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Handjes uit de mouwen
In het kader van de Nationale Natuurwerkdag organiseerde IVN Geysteren-Venray op zaterdag 5 november een opruimactie in het natuurgebied aan de Bakelsedijk. Samen met een
aantal enthousiaste deelnemers, waaronder leden van scoutinggroep de Peelspeurders, werd het gebied vrijgemaakt van berken en grove dennen. Op die manier zorgden de vrijwilligers ervoor dat planten en dieren die van zon en open plekken houden meer kans krijgen. Onder andere hagedissen, vlinders, insecten en vogels profiteren van deze actie. Jaarlijks
doen er ruim 15.000 deelnemers mee aan de landelijke Natuurwerkdag, met meer dan 500 natuurklussen in het hele land.

Begroting lange zit door veel moties
De gemeenteraad had dinsdag 8 november bijna zeven uur nodig om de begroting van 2023 vast te
stellen. Dat kwam doordat de partijen met zeventien moties op de proppen kwamen die allemaal besproken moesten worden. Dertien moties haalden de eindstreep met vaak een grote meerderheid. Drie
werden er weggestemd en één motie werd weer ingetrokken.
Vlak voor middennacht kon burgemeester Leontien Kompier de
bijeenkomst afsluiten. Ze sprak
van een marathonzitting die om
17.00 uur van start ging in het
gemeentehuis. Om 23.30 uur begon
de derde en laatste schorsing nadat
de wethouders zich hadden uitgesproken over de moties. De raadsleden vroegen nog even om een korte
schorsing voordat de stemrondes
begonnen en de begroting kon worden vastgesteld.
Alle acht partijen stemden in met
de begroting. Al liet het CDA in een

stemverklaring weten het niet eens
te zijn met alle keuzes. Veel actuele onderwerpen kwamen dinsdagavond ter sprake. De linkse
partijen GroenLinks, PvdA en SP
hamerden op een royaler armoedebeleid. Maar ze kregen geen
steun van de andere fracties om
de minimaregelingen ruimer toegankelijk te maken, tot 150 procent
van de bijstandsnorm. “Armoede is
het belangrijkste thema van vanavond”, vond Henk Bisschops
(PvdA). Jan Hendriks (SP) was niet te
spreken over het gevoerde beleid.

“Ik krijg steeds meer het gevoel
dat deze coalitie niet sociaal is”,
stelde hij.
De raad stemde wel in met het
Venray Fonds. Dit fonds is niet alleen
bedoeld voor inwoners, maar ook
voor organisaties en mkb-bedrijven
die in de problemen komen door de
inflatie en de hoge energielasten.
Ze kunnen hier gebruik van maken
als andere regelingen geen uitkomst
bieden. De gemeenteraad maakte
voor het fonds 750.000 euro vrij.
Lees verder op pagina 02

Bezoek onze

Kom daarna een gezellig hapje eten
in ons Lunchcafe Greenhouse
Deurne
Helmondseweg 118
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Haven Wanssum kan gaan groeien
De binnenhaven van Wanssum is van groot economisch belang voor gemeente Venray. De haven biedt werk
aan vijfhonderd mensen en heeft een toegevoegde waarde van 45 miljoen euro.
Dat antwoordt het College van B&W
op vragen van D66-commissielid Ben
Clevers. De gemeente geeft jaarlijks
zo’n 200.000 euro uit aan de haven
en de D66’er wilde weten waaraan
het geld wordt besteed. De gemeente
geeft aan dat de haven onderhouden
moet worden om te voldoen aan de
eisen van de binnenvaart. De haven
van Wanssum is aangesloten bij

BluePorts Limburg. Dit is een samenwerkingsverband van Limburgse en
een aantal Belgische binnenhavens dat
duurzaam vervoer over water stimuleert.
Het transport over water zal de
komende jaren alleen maar toenemen
om de dichtslibbende wegen te ontlasten. Groei zal volgens de gemeente
zeker gelden voor Wanssum, omdat

de haven flink is uitgebreid. Er is een
nieuwe kade gekomen met een lengte
van 865 meter en er is een nieuw
bedrijventerrein aangelegd van 21 hectare. De bestaande bedrijven BCTN en
Geelen Beton konden daardoor uitbreiden en Maessen Recycling uit Venray
heeft zich hier gevestigd. Daarnaast is
er nog ruimte over voor nieuwe havengebonden bedrijven.

Angst voor gezondheidsrisico’s

Meer onderzoek zonnepark stortplaats
Bij de gemeenteraad leven grote zorgen over de risico’s die de gemeente loopt door 12.000 zonnepanelen te
plaatsen op de oude vuilstortplaats in Venrays Broek. De afvalberg is zwaar vervuild en de raad vreest voor
gezondheidsrisico’s. Wethouder Erik van Daal (Venray Lokaal) kondigde in de raadsvergadering van 1 november verder onderzoek aan.
De wethouder zat op 28 oktober aan
tafel met bezorgde omwonenden en
andere belanghebbenden. “Ik heb hun
zorgen goed gehoord”, zei Van Daal.
Veel buurtbewoners hebben een
bezwaarschrift ingediend tegen de
omgevingsvergunning die vlak voor
de zomervakantie ter inzage lag.
De wethouder zei dat ambtenaren nog
bezig zijn om alle ingekomen zienswijzen te beoordelen en van een reactie te voorzien.

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
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
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“Alles met het zonnepark zal op een
veilige en verantwoorde manier
gebeuren”, probeerde Erik van Daal
de raadsleden gerust te stellen. Hij zei
dat er verder onderzoek nodig is, ook
in de omgeving van de stortplaats.
Theo Zegers (D66) wees herhaaldelijk
op het vervuilde grondwater. “We zijn
met het waterschap in gesprek over
de hydrologie. Over het water zijn
in de brede omgeving zorgen”, reageerde Van Daal.

Dit is een potentieel
gevaar
Jan Hendriks (SP) vertelde dat bijna een
halve eeuw geleden de grazende koeien
van boer Van Dijck er zijn vergiftigd.
“Er zitten gevaarlijke stoffen en veel
slecht materiaal in de grond”, wist Theo
Zegers. “Dit is een potentieel gevaar.”

Motie voor alternatief
GroenLinks, PvdA en SP hadden
het onderwerp op de raadsagenda
gezet. De drie linkse partijen riepen het college in een motie op om
op zoek te gaan naar een andere
plek voor een zonnepark waar minder risico’s zijn. Ook wilden ze de
bevoegdheid weghalen bij het college en bij de gemeenteraad neerleggen. Daar hadden de andere partijen
geen trek in. De gemeenteraad heeft
immers beleidskader KODE vastgesteld en daarin staat dat vergunningen
voor zonneparken tot 5 hectare niet
meer naar de gemeenteraad gaan.
GroenLinks, PvdA en SP kregen dan ook
geen steun van de andere fracties voor
hun motie alhoewel de zorgen groot
zijn. De gemeente hield op woensdag 9 november een inloopavond in
het gemeentehuis. Belangstellenden
konden met een ecoloog en andere
deskundigen in gesprek gaan over de
gevolgen voor de natuur en het milieu.

