn eigen gevoel, mijn intuïtie. Ik beschrijf hoe dit mijn hele leven
heeft beïnvloed én hoeveel het me
heeft gebracht. Het boek is een reis
waarin je mijn pad volgt en je als lezer

Wat ook bijdraagt aan haar geluk, is
dat Kiki een jaar geleden Kees tegenkwam op Tinder. “Tijdens corona zaten
veel vriendinnen van mij op deze app
en ze zeiden al vaker dat ik hem ook
moest downloaden. Ik dacht echt:
‘dit ga ik echt niet doen, laat me met
rust’”, lacht Kiki. Ze had het prima naar
haar zin in haar huisje in Ysselsteyn
met katten Pepper en Ninja. “Ook vanwege mijn werk moest ik er niet aan
denken. Daarnaast vond ik het best
lastig met mijn ziekte, omdat dit toch
de nodige aanpassingen vergt en ik
bijvoorbeeld niet even lekker uiteten
kan.” Toch besloot Kiki uiteindelijk
de app een kans te geven, toen ze
zich verveelde tijdens de lockdown.
“Toen ik Kees voorbij zag komen,
vroeg ik me af: ‘als ik deze naar rechts
swipe, ben ik er dan wel echt klaar
voor?’ Toch ging ik ervoor en bleken
we een match te zijn. Hij bleek wel in
Zeeland te wonen, op 2,5 uur rijden.
Onze eerste date was zo leuk, dat het
meteen goed zat.” Inmiddels is het stel
alweer een jaar samen en pendelen
ze op en neer. “Dit bevalt ons voor nu
goed en wat de toekomst brengt, dat
zien we vanzelf wel. Ik heb hier voor
nu nog te veel leuks om te verhuizen.”

Levenskunstpad
Eén van de dingen die Kiki hier houdt,
is stichting Het Levenskunstpad. “Toen
ik heel ziek was, kon ik niks. Op een
gegeven moment dacht ik: ik ga schilderen.” Nadat Kiki haar eerste schilderij maakte, plaatste ze op Facebook
een oproep om hulp te krijgen bij het
schilderen. “Iedereen stuurde me naar
Bianca Ambrosius, een kunstenares
uit Wanssum”, vertelt Kiki. “We spraken af en dat was zó bijzonder. Tijdens
ons eerste gesprek kwam ik erachter dat Bianca ook van kinds af aan
een auto-immuunziekte heeft en zich
altijd heeft moeten aanpassen. Zij was
bezig met een plan voor een kunstelement in het nieuwe gebied van
Wanssum.” Gaandeweg dat ze aan het
praten waren, besloten Kiki en Bianca
dit plan samen op te pakken. Zo kwamen ze op het idee om in het nieuwe
natuurgebied in Wanssum een therapeutische wandelroute van 5 kilometer te creëren waar mensen door
middel van kunst- en natuurbeleving
kunnen werken aan zelfontwikkeling, herstel en positieve gezondheid.
“Dit kan rouwverwerking zijn, maar
ook het omgaan met een bepaald
trauma. Er wordt veel gesproken over
positieve gezondheid, maar ik ben van
mening dat dat ook gefaciliteerd moet
worden. We zijn momenteel bezig
met de uitbouw, het eerste kunstwerk
staat in ieder geval. Ik ben heel blij
en dankbaar dat ik dit soort dingen
nu kan doen. Alles kan, er zijn geen
beperkingen, alleen als je deze zelf
bedenkt.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

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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Koningsvogelschieten in Venray

Geert Hendriks nieuwe schutterskoning
’t Zandakker
Voor schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray stond zondag 18 september het koningsvogelschieten op
het programma. Op één van de natste schuttersfeesten ooit werd Geert Hendriks uiteindelijk gekroond tot
nieuwe schutterskoning.

VC Set Up dames 1 begint
competitie met overwinning
VC Set Up Dames 1 opende zaterdag 17 september de competitie
tegen Landgraaf DS 2. Op vreemde bodem zegevierden de Meerlose
dames met 3-1.
De eerste set ging gelijk op totdat
Set Up een gaatje wist te slaan en
de voorsprong uitbouwde tot 13-17.
Deze voorsprong werd niet meer
uit handen gegeven. De eerste set
ging met 22-25 naar Set Up. De
tweede set was een kopie van de
eerste. Ditmaal werd het beslissende gaatje geslagen bij 12-16.
Uiteindelijk haalden de Meerlose
dames deze set binnen met 20-25.
In de derde set serveerde Set Up
met risico. De dames uit Landgraaf
kwamen niet aan aanvallen toe,
Set Up bepaalde het spel: 2-10 en
6-18. Na een kort dipje met als

gevolg een 12-22 tussenstand, werd
het goede spel weer opgepakt.
De set werd ten slotte eenvoudig
gewonnen met 15-25.
In de vierde set namen de dames
uit Landgraaf het voortouw. Het
spel van de kant van Set Up was
rommelig: de passes waren minder
secuur en het aanvalsspel minder effectief dan in de voorgaande
sets. Set Up kon ditmaal maar
moeilijk aanhaken en slaagde er
niet in de opgelopen achterstand
goed te maken. Uiteindelijk werd
de set verloren met 25-21.

Korfbalsters SVOC’01/SV
United delen de punten
Na een gelijkopgaande strijd hebben de korfbalsters van SVOC’01/
SV United 1 de punten gedeeld met de tegenstandsters van BMC uit
Berlicum. Op sportpark De Heesakker werd het 10-10.

De dag begon met het thuis afhalen
van het koningspaar, Alex en Woutera
Lamers-Flinsenberg, gevolgd door een
mis in de Sint Petrus Bandenkerk en
een koffietafel. Nadat de koning was
ontdaan van zijn koningsattributen,
kon de strijd om de ‘koning van ere’,
het jeugdschieten en de koningstitel
beginnen, onder de opzwepende klanken van joekskapel Ut Göt. Besloten
werd om de jeugdschietwedstrijd te
verplaatsen naar de binnenschietbaan.
Voor de vogel van het publiek (‘koning
van ere’) werd een alternatieve schiet-

wijze bedacht. De schutters besloten
om door te schieten en trotseerden de
regen.
De strijd bij de jeugd werd gewonnen door Gwen Jacobs, die zich het
komende jaar de nieuwe jeugdschutterskoning mag noemen. De titel
‘koning van ere’ was weggelegd voor
de 83-jarige John Stevens.

Geen prolongatie
De schutters schoten met slechts
tien schutters door. In de voorlaatste
ronde werd duidelijk dat Alex Lamers

waarschijnlijk niet opnieuw schutterskeizer zou worden. In deze ronde
schoot Henk de Klein het lichaam naar
onderen, maar de linkervleugel bleef
hangen. De loting voor de volgende
ronde zou de beslissing moeten brengen. Giel Krijnen en Lisanne Stevens
slaagden er niet in om de vleugel te
laten neerstorten. Geert Hendriks wist
wel wat hij moest doen en werd de
nieuwe schutterskoning. Hendriks was
eerder in 2017 schutterskoning. Zijn
koningschap vangt aan op 1 januari
2023.

Na het eerste fluitsignaal wist Fleur
Vissers al snel de score te openen
voor de thuisploeg. Het bleek het
startschot van een waar doelpuntenfestijn in Oirlo, waar de thuisploeg in eerste instantie geen
kind leek te hebben aan de gasten
uit Berlicum. Al snel stond er een
4-0 tussenstand op het scorebord.
Langzaam maar zeker kwamen de
bezoeksters beter in hun spel, wat
bij rust een tussenstand van 4-3
opleverde.
Na de thee golfde het spel – en
de tussenstand – op en neer. Met
nog tien minuten op de klok probeerden de dames van SVOC’01/