Gemeentelijke belastingen stijgen
met ruim 4 procent in Venray
Het College van B&W van de gemeente Venray heeft de tarieven voor
de gemeentelijke belastingen voor 2023 vastgesteld. In vergelijking
met 2022 stijgt de lastendruk voor de Venrayse inwoners in 2023 met
4,3 procent.
De onroerendezaakbelasting (OZB)
stijgt het minst, namelijk met 2,3 procent. Om de afvalstoffenheffing en
rioolheffing kostendekkend te houden, stijgen deze tarieven met respectievelijk 7,8 en 3,7 procent. Vooral
de flink toegenomen brandstofprijzen
zorgen voor een stijging van de kosten voor afvalinzameling. De totale
lastendruk stijgt hiermee in Venray
met 4,3 procent. Dit betekent dat het
gemiddelde Venrayse gezin in 2023
851 euro uitgeeft aan gemeentelijke
lasten, ten opzichte van 815 euro in
2022.
De gemeente is blij dat het de prijsstijging relatief laag heeft weten
te houden. “In deze onzekere tijden heeft iedereen het al moeilijk
genoeg. Ons uitgangspunt was en
is om de gemeentelijke lastendruk
voor de inwoners zo laag mogelijk te
houden en zo ook in 2023 een relatief

goedkope gemeente te blijven. Ik ben
blij dat het ons gelukt is de stijging
van onze tarieven binnen de perken
te houden”, laat wethouder Wim de
Schryver in een reactie weten.

Aanpassing betalingstermijnen
Daarnaast komt de gemeente Venray
inwoners en ondernemers tegemoet
met een versoepelde betalingstermijn
voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze wordt uitgebreid van
twee naar vier termijnen. De termijnen voor betaling via automatische
incasso gaan van negen naar tien termijnen. Met deze maatregelen draagt
de gemeente bij aan een betere spreiding van de maandelijkse lasten van
haar inwoners en ondernemers.
In de raadsvergadering van 13 december aanstaande neemt de raad een
definitief besluit over de gemeentelijke belastingtarieven van 2023.

Ongenoegen geuit

Alleen linkse partijen tegen
bouwplan postkantoor
Ondanks alle kritiek stemde toch een ruime raadsmeerderheid in
met het bouwplan na de sloop van het oude postkantoor in Venray.
Alleen GroenLinks, PvdA en SP keurden in de raadsvergadering
van dinsdag 1 november de nieuwbouw van 24 appartementen af.
Ook andere fracties uitten hun ongenoegen over het bouwplan
dat te massaal zou zijn.
Maar dat was voor de vier coalitiepartijen D66, Samenwerking
Venray, Venray Lokaal, VVD plus
het CDA geen reden om tegen te
stemmen. De sloopvergunning was
immers onherroepelijk en er is een
dringend tekort aan woningen in
Venray. “We willen onze bouwambities waarmaken”, verwoordde
Bas Künen (VVD). “Dit plan heeft
veel discussie losgemaakt”, zei
Theo Mulders (Samenwerking
Venray). “Het vertrouwde pand van
het postkantoor verdwijnt uit het
straatbeeld. Met de hoogte van het
nieuwe gebouw zijn we niet blij.”
De hoogte was voor de drie linkse
partijen vooral het motief om
tegen te stemmen. “Het gebouw
is mijn ogen spuuglelijk”, stelde
Jan Hendriks (SP). Henk Bisschops
(PvdA) sprak van een ‘pompeus
geval’. Hij verzette zich tegen de
woontoren van vijf verdiepingen
op de hoek Patersstraat-Poststraat.
“Dit past niet in het straatbeeld.
Het pand zou zo niet gebouwd
mogen worden”, vond hij.

Onbetaalbaar
GroenLinks haalde nog een ander
tegenargument aan. “Alweer
appartementen voor mensen met
een dikke beurs”, zei André van
Maarschalkerwaard. “Terwijl er juist
behoefte is aan betaalbare woningen. Winstbejag is blijkbaar de
grootste drijfveer.”
Nu het bestemmingsplan door
de gemeenteraad is goedgekeurd, staat opnieuw de moge-

lijkheid van bezwaar en beroep
open. GroenLinks verwacht dat er
bezwaren zullen komen. André
van Maarschalkerwaard pleitte er
daarom voor om te wachten met de
sloop totdat de vergunning definitief
is. “Anders kijken we nog jarenlang
tegen een gapend gat aan.”

We moeten
hiervan leren
voor de toekomst

Mees Hillenbrink (Venray Lokaal)
zei met pijn in het hart voor te
stemmen. “Jammer dat het postkantoor verdwijnt. Het paste prima
in het straatbeeld. We moeten
hiervan leren voor de toekomst.
Dat we historische panden beter
beschermen.”

Venrayse architecten
Wethouder Jan Jenneskens (D66)
haalde aan dat het gebouw is
ontworpen door drie architecten uit Venray. “Zij weten wat in
Venray passend is”, meende hij.
De wethouder nam de suggestie
van Venray Lokaal over om meer
bescherming te bieden aan waardevolle panden. “Het is in het
algemeen belang om historische
gebouwen te behouden. We gaan
inventariseren voor welke plekken
dit geldt. Ik kom hiermee terug in
de gemeenteraad.”

Vervolg voorpagina

Begroting lange zit door veel
moties
D66 en Venray Lokaal kregen
steun voor hun motie om illegale
huisvesting van arbeidsmigranten beter aan te pakken zodat dit
ontmoedigd wordt. Wethouder
Wim de Schryver (VVD) zei dat
handhaving momenteel niet
zo eenvoudig is. De gemeente
gaat daarom begin 2023 eerst
een meldingsplicht invoeren.
“Dan kunnen we ook sanctioneren”, zei De Schryver, die moest
bekennen dat Venray ver achterloopt bij de omliggende gemeenten die de huisvestingregels beter
op orde hebben. “Een inhaalslag
is echt nodig.”
De motie om op zoek te gaan
naar een verzamelgebouw voor
non-profitorganisaties werd met
een ruime meerderheid aangenomen. Wethouder Daan Janssen
(D66) maakte wel de kanttekening dat de instellingen bij elkaar

moeten passen om samengevoegd te kunnen worden in een
pand.