SV United een 8-7 voorsprong te
verdedigen. Beide teams wisten de korf nog enkele malen te
vinden in de slotfase, waardoor
de stand met nog vijf minuten te
gaan op 9-9 stond. BMC leek er
met de overwinning van door te
gaan toen de 9-10 werd gescoord,
maar in de absolute slotfase wist
Marly Hanraets alsnog de gelijkmaker te scoren. Komende zondag
staat er wederom een thuiswedstrijd voor SVOC’01/SV United op
het programma, als de wedstrijd
tegen Euro Girls/Rietvogels 1 op de
agenda staat.

Eerste verlies voor SV Venray
SV Venray heeft na een uitstekende start zijn eerste nederlaag
geleden in de vierde divisie B. Op bezoek bij Unitas’30 in Etten-Leur
gingen de Venrayse voetballers op zondag 25 september met 3-1
onderuit.

Medewerker Toetscentrum Horst
Wij zoeken een
medewerker
Voor Toetscentrum Horst van de
afdeling Laboratoria zijn wij op zoek
naar een medewerker voor 40 uur
per week in Horst.
Als medewerker help je mee met alle
operationele werkzaamheden bij het
toetsen, in standhouden en leveren
van fruitrassen. Van het verzorgen
van de planten in de kassen en op het
toetsperceel tot het helpen bij afleveren
van materiaal en voorbereiden van
toetsingen. Daarnaast voer je onderhoudswerkzaamheden uit.

www.naktuinbouw.nl

Vind jij het prettig om te werken in
een klein team, werk je nauwkeurig
en ben je niet bang om nieuwe ideeën
te omarmen? Heb je daarnaast een
tuinbouwopleiding op mbo-niveau
of ben je bereid die te volgen? Bekijk
dan de vacature op
www.naktuinbouw.nl/medewerkertoetscentrum-horst

Unitas’30 en Venray werden afgelopen seizoen allebei kampioen in
de eerste klasse en zijn nieuwkomers in de vierde divisie. Bij Venray
ontbrak aanwinst Sjors Boots. Koen
Verlinden was zijn vervanger. Zoals
al vaker dit seizoen kwam het
Venrayse team op achterstand. Uit
een strafschop nam Unitas’30 na 27
minuten de leiding. De Brabantse
thuisclub liep even later uit naar
2-0.

Rentree
In de tweede helft maakte Stan
Kersten zijn rentree in het Venrayse
elftal. De jonge aanvaller miste
vanwege een blessure de competitiestart. Hij scoorde al na een kwartier (2-1) en hielp zijn team terug in
de wedstrijd. Trainer Ferdi Akankan
wisselde daarna drie keer, maar
de gelijkmaker bleef uit. Unitas’30
besliste tien minuten voor tijd het

duel door doelman Arjan Ardts voor
de derde keer te passeren, 3-1.
Een week eerder speelde Venray
met 1-1 gelijk bij Orion in Nijmegen.
Na de 0-0 ruststand kwam Orion
uit een vrije trap op voorsprong,
1-0. Venray zette een offensief
in en het was verdediger Roel
Cornelissen die de 1-1 gelijkmaker binnenschoot. Het was zijn
allereerste competitietreffer in
de Venrayse hoofdmacht. Bram
Vievermans, die dit seizoen nog
wacht op zijn eerste doelpunt, leek
de matchwinnaar te worden. Maar
zijn treffer werd afgekeurd wegens
buitenspel.
Na twee uitwedstrijden op rij
speelt SV Venray op zondag 2
oktober weer thuis. Hoogland uit
Amersfoort is de tegenstander op
sportpark De Wieën.
Tekst: Henk Willemssen

2909 \ cultuur

Nieuw filmseizoen Filmkring Venray
Filmkring Venray opende donderdag 22 september een nieuw filmseizoen. Voor het 58e jaar worden in bioscoop Luxor in Venray tussen september en mei zes geselecteerde kwaliteitsfilms vertoond.
De eerste film is The Duke, het
onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van een Londense
taxichauffeur die in 1961 een kostbaar schilderij weet te stelen uit
de National Gallery. Daarna volgen de meeslepende donkere thriller Nightmare Alley, het voor een
Oscar genomineerde feelgooddrama

Lunana dat zich afspeelt in een bergdorpje in Bhutan, The French Dispatch
van meestercineast Wes Anderson,
de Duitse tragikomedie Ich bin dein
Mensch en de zwarte satire Triangle
of Sadness van de Zweedse regisseur
Ruben Östlund. De extra zevende en
achtste film worden later gekozen uit
het dan actuele aanbod.

Een abonnement geeft toegang
tot deze films die te zien zijn in de
grote zaal van bioscoop Luxor tegen
een gereduceerde prijs. Elke film
wordt tien keer vertoond in een
periode van twee weken, mits er
voldoende abonnementen worden
verkocht. Meer informatie op
www.filmkringvenray.com

Volop activiteiten bij BiblioNu
Het regent de komende weken activiteiten bij BiblioNu. Zo zijn er van 5 tot en met 16 oktober allerlei activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek, is Rox van der Helm zaterdag 8 oktober te gast bij BiblioNu in
Venray en verzorgt Eef van Opdorp een lezingenreeks over je relatie met geld.
Kinderboekenweek

Rox van der Helm

De Kinderboekenweek vindt dit
jaar plaats van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober.
Ook in de bibliotheken van Horst
en Venray zijn er gedurende die
tien dagen allerlei activiteiten rond
het kinderboek. Leidraad is het
Kinderboekenweekthema van dit jaar:
Gi-Ga-Groen. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kunnen tijdens
XpeditieBieb een eigen miniatuur
boomhut bouwen. In Venray kunnen
kinderen op avontuur in de natuur
met Kabouter Fluit, of aan de slag in
de bibliotheek met spannende experimenten tijdens een MadScience workshop. Voor de peuters is er Peuterpop,
waar ouders samen met hun kind kunnen genieten van muziek, beweging
en spel. Spelenderwijs wordt gewerkt
aan gevoel voor muziek, expressie en
bewegen. Tijdens Voorleespret kunnen kinderen van 2 tot 7 jaar genieten
van een prentenboek. Na het voorlezen wordt er geknutseld en gezongen
of samen muziek gemaakt.
De volledige activiteitenkalender
tijdens de Kinderboekenweek is te
bekijken via de website van BiblioNu.
Aanmelden voor de activiteiten kan
via biblionu.nl/activiteiten

Rox van der Helm is zaterdag 8 oktober te gast bij BiblioNu in Venray om
te spreken over haar boek ‘Tranen
in bed om Oekraïne’. In haar dagboek over de eerste vijftig dagen
van de oorlog in Oekraïne neemt Van
der Helm lezers mee naar de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne. Het
directe contact dat Van der Helm heeft
met Serhii en Dasha maakt het persoonlijk.
Van der Helm studeerde Nederlandse
taal en cultuur en haalde de master
journalistiek aan de Rijksuniversiteit
in Groningen. Cultura Venray maakt
haar verhalen zichtbaar door foto’s in
een expositie tentoon te stellen. Van
8 oktober tot en met 14 oktober is de
expositie te zien in Bibliotheek Venray.
Daarna verhuist ze naar de etalages
aan het Schoutenstraatje in Venray.
Dit evenement begint om 10.00 uur.
Aanmelding via biblionu.nl/activiteiten
of via de betaalpaal in de Bibliotheek.
Ook niet-leden van BiblioNu zijn van
harte welkom.