Spoeddienst
Dat de spoeddienst van de tandartsen verdwijnt uit Venray, is
moeilijk te verkroppen voor de
gemeenteraad. Alhoewel de
partijen weten dat ze er eigenlijk niets over te zeggen hebben,
werd wethouder Martin Leenders
(Samenwerking Venray) toch op
pad gestuurd om het besluit terug
te draaien. “We gaan er niet over,
maar ik heb al een afspraak met
de tandartsen gepland om te kijken naar een andere oplossing”,
zei de wethouder, die meldde
dat ook de spoeddiensten van
Boxmeer, Deurne en Venlo worden
opgeheven.
Tekst: Henk Willemssen
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Alleen abri’s terug in Smakt en
Blitterswijck

Waarschuwing van gemeente

In de meeste dorpen van gemeente Venray keert het bushokje niet meer terug. Het College van B&W heeft
besloten dat alleen Blitterswijck en Smakt een abri krijgen. In de andere dorpen was er óf geen interesse óf is
de abri overbodig omdat er geen lijnbus meer rijdt.
Het weghalen van de bushokjes die
weinig werden gebruikt, leidde in
2018 tot ophef in enkele dorpen.
De gemeenteraad nam in november
2018 een motie aan om het college
te bewegen in ieder dorp een abri
te plaatsen. Er is een inventarisatie
gedaan van mogelijke locaties voor
het bushokje.
De dorpen met alleen vervoer van
deur tot deur, zonder een reguliere
busverbinding, vielen af. Hier zijn
geen wachtende passagiers bij de

bushalte waardoor een schuilhokje
overbodig is.
Van de zeven dorpen die wel in aanmerking kwamen, vallen er nu weer
drie af. Want in Geijsteren, Heide en
Veulen heft Arriva volgende maand,
als de nieuwe dienstregeling ingaat,
de belbus op. De reden is dat in deze
dorpen het aantal reserveringen te
laag was, gemiddeld 0,5 per dag.
De dorpsraden van Merselo en
Oostrum gaven aan geen behoefte te
hebben aan een abri. Daardoor blijven

alleen Blitterswijck (Oude Heerweg)
en Smakt (St. Jozeflaan) over.
Vanwege de duurzaamheid en de
kosten is gekozen voor tweedehands
exemplaren. De abri in Smakt wordt
nog dit jaar geplaatst. In Blitterswijck
duurt het tot na komende zomer
omdat de Oude Heerweg een reconstructie krijgt. Anders zou de abri in de
weg staan tijdens de werkzaamheden.

Tekst: Henk Willemssen

Geen massale kap eiken Horsterweg
De Amerikaanse eik is de grote boosdoener van de slechte staat van het fietspad langs de Horsterweg tussen
Leunen en Castenray. Alhoewel de bomen al zo’n honderd jaar oud zijn, wil de gemeente ze niet massaal gaan
kappen, omdat dan de waardevolle bomenlaan verloren zou gaan.
Dat antwoordt het College van B&W op
vragen van CDA-raadslid Martijn Direks.
De CDA’er vroeg om maatregelen, zoals
het kappen van bomen, om het fietspad beter begaanbaar te maken.
De Amerikaanse eiken zijn begin
vorige eeuw geplant bij de aanleg van
de verbindingsweg tussen Venray en
Horst. De weg was aanvankelijk smal,
maar is in de loop van de tijd met de
toename van het verkeer steeds breder geworden. Ook zijn er vrijliggende
fietspaden aangelegd. Eerst alleen aan
de oostzijde en circa vijftig jaar geleden kwam ook een fietspad aan de
westkant.
Het gevolg was dat de bomen steeds

minder ruimte kregen. Ze staan
ingeklemd tussen de rijweg en het
fietspad. Door het eindigen van de
levensduur, de Amerikaanse eik wordt
niet zo oud als de inlandse zomereik,
zullen de versleten bomen voor en na
uit het straatbeeld verdwijnen. Om de
bomenlaan toch in stand te houden
wil de gemeente ze vervangen door
een inlandse eik of een andere soort.

Lagere maximumsnelheid
De bomen krijgen straks wellicht meer
ruimte als de Horsterweg een nieuwe
inrichting krijgt. Het was vroeger een
provinciale weg die na de komst van
de A73 zijn drukke verkeersfunctie
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verloor. De weg is toen overgegaan
naar de gemeente. Het plan is de
maximumsnelheid te verlagen naar
60 kilometer per uur en de rijweg
smaller te maken. Het is nog niet
bekend wanneer de reconstructie
wordt uitgevoerd.
Tot die tijd blijft onderhoud nodig om
het fietspad vlak en veilig te houden.
De gemeente geeft toe dat het pad
door de wortelopdruk niet comfortabel is voor fietsers. Bekeken wordt of
bij de reconstructie het fietspad kan
opschuiven, zodat de afstand tot de
bomen groter wordt.

Te hoge verwachtingen bij
omgevingsdialoog
De omgevingsdialoog leidt vaak tot teleurstellingen. Vooral bij
omwonenden, als blijkt dat de initiatiefnemer, bijvoorbeeld bij het
bouwen van een nieuwe stal, onvoldoende rekening houdt met de
wensen van de buurt. De gemeente waarschuwt dat het verkrijgen
van draagvlak niet het doel is van de dialoog.
De omgevingsdialoog is in
gemeente Venray vanaf november 2019 verplicht bij ruimtelijke
plannen. De initiatiefnemer nodigt
de buurt uit om zijn plannen te
bespreken. Dit heeft in de afgelopen jaren juist vaak tot onbegrip
geleid. De klachten waren onder
meer dat er niets met de inbreng
van de buurt is gedaan, dat de dialoog een formaliteit (‘een verplicht
afvinklijstje’) was en dat het verslag onjuistheden bevatte of onvolledig was.

Hooggespannen verwachtingen
Uit de evaluatie komt naar voren
dat de verwachtingen bij omwonenden vaak te hooggespannen
zijn. Dit kan worden weggenomen
door vooraf duidelijk te maken wat
met hun inbreng gebeurt. Een misverstand is ook dat draagvlak een
voorwaarde zou zijn. Dat als de
buurt eenmaal tegen is, het plan
vanzelf van tafel gaat.
Dit hoeft zeker niet zo te zijn, zegt
de gemeente in de evaluatie.

Het belangrijkste is dat initiatiefnemer en buurtbewoners naar elkaar
luisteren op basis van gelijkwaardigheid. De gemeente kan bij de
dialoog aanwezig zijn, maar dan
vooral als toehoorder. De rol van
scheidsrechter of het wekken van
partijdigheid wil de gemeente
voorkomen.

Belang van uitleg
De initiatiefnemer hoeft niet met
alle wensen en zorgen uit de
omgeving rekening te houden.
Van belang is wel dat hij uitleg
geeft waarom hij wel of niet aan
de bezwaren kan of wil voldoen.
Hij is verplicht dit zorgvuldig te
doen, zodat de omwonenden niet
het idee hebben dat de omgevingsdialoog alleen voor de bühne
is. Uit de evaluatie blijkt ook dat
het opzetten van een werk- of
klankbordgroep vaak goed werkt.
Met de komst van de nieuwe
Omgevingswet is het per 1 juli 2023
ook wettelijk verplicht om een
omgevingsdialoog te houden.