Je relatie met geld
Steeds meer mensen krijgen in
deze tijden van inflatie te maken
met geldstress. Budgetcoach Eef

van Opdorp (bekend van het tvprogramma Uitstel van Executie)
neemt je op basis van haar nieuwste boek ‘Gek van geld’ in een
reeks van vier lezingen mee naar
een financieel gezond leven.
Deelnemers leren anders te kijken naar de relatie die je met
geld hebt. Uit de verhalen uit Van
Opdorps moneycoach praktijk blijkt
welke enorme impact geld heeft
op ons leven. De mensen die bij
haar aankloppen zijn het overzicht
helemaal kwijt, maar zodra ze hun
relatie met geld verbeteren, groeit
hun (financiële) vrijheid.
De lezingen vinden dit najaar
plaats in vier verschillende
Brabantse bibliotheken, maar zijn
ook gratis via livestream te volgen. De eerste lezing was op 22
september. De tweede is gepland
voor 13 oktober. Aan de orde komt
de vraag welk geldtype jij bent.
De lezing op 30 oktober is getiteld
‘Aan de slag met je geldzaken’. In
de afsluitende lezing, op 16 november, staat het maken van jouw
eigen geldplan centraal.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op biblionu.nl/activiteiten

Burendag
Wijkplatform Noord-West blikt tevreden terug op de burendag afgelopen zaterdag 24 september in de
Venrayse wijk Noord-West. Meer dan honderd gasten genoten van een goed verzorgde barbecue en van
elkaar. Velen maakten kennis met elkaar of hernieuwden het contact. De nieuwe kansmakelaar, lma Muka,
bracht een versierde wensboom mee, waarin allerlei wensen van buurtbewoners kwamen te hangen.
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Nieuwe dichtbundel
Nica Versleijen
‘Zonnestralen en regenbogen zo blij, steeds een beetje meer mij!’ is
de titel van de tweede dichtbundel van Nica Versleijen uit
Oostrum. In deze op vrijdag 16 september verschenen bundel toont
Versleijen dat het strijden tegen mentale problemen behalve lastig,
ook goed en waardevol is.
Evenals in haar eerste boek heeft
Versleijen weer een jaar lang
geschreven. Er is nog wel een
tweestrijd te zien en te lezen, maar
in haar hoofd gaat het zachtjes aan
beetje bij beetje beter.
De 21-jarige Versleijen komt uit
Oostrum, maar woont al enkele
jaren niet meer thuis. Ze schrijft

gedichten om zichzelf te uiten en te
verwoorden. Het uiten van gevoel
en het onder woorden brengen
ervan is niet altijd even gemakkelijk geweest voor Versleijen. Nog
steeds is het een leerpuntje, maar
door haar gedichten lukt het beter
en maakt ze een groei door. De
bundel telt 272 bladzijden.

Limburgse Molendag
in Merselo
De Limburgse Molenstichting zet zich in om molens te behoeden
voor verval, zodat deze ook voor het nageslacht behouden blijven.
Zondag 2 oktober organiseert de stichting de Limburgse
Molendag. Alle wind- en watermolens zijn die dag te bezoeken, zo
ook Molen Nooit Gedacht in Merselo.
De Merselose molen is geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. De vrijwillige molenaars zijn aanwezig om
bezoekers te laten zien hoe de
molen er van binnen uitziet en hoe
de molen werkt en maalt. Tevens is
door molenstenen gemalen meel
te koop. Onder de benaming ‘Koren

op de Molen’ valt er ook te genieten van muziek. Om 12.30 uur
opent Happy Sound uit Merselo
de middag. Daarna zijn er om
14.00 uur en 14.45 uur optredens
van De Liederentafel uit Venray.
Op het terras, buiten of binnen, is
er koffie, thee en appeltaart.

Kunstenaarsinitiatief in Oirlo

Helmie van de Riet
exposeert bij p.ART.s

p.ART.s is een kunstenaarsinitiatief van beeldhouwer Piet Siebers.
Hij biedt regionale kunstenaars een podium in een voormalige
graansilo in Oirlo. De komende vier weekeinden toont Helmie van
de Riet uit Hegelsom haar kunstproject De Mestkever in p.ART.s.
Helmie van de Riet is een creatieve duizendpoot, die is opgeleid aan de kunstacademie in
Maastricht. Onder de noemer
Zonder Gum geeft ze in Horst cursussen en workshops aan jeugd
en volwassenen. De Mestkever
bestaat uit twee- en driedimensionaal werk, onder meer collages
en installaties. Verder is er werk
te zien van Piet Siebers. Vrijdag
30 september om 20.00 uur wordt

de expositie geopend met een
inleiding door filosoof Marleen
Moors. Zij benadert het werk van
Van de Riet vanuit haar professie. Daarna staat Gérard Compiet,
kenner van flora en fauna, stil bij
De Mestkever. De expositie is te
zien op 1 en 2, 8 en 9, 15 en 16
en 22 en 23 oktober, telkens van
12.00 tot 17.00 uur. De toegang is
gratis. P.ART.s bevindt zich aan de
Castenrayseweg 19 in Oirlo.

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
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15-vragen aan

Hidde Maes Castenray
ook mijn baan van maken en er
dus geld mee verdienen. Het wordt
hard werken om deze droom waar
te maken.

Heb je een bijbaantje?
Op dit moment niet. Het is namelijk erg moeilijk te combineren met
mijn sport.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Naar een voetbalwedstrijd of
uitgaan met vrienden. In mijn
ideale weekend speel ik eerst een
leuke en goede voetbalwedstrijd,
daarna kijk ik voetbal of Formule 1,
ga ik ‘s avonds uit met vrienden en
op zondag chill ik op de bank.

Wie is je grote voorbeeld?
Frenkie de Jong. Ik kies hem,
omdat het hem is gelukt profvoetballer te worden en dat wil ik
natuurlijk ook.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Hidde Maes
14
Den Hulster
Castenray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis naar Nieuw-Zeeland lijkt
mij erg leuk. Het wordt dan een
vakantie met activiteiten en een
luxe hotel. Het liefst zou ik dit met
mijn gezin doen omdat ik weet dat
zij dit ook leuk zouden vinden.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen mijn hond overleed, was ik erg
emotioneel. Ik weet nog dat ik het
al een week lang wist en dat ik elke
avond huilend in bed lag. Natuurlijk
was dit verschrikkelijk, maar het
gebeurt nu eenmaal en je leert er
ook van.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Van mijn leraar in groep 7. Het ging

Wat zou je graag nog willen leren erover dat ik achter zijn rug om
iets had verteld waar hij achter
in je leven?
Minder vaak dingen vergeten.
En ook wiskunde zou ik graag leren.
Het boeit me nu eigenlijk niets.

Wat deed je als kind het liefst?
Afspreken met vrienden vond ik
altijd super, omdat ik dan iets te
doen had en me niet ging vervelen
(en dat deed ik nogal snel). Het lijkt
me wel leuk om dat nog eens op
die manier te doen, maar niet voor
een langere periode.

was gekomen. Hij heeft het er toen
met mij over gehad en zei dat het
‘gewoon vertellen’ vaak voor veel
minder problemen zorgt. Ook al is
het niet fijn voor iemand.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Naar welke school ik zou gaan.
Ik voetbal bij VVV en dan moet je
naar een bepaalde school, maar ik
vond dat destijds erg lastig omdat ik

dacht dat ik dan mijn vrienden zou
kwijtraken. Zij hebben mij gezegd
dat het niet zou gebeuren en ik
gewoon mijn droom moest volgen.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De teamfoto’s voor VVV. Ik sta er met
mijn team en trainers op. De foto
werd gemaakt in het stadion dus dat
was erg gaaf. Ik heb de foto niet echt
met anderen gedeeld, maar hij is
wel online gezet door anderen.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb Tim leren kennen op de basisschool in groep 1. Hij is belangrijk
voor mij, omdat hij mij kent en helpt
met dingen. Hij is ook goed voor
mijn humeur, want we lachen veel.
Om de grootste onzin vaak. Ook rijden we wel eens motor. Dat blijft
leuk door de adrenaline die je erdoor
voelt.