Tekst: Henk Willemssen
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Inboedel D’n Terp geveild
De inboedel van voormalig dorpscafé d’n Terp in Oirlo heeft tijdens een veiling 7.432 euro opgebracht.
Het bedrag wordt besteed aan de renovatie van De Linde. Het café van uitbaters Gerrit en Paula Bardoel
staat er na de veiling verlaten bij. Onder andere de barkrukken, tafels, stoelen en pokertafel gingen onder
de hamer. Het opvallendste item dat tijdens de veiling van eigenaar wisselde, was ongetwijfeld het paar
crocs van Paula. Stamgasten grepen hun kans om een stukje dorpsgeschiedenis te bemachtigen, nu het
café en de bijbehorende cafetaria plaats gaan maken voor woningbouw. Naar alle waarschijnlijkheid
vangt de sloop in het eerste kwartaal van 2023 aan.

De hele maand
november -20%
op alle kunstkerstbomen
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Geen enkele veehouder wil stallen slopen

Ruimte voor Ruimte levert weinig op
De regeling Ruimte voor Ruimte heeft in gemeente Venray nog geen nieuwe woning opgeleverd in het
buitengebied. In de afgelopen vier jaar was er geen enkele veehouderij die heeft deelgenomen aan de stallensloop. Volgens het College van B&W waren de regels te strak waardoor bedrijven afhaakten.
Het college geeft aan dat het bouwen van grote woningen niet meer
goed past in het woningbouwprogramma. Het bouwen voor starters en senioren is het speerpunt in
gemeente Venray.
CDA-raadslid Martijn Direks stelde
vragen over de Ruimte voor Ruimteregeling die in 2018 is ingevoerd.
Het doel was dat veehouders stallen
zouden slopen en in plaats daarvan mochten ze een vrijstaande
woning op een ruime kavel bouwen. Omdat er weinig belangstelling
voor was, en landelijke regelingen

aantrekkelijker waren, besloot de
gemeenteraad in november 2020 via
een motie de regels te versoepelen. Ook dit leverde geen resultaat
op. Maar via de stoppersregeling
Sanering Varkenshouderijen blijkt
het nu toch mogelijk enkele Ruimte
voor Ruimte-kavels te vergeven. Dat
blijkt uit de beantwoording van de
CDA-vragen.

Voorwaarden
Ruimte voor Ruimte biedt de mogelijkheid om 25 woningen te bouwen. Eén voorwaarde is dat de

deelnemende veehouderij binnen
400 meter van een dorpskern ligt.
Van de negentien varkensbedrijven
die deelnamen aan de stoppersregeling zijn er zeven die voldoen aan
de regels van Ruimte voor Ruimte.
De gemeente meldt dat alvast vijf
bedrijven de stallensloop willen
inzetten voor het bouwen van een
woning die valt binnen de Ruimte
voor Ruimte-regeling. Misschien volgen er nog meer, want met enkele
varkenshouders zijn de gesprekken
nog niet afgerond.

Scheepens is dé specialist in horizontale en verticale transporten
met verreikers, vrachtwagens, mini-kranen en autolaadkranen.
Onze medewerkers ontzorgen elke dag klanten in de bouw, agrarische en industriële sector.
Daar bieden onze mensen en ons materieel slimme oplossingen.
Dit doen we al 18 jaar en we doen het goed. Al zeggen we het zelf.
Om goed te blijven, moeten we gedreven, ambitieus en creatief ons werk doen.
Daar kun jij aan meewerken want we zijn op zoek naar een enthousiaste

MATERIEELBEHEERDER
(M/V) VOOR 40 UUR PER WEEK

Wat biedt Scheepens jou?
We zijn al 18 jaar actief maar ons team is jong. We zijn hechte groep die graag een uitdaging
aanpakt. Elke medewerker heeft daarbij zijn eigen rol en samen genieten we van het succes als de
klus klaar is. We weten dat de rol van Materieelbeheerder erg belangrijk is. Het is de spil van ons
bedrijf. Als jij die centrale rol wilt oppakken met een oog voor je collega’s en oog voor de techniek,
dan zit je goed bij Scheepens.
Wat doe je als materieelbeheerder bij Scheepens?
Je zorgt ervoor dat het goede materieel beschikbaar is zodat opdrachten soepel verlopen. Jij kent
de totaalplanning en je ziet waar de kansen en moeilijkheden zitten. Jij bent dé verantwoordelijke
binnen Scheepens voor ons totale machinepark en je regelt dat alle machines aan de wettelijke
eisen voldoen. Onze machinisten kunnen bij jou terecht voor schades, storingen en keuringen.
Om alle mogelijkheden uit ons materieel te halen ben je altijd in contact met de werkplaats en de
planning. Jij denkt mee en komt snel met praktische oplossingen waarbij je een slimme afweging
maakt tussen kwaliteit, efficiëntie en klantvriendelijkheid.
Wat zijn de functie-eisen?
Allereerst ben je een enthousiaste, gemotiveerde collega die actief meedenkt in het verbeteren van
ons bedrijf. Daarbij:
• Je moet goed kunnen communiceren en overleggen;
• Je werk- en denkniveau is mbo 4;
• Je bent technisch en als het nodig is help je een handje in de werkplaats en in de planning;
• Je bent sterk in het maken van overzichten en planningen;
• Je bent goed in het werken met Excel en ERP systemen;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan snel en neem contact op met
Dirk Scheepens, 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • 0478 700 575

Percelen omgevormd

Meer tijd voor bloeiend
grasland
Langs de Loobeek en in De Spurkt aan de noordkant van Venray
worden grote percelen grasland omgevormd tot een natuurgebied. Het einddoel is bloeiende bloemenweides, maar het kan
nog wel enkele jaren duren voordat de natuur zo ver is. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van raadslid Theo
Zegers (D66).
Het D66-raadslid zette vraagtekens bij het beheer dat de grondeigenaren momenteel uitvoeren.
De bestemming van de graslanden is omgezet van agrarisch naar
natuur. Dit betekent een waardevermindering van de grond. De
eigenaren ontvangen hiervoor
een vergoeding. Het geld is ook
bestemd om een kruiden- en faunarijk grasland te realiseren.
Theo Zegers meent dat er te vaak
wordt gemaaid, dit jaar vier keer,
waardoor bloemen en kruiden
nauwelijks de kans krijgen om
te groeien en te bloeien. Het
college antwoordt dat er geen
beperkingen zijn voor het aantal
maaibeurten. De regels voor het
beheer zijn vrij soepel, als het

doel van een natuurlijk grasland
maar wordt behaald. Omdat de
gronden in het verleden zwaar
bemest zijn, heeft de omvorming
meer tijd nodig. Een verschraling van de vegetatie kan volgens
de gemeente in de eerste jaren
juist worden bereikt door vaker
te maaien. Het productiegrasland
zou pas over vijf jaar zijn veranderd in een bloeiende bloemenweide.

Handhaving
D66 wilde ook weten of de
gemeente handhavend gaat optreden. Dit is volgens het college niet
nodig en bovendien valt het toezicht onder de provincie Limburg.

Opvang Oekraïners kost
2,3 miljoen euro
Gemeente Venray is dit jaar 2,3 miljoen euro kwijt aan de opvang
van vluchtelingen uit Oekraïne. In het Raayland College is een
leegstaand gebouw ingericht voor 120 personen en op
Het Roekenbosch in Blitterswijck verblijven twaalf Oekraïners
in twee huisjes.
De verbouwing van gebouw C van
het Raayland College begon in mei
en heeft 350.000 euro gekost. Het
maken van slaapvertrekken, sanitaire ruimtes en kookgelegenheid
waren de grootste kostenposten.
Ook moesten aanpassingen aan het
gebouw worden gedaan vanwege
de eisen van brandveiligheid.
Het Rode Kruis verzorgt de dagelijkse begeleiding, de catering en
stelt inventaris beschikbaar.
De gemeente betaalt hiervoor
135.000 euro per maand. Ook de
beveiligingskosten van 62.000 euro

per maand zijn hoog. Na overleg
met de brandweer is besloten dat
twee beveiligers dag en nacht aanwezig zijn. Andere kosten zijn het
vervoer, de taallessen, het beschikbaar stellen van fietsen, activiteitenbegeleiding en klein onderhoud
aan het gebouw.
Gemeente Venray krijgt het bedrag
van 2,3 miljoen euro volledig vergoed door het Rijk. Deze regeling
loopt op 31 december 2022 af. Voor
2023 is het nog onzeker hoe groot
de rijksvergoeding is voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Plan arbeidsmigranten
Westsingel van tafel
De huisvesting van 104 arbeidsmigranten in het voormalige
schoolpand van Gilde Opleidingen aan de Westsingel in Venray is
definitief van de baan. Aanvrager Lucassen Projecten heeft het
hoger beroep tegen de weigering ingetrokken bij Raad van State.
Gemeente Venray heeft nu hetzelfde gedaan, waardoor de kwestie
van tafel is.
Het College van B&W wees vier
jaar geleden de aanvraag voor
een omgevingsvergunning af.
De belangrijkste reden was dat
een arbeidsmigrantencomplex
niet thuishoort in een woonwijk.
De gemeente werd in oktober
2020 door de rechter teruggefloten, omdat het college voor de
weigering geen toestemming had
gevraagd aan de gemeenteraad.

Dit was wettelijk nodig en bovendien moesten de argumenten beter
worden onderbouwd.
De gemeente nam in januari 2021
een nieuw besluit waartegen
Lucassen Projecten in hoger beroep
ging, gevolgd door de gemeente.
Omdat beide beroepen nu zijn
ingetrokken, is het weigeren van
de omgevingsvergunning onherroepelijk.
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Commissie gaat samen met gouverneur op zoek naar nieuwe burgemeester

Henk Bisschops voorzitter vertrouwenscommissie
PvdA-raadslid Henk Bisschops is aangesteld als voorzitter van de vertrouwenscommissie. Deze commissie
houdt zich bezig met de benoeming van een nieuwe burgemeester voor gemeente Venray.
De vertrouwenscommissie bestaat uit
acht raadsleden. Iedere fractie levert
een lid, bij de meeste partijen is dit de
fractievoorzitter. Samen met gouverneur Emile Roemer gaat de vertrouwenscommissie op zoek naar de meest

geschikte kandidaat om waarnemend
burgemeester Leontien Kompier op te
volgen. Zij begon in december vorig jaar
in Venray. Er was toen plotseling een
vacature ontstaan omdat de gemeenteraad niet verder wilde met Luc Winants.

De planning is dat komend voorjaar de
nieuwe burgemeester bekend zal zijn.
De voorbereidingen zijn al begonnen.
Zo konden de inwoners van gemeente
Venray vorige maand hun mening
geven. In de extra openbare raadsver-

gadering van woensdag 16 november
stelt de gemeenteraad de profielschets
vast. De input van de burgers wordt
hierin meegenomen. Emile Roemer zal
ook aanwezig zijn bij deze raadsvergadering die om 19.30 uur begint in het
gemeentehuis. De volgende stap is het
openstellen en publiceren van de vacature. Dit gebeurt door de provincie. De

gouverneur maakt ook een eerste selectie uit de kandidaten die gesolliciteerd
hebben. Na de eerste gespreksronde is
de vertrouwenscommissie weer aan zet.
Wethouder Daan Janssen en gemeentesecretaris Evert Voorn zijn als adviseurs
aan de commissie toegevoegd. Maar
beiden hebben geen stemrecht bij de
keuze van de burgemeester.

Probleem met vervuilde grond Grote Markt
Het vervangen van de bomen op de Grote Markt en in De Bleek in het centrum van Venray is voorlopig uitgesteld. De af te voeren grond uit de Grote Markt is vervuild met chemische stoffen. Uit bodemonderzoek blijkt
dat het PFAS-gehalte zo hoog is, dat de grond niet meer toepasbaar is.
Het vermoeden bestaat dat de
bodemvervuiling is veroorzaakt door
een garagebedrijf dat vroeger aan de
Grote Markt was gevestigd. De bomen

zijn geplant in 2009 en moeten voortijdig vervangen worden omdat ze niet
goed groeien en takken afsterven.
Volgens de gemeente zijn de bomen

niet meer te redden.
De herplanting van de nieuwe bomen
zou in 2022 plaatsvinden. In de begroting is hiervoor bijna 200.000 euro

uitgetrokken. Door de perikelen met
de vervuilde grond is het project
uitgesteld tot eind 2023. Omdat het
plein voor de herplanting op de schop
moet, wil de gemeente niet carnaval
de kermis en het terrasseizoen verstoren. Uitstel is ook wenselijk omdat de
gemeente nog een omgevingsdialoog

moet houden over het aantal en de
soort bomen die worden geplant.
De keuze vergt zorgvuldigheid, omdat
de bomen belangrijk zijn voor de klimaatadaptatie en de bestrijding van
hittestress in het centrum. De bomen
moeten een levensverwachting hebben van minstens dertig jaar.