Bestemmingswijziging

Realisatie extra
bouwkavel

Losse verkoop
grond
Nieuwbouw
& verbouw

www.arvalismakelaars.nl

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
De Grijze Jager. Dat ben ik gaan
lezen voor school en ik vond het
echt een erg leuk boek, omdat er
veel actie in zit. Normaal houd ik
helemaal niet van lezen, maar dit
was echt een uitzondering.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het lijkt me gaaf om eens in de
schoenen van Max Verstappen te
staan, omdat ik erg van Formule 1
houd en zelf ook een keer mee zou
willen rijden. Alles eraan lijkt me
leuk. De fans, media en natuurlijk
het racen zelf.

Tekst: Tim Arts

Ik kan goed voetballen en wil hier

Woningsplitsing

• Agrarisch vastgoed
• Landelijke woningen
• Grond

Waarschijnlijk dat ik wielrennen
leuk vind. Zowel om naar te kijken
als om het zelf te doen.

Heb je een verborgen talent?

Woning verkopen? Er is meer mogelijk dan u denkt!
dering
goed in waardevermeer
bij verkoop

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

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:

Hoi

Column

Vertrouwen
In een enquête van de NOS werd
gevraagd hoeveel vertrouwen
men nog heeft in de landelijke
politiek, het huidige kabinet en
de premier. Het gemiddelde
kwam uit op 68 procent dat er
(heel) weinig vertrouwen in
heeft.
De echte vraag is: hoe kan het dat
32 procent er wél vertrouwen in
heeft? Wat voor mensen zijn dat?
Hebben ze geen geld voor een tv
die ze vertelt hoe het kan dat ze
geen tv kunnen kopen? Of denken ze soms dat het kabinet allang
gevallen is door alle postwijzigingen binnen het ministerie het
afgelopen jaar. Het blijft gek dat
drie op de tien Nederlanders hun
onbreekbare vertrouwen in de VVD
niet wil opgeven. Uit de enquête
blijkt namelijk dat 69 procent van
de VVD’ers nog (veel) vertrouwen
heeft in het kabinet (met een keurige 55 procent van D66 als nummer 2). Wat moet Rutte doen om
ook hun vertrouwen af te laten
nemen? Zelfs Geert Wilders neersteken, Sophie Hermans grensoverschrijdend misbruiken en een
koe verzuipen in de Hofvijver is
waarschijnlijk niet genoeg. Er blijft
een clubje VVD-stemmers hem de
handen boven het hoofd houden
door er gewoon op te stemmen.
Het lijkt wel alsof deze mensen
niet beseffen dat het zo niet meer
kan. Andere bijzondere feiten uit
de enquête zijn de punten waar
het kabinet minder tijd aan moet
besteden: vrijheid van godsdienst, stikstofproblemen en de
oorlog in Oekraïne. Drie punten
waar dit kabinet de laatste weken
juist op blijft hameren. Dat hebben we kunnen horen en zien
tijdens de algemene beschouwingen. Conclusie is dat deze enquête
precies laat zien waar het grootste
probleem ligt: het kabinet heeft
geen enkel idee van wat er speelt
in het land. Alles waar volgens de
Nederlanders minder aandacht aan
moet worden besteed, wordt door
het kabinet extra benadrukt. Terwijl
zij dit blijven doen, daalt het vertrouwen tot een dieptepunt. Van de
78 zetels die het kabinet samen
had, blijven er in de peilingen maar
42 over. De 36 vrijgekomen zetels
gaan vooral naar de BBB, JA21 en
PVDA. Hoe die verhouding onze
toekomst gaat bepalen weten we
pas als dit kabinet vertrekt. Al kan
dat nog wel even duren.
Tim