Half miljoen euro hogere energiekosten gemeente
Gemeente Venray moet dit jaar ruim een half miljoen euro meer betalen aan energiekosten. Het budget voor
gas en elektriciteit is verhoogd met 553.000 euro in de bijstelling van de begroting van 2022.
Het laten branden van de straatverlichting valt dit jaar 217.000 euro
duurder uit dan verwacht. De energietarieven zijn binnen een jaar tijd meer

dan verdubbeld. De gemeente houdt
rekening met een stijging van 144 procent. Dit heeft ook gevolgen voor het
vastgoed van de gemeente. De ener-

gierekeningen van de gemeentelijke
accommodaties overstijgen het budget
met 336.000 euro.
De gemeente is dit jaar tussentijds

VAKANTIEREIZEN

BIEDING

! NAJAARSAAN
Fürstenberg - Duitsland

stapt op Vattenfall waarmee nieuwe
contracten zijn afgesloten.
Er is ook een meevaller te melden
op energiegebied. Gemeente Venray
ontvangt als aandeelhouder ruim
60.000 euro extra dividend van Enexis
over het jaar 2021.

DAGTOCHTEN

€ 175,-

Vertrekdata: 9 en 16 december
2 dagen halfpension

D ELRE IS

! WINTERWAN
Abtenau - Oostenrijk

€ 760,-

Vertrekdata: 7 januari en 5 maart
8 dagen halfpension

! KERSTREIS
Rattenberg - Duitsland

€ 635,-

! CARNAVALSRE
Spornitz - Duitsland

! KERSTREIS
Fürstenberg - Duitsland

€ 495,-

Vertrekdatum: 22 december
6 dagen halfpension

Kerstwinkeldagtochten

D ELRE IS

€ 975,! WINTERWAN
Matrei am Brenner - Oostenrijk

Vertrekdatum: 23 december
5 dagen volpension

v.a. € 27,50

Aken, CentrO, Düsseldorf, Essen, Keulen, Kevelaer, Münster,
Antwerpen, Leuven. Diverse data in november en december

€ 625,! KERSTREIS
Stadskanaal - Nederland

Vertrekdatum: 23 december
5 dagen halfpension

veranderd van energieleverancier.
Na de Russische inval in Oekraïne
kwam er veel kritiek op de Limburgse
gemeenten die gezamenlijk een
contract met het Russische energiebedrijf Gazprom hadden afgesloten.
Gemeente Venray is inmiddels overge-

Vertrekdatum: 18 februari
8 dagen halfpension HEEL VEEL EXTRA’S

IS

€ 675, -

IS

Vertrekdata: dagelijks 25 november t/m 1 december

Dickens Festijn Deventer

€ 40,-

Vertrekdatum: 10 december

Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension

! CARNAVALSRE
Baiersbronn - Duitsland

Margriet Winterfair

€ 44,-

€ 575,-

Vertrekdatum: 18 februari
6 dagen halfpension SINGLE-VRIENDELIJK!

€ 90,! NIEUW
Volendam & Amsterdam Light Festival
Vertrekdata: 14, 29 december, 11 januari

€ 97,! NIEUW
Winterse Verrassingstocht
Vertrekdata: 14 december, 17 januari,
9 februari, 8 maart

2e Kerstdagtocht Eifel

€ 110,-

Vertrekdatum: 26 december

2e Kerstdagtocht Kempen

€ 110,-

Vertrekdatum: 26 december

€ 110,-

2e Kerstdagtocht Museum Dansant
Vertrekdatum: 26 december
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Venray Lokaal

Het voormalig postkantoor
In de raadsvergadering van 1 november heeft de gemeenteraad
ingestemd met het bestemmingsplan Patersstraat 1-3, ook wel bekend
als het voormalig postkantoor.
Laten we vooropstellen dat we het
als VENRAY Lokaal ongelofelijk jammer vinden dat dit karakteristieke
pand gesloopt wordt. ProVenray,
PvdA, Samenwerking Venray en SP
steunden onze motie op 15 december 2020, toen we nog een ultieme
poging deden dit tegen te houden.
Maar tevergeefs.

VVD Venray

De sloopvergunning was al jaren
geleden afgegeven. We zijn bij de
beoordeling van het huidige plan
tot de conclusie gekomen dat het op
deze A-locatie niet mogelijk was om
woningen te bouwen in het goedkopere segment. Dit door de hoge
eisen van architectuur, kwaliteit,
duurzaamheid en het ondergrondse

moet krijgen op waardevolle panden
en plekken in Venray. Met als doel
straks niet weer dezelfde discussie
te voeren als nu. Hiervoor worden nu
stappen ondernomen die zullen worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad. Voor het oude postkantoor
is het helaas te laat, maar we zullen ons blijven inzetten om andere
karakteristieke panden in Venray wel
te redden van de ondergang.

een sterk netwerk, waardoor zij de
gemeente als geen ander kennen.
Hierdoor zijn zij in staat maatschappelijke behoeften in onze gemeente
te signaleren en aan te kaarten in
het gemeentehuis. Een verstandige gemeentelijke overheid maakt
daarom gebruik van en waardeert
haar ondernemers.
Onze ondernemers zitten niet graag
stil. Voor de benodigde ontwikkeling en innovatie van bedrijven
moet er ruimte geboden worden. De

gemeente maakt daarom werk van
de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in Venray. Dat is goed
voor de Venrayse werkgelegenheid
en goed voor het aanbod in onze
gemeente.
Geef op 18 november eens aandacht
aan de ondernemer bij jou in de
buurt. Ik weet zeker dat hij of zij dat
zeer kan waarderen.

en alle partners zullen goed samen
moeten werken om de best georganiseerde zorg te leveren voor eenieder, ook op de lange termijn.
Belangrijk in dit geheel is dat de
cliënt centraal blijft staan en dat
daarbij goed gekeken wordt naar wat
iemand écht nodig heeft. Wat heeft
iemand nodig om sociaal mee te
kunnen blijven doen en om zo lang
mogelijk, al dan niet zelfstandig,
zijn eigen regie te kunnen voeren en
thuis te kunnen blijven wonen? Zorg

dat de vraagstelling helder is bij toegang tot de WMO en probeer vooruit
te kijken wat nodig is voor de nabije
toekomst en stem samen met de
ketenpartners het juiste pad af.
Combineer hierbij alle beschikbare
middelen, van zorgverzekeraars,
gemeentes tot zorgkantoren. Zo kunnen we het beste voor alle mensen
betekenen en houden we de kosten
samen in de hand.

Mees Hillenbrink, raadslid

Venray, koester je ondernemers
Op 18 november vieren we de dag van de ondernemer. Op deze dag
staan we stil bij het belang van ondernemers voor Nederland.
Overigens is dit niet enkel een Nederlands feestje: in meer dan 150 landen is er in deze week aandacht voor het ondernemerschap.
Bedrijven zijn niet weg te denken uit
onze maatschappij. Ze vervullen een
sleutelrol bij de totstandkoming van
producten en diensten. Ondernemers
zijn hierbij de aanjager voor innovatie, nieuwe investeringen en het
creëren van banen. Dat doen zij met
durf en doorzettingsvermogen, voor

CDA Venray

parkeren. Echter zorgt dit er natuurlijk wel voor dat er elders woningen
vrijkomen en zullen deze woningen
met lift bijdragen aan het tekort in
seniorenwoningen.
In de raadsvergadering deed ik nog
de oproep aan het college dat we dit
vooral als leermoment moeten zien.
In de toekomst is het belangrijk dat
we karakteristieke panden in Venray
beter beschermen. De wethouder
was het daar mee eens en heeft aangegeven dat het college beter zicht

eigen risico. Een ondernemer ben je
24/7, waarbij er in de weekenden
vaak ook nog gewerkt wordt.
Ondernemerschap gaat echter verder dan het doen van investeringen om geld te verdienen. Onze
bedrijven zijn ook sterk vervlochten
met Venray. Ondernemers hebben

Lowieke Kateman, Raadslid

Zorgen om de zorg
Afgelopen week was er een bijeenkomst van alle ketenpartijen binnen
de WMO van de zeven noordelijke gemeentes van Limburg. Doel was
om te evalueren hoe het veranderende zorglandschap functioneert en
hoe om te gaan met de nieuwe werkwijze. Al met al een goede bijeenkomst, vooral ook om elkaar beter te leren kennen.
Er liggen tal van uitdagingen te
wachten voor de WMO en haar ketenpartners. Hoe houden we de kosten
van de zorg in de hand? Hierbij moet
verder gekeken worden dan alleen
de WMO, want als mensen doorstromen naar de langdurige zorg geeft

dit geen druk meer op de budgetten
van de WMO, maar verschuift die bijvoorbeeld door naar het zorgkantoor.
Kostenbesparing binnen de WMO kan
dan weer kostenverhogend werken
in de langdurige zorg. De keten is
dus langer dan de gemeente/WMO

William Steeghs, 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.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
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
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines a.o ploeg frees spitmachine
kipper mesttank bloter schudder
maaier.tractor enz tel 06 19 07 69 59

LAST VAN
ZWAMMEN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het interesseert me niet waar het WK
wordt gehouden, ik kijk toch wel
Nu de aftrap van het WK voetbal met rasse schreden dichterbij komt, neemt ook de ophef en consternatie rond het toernooi in Qatar weer
toe. Is het veelal gespeelde ontzetting en zitten voetbalfans wereldwijd vanaf 20 november weer massaal aan de buis gekluisterd? Of wint
de nare smaak die velen hebben bij de locatie en de misstanden het uiteindelijk van de drang om te kijken?
Oranjefans die tegen betaling naar het WK
in Qatar gaan kwamen afgelopen periode
meermaals in het nieuws. Op kosten van het
gastland vliegen vijftig supporters naar het
wereldkampioenschap, waar ze worden ingezet voor marketingdoeleinden én zich moeten houden aan bepaalde vooraf opgestelde
regels. Het had de nodige ophef tot gevolg.
De storm was amper overgewaaid, of er werd
een nieuwe rel geboren. Dit keer was supermarktketen Jumbo het mikpunt van kritiek.

In een tv-commercial van de Veghelse grutters,
die vol bekende Nederlanders zat, werd een
oranje trui gepromoot. In de beelden was een
hoofdrol weggelegd voor hossende bouwvakkers. Opvallend, want Qatar krijgt al jaren kritiek
vanwege de schendingen van mensenrechten
én omgang met gastarbeiders. Ook bij de bouw
van WK-stadions zouden er vele slachtoffers te
betreuren zijn geweest. Onder wie tal van bouwvakkers. De commercial bleef na een storm van
kritiek nog geen 24 uur in de lucht.

Het schenden van mensenrechten bleek voor
deelnemende landen allemaal geen reden om
niet af te reizen naar Qatar. De KNVB besloot wél
om met een regenboogband te spelen én in een
fletsere uitvoering van de oranje-shirts. Dat zal
ze leren. De vraagt rijst wat we als fans zelf kunnen doen om een statement te maken. En wil
je dat überhaupt als fan? Of is het helemaal niet
interessant waar het WK wordt gehouden, en kijk
je toch wel?

Bespreking poll week 41

Afschieten Limburgse wasbeertjes is noodzakelijk
Sinds woensdag 12 oktober is in Limburg de jacht op wasberen geopend. Ze zijn ongewenst en schadelijk voor de natuur. De populatie wordt
simpelweg te groot, zo wordt gesteld. Stichting AAP ving de dieren tot nu toe op, maar de opvang zit vol. Er lopen naar schatting nog enkele
tientallen wasberen in Limburg rond waar geen plek voor is bij Stichting AAP. Daarom mogen de dieren in Limburg weer geschoten worden
door jagers.
Heeft de provincie gelijk met dat standpunt, of
zijn er wellicht diervriendelijkere mogelijkheden voorhanden? Tammy Direks-van Lier vindt
dat de provincie de aandacht beter op een ander dier kan richten. “Dat ze de wolven maar
afschieten, die richten veel meer ellende aan”,
schrijft ze. Tineke Zwanenberg doet er nog een
schepje bovenop. “Of katten.” Ook Marij Bos
wijst in haar reactie naar de wolf. “Wasbeertjes

wel en wolven niet, wat een gekke wereld.”
Rudy Stevens denkt daar anders over. “Een exoot
hoort hier gewoon niet thuis. Kunnen ze nog wel
zo schattig zijn”, reageert hij. Ramon Vivian Ghielen vindt de maatregel ongewenst. “Niet doen.
Laat de natuur het zelf regelen. Wij mensen maken alles kapot”, schrijft ze.
Annika Vos heeft liever een oplossing voor de langere termijn. “Houd dit wasberen in de toekomst

tegen? Nee. Niet doen dus, want dit heeft geen
nut”, schrijft ze. De wasberen in Limburg bevinden zich vooral een stuk zuidelijker in de provincie. Naar schatting gaat het om enkele tientallen.
Stichting AAP liet in een reactie al weten dat ze
graag een andere oplossing voor het probleem
zien. Bijvoorbeeld door de dieren onvruchtbaar te
maken, zodat ze geen nageslacht meer kunnen
krijgen.

Oh, zit dat zo!

Btw op verse groenten en fruit
naar 0 procent; een goed idee?
Vers is goed, gezond en duurzaam, maar wel duur. Om ook burgers met een smalle beurs in staat te stellen om verse groenten en fruit te kopen,
stelt een aantal Kamerleden voor de btw op verse groenten en fruit van 9 procent terug te brengen naar 0 procent. Afbakeningsproblemen
wuiven ze weg. Iedereen weet toch wat vers is.
groentepakket. Aardappels die in de
koelcel worden opgeslagen, worden met poeder bewerkt en appels
gewaxed. Asperges worden geschild
en ongeschild verkocht. En verse
sinaasappels die in de winkel door
de klant zelf worden geperst tot ‘vers
sap’, zijn die nog vers? Afijn, ik vind
het allemaal nog niet zo duidelijk wat
vers is.

Om met dat laatste te beginnen.
De voorstanders stellen dat vers gelijk
kan worden gesteld met ‘onbewerkt’,
maar feitelijk is elk product dat in
de winkel ligt bewerkt. Geoogst,
gewassen, schoongemaakt, geschild,
gesneden en verpakt. Al dan niet als

Of het doel bereikt wordt, is ook
maar de vraag. Uit onderzoeken blijkt
namelijk dat btw-verlagingen vooral
goed zijn voor verkopers. Zij rekenen
de btw-verlaging niet of niet helemaal door aan de klanten en profiteren dan van een hogere marge.
Mocht de afschaffing van de btw
desondanks leiden tot een prijsverlaging, dan komt die vooral terecht

bij degenen die al verse groenten en
fruit kopen en dat zijn juist meestal
ook degenen die financieel beter af
zijn. Hoewel het wordt ‘verkocht’ als
een goed plan voor burgers met een
kleine beurs, profiteren die er waarschijnlijk het minst van.

Het zal wel duidelijk zijn dat ik geen
voorstander ben van een lagere btw
op verse groenten en fruit. Er zal vast
een betere manier zijn om aan een
gezonde en duurzame maatschappij te werken. Een goedbedoeld,
maar slecht idee.

Tenslotte kun je ook je vraagtekens zetten bij duurzaam en gezond.
Verse avocado’s zijn wellicht gezond,
maar zeker niet duurzaam. Bij de teelt
wordt enorm veel water gebruikt. Vers
ingevroren erwten zijn waarschijnlijk
gezonder én duurzamer (maar niet
vers en onbewerkt) dan groene asperges uit Peru. Al is het ook de vraag
of die asperges, gesneden, met een
elastiekje erom en onder beschermende atmosfeer in plastic verpakt,
nog onbewerkt en dus vers zijn.

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

Ton gepakt
Het omstreden WK in Qatar
barst bijna los. Nog enkele
weken en dan klinkt het eerste
fluitsignaal. Het toernooi ligt
onder een vergrootglas, talkshows ontsporen, een ambassadeur uit Qatar doet homofobe
uitspraken. Acties rondom het
WK in de retail worden niet al te
breed uitgemeten. Behalve bij
Jumbo. Daar ging men in de
polonaise hard onderuit.
Je kunt er van alles van vinden,
van het Hoofd Spencer spotje.
De één neemt er geen aanstoot
aan, de ander vindt dat de grootgrutter geen respect toont voor de
omgekomen bouwvakkers. Hoe
dan ook, in Veghel had de directie
én het betrokken reclamebureau,
beter moeten weten. Daar waar
bijna elke retailer zich op de achtergrond houdt, trekt Jumbo een
blik Nederlandse artiesten open
en maken ze een spot die qua
feeststemming gelijk staat met
de Snollebollekes commercial van
vorig jaar. Die commercial kostte
overigens bijna 20 miljoen euro.
De KNVB was not amused en wilde
de spot destijds van de TV hebben.
Zesduizend doden in Qatar daar
komt de KNVB wel over heen, maar
misbruik maken van het ‘oranjegevoel’, dat kunnen ze in Zeist niet
hebben.
De ‘polonaisespot’ was nog maar
nauwelijks te zien of iedereen buitelde er over heen. Op socials was
er al snel de gebruikelijke tweedeling te vinden. Je bent voor de spot
of tegen. Beargumenteren is niet
meer belangrijk. Twitteren mag van
mij in de Van Dale als synoniem
voor schelden. Ik heb overigens een
reactie van de KNVB gemist.
Het spotje verdween snel van
de buis, net als de discussies. De
verontwaardiging richting Jumbo
kan ik me voorstellen, maar wat
ik gemist heb is de ophef over de
artiesten. Nu heb ik al niet zo’n
hoge pet op van de Toppers en
Donnie, maar zij moeten toch ook
geweten hebben dat dit verkeerd
zou vallen?
Alhoewel dat ijdele hoop is van mij.
In 1992 zong Froger nog ‘geen idee,
geen benul, wat de smaak van honger is’. Maar met Donnie werden er
vorig jaar ‘bonnen gepakt, merries geplankt, meiden op de mond
gepakt en vraag niet wat hij in het
weekend racet’. Froger en vrienden:
een normbesef van nul. Ze zullen bij
Frits wel een ton hebben gepakt.
Hou vol!
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15-vragen aan

Bart Geerts Castenray
Wat is je beste eigenschap?
Ik vind zelf dat ik andere mensen
goed begrijp. Bijvoorbeeld als ze zich
niet prettig voelen.

Heb je een bijbaantje?
Net voor de zomer ben ik begonnen met werken. Eerst bij COX aardbeien op het land. Dit was vooral erg
gezellig, maar na drie weken was het
werk klaar. Daarna ben ik bij de kippen gaan werken. Ik doe hier verschillende klusjes, onder andere het
controleren en poetsen van de stallen. Mijn beste vriend werkt hier ook.
Soms kunnen we ook samen werken,
wat ik dan erg gezellig vind. En het
is ook fijn om elke maand wat extra
geld op de rekening te zien.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Met vrienden ergens heen gaan, of bij
iemand thuis afspreken. Dan gaan we
voetballen of gamen en hebben iets
lekkers te eten en drinken daarbij.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn vader, want altijd als we iets
gaan doen zegt hij dat hij daar ZuidLimburgs kampioen in is, dat is de
spirit die ik later ook wil hebben.
Alleen ben ik er dan wél echt goed in.

Naam:
Leeftijd:
School:

Bart Geerts
13 jaar
Dendron College,
Horst
Woonplaats: Castenray

Welk land zou je ooit willen
bezoeken?
Ik zou graag eens naar Engeland
gaan, want dat is het land van het
voetbal. Hier ben ik mee besmet
geraakt door mijn PSV-kameraden
Pepijn en Merijn. Het liefst zou ik
naar Londen gaan, want dat is een
mooie stad en dan zou ik de kraker tussen Chelsea en Arsenal gaan
bekijken.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Het goed onderbouwen van mijn
mening. Vaak vind ik wel iets, maar
heb ik nog moeite om het een ander
uit te leggen.

Wat deed je als kind het liefst?
Samen met opa ijs eten. Dan kwam
hij me ophalen en gingen we
samen naar het aardbeienland. Ik
was toen nog klein en ik zat in een
fietsstoeltje. Eigenlijk zou ik deze
traditie in ere moeten houden en
elk jaar naar Clevers gaan met opa.

Daarom hoop ik dat hij dit stuk ook
leest.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik voor de eerste keer ging
werken in de biologische kippenstal.
Dit klinkt als een grapje, maar ik kreeg
gewoon kippenvel toen alle kippen
achter me aan kwamen rennen. Nu
moet ik er iedere keer om lachen als
al die kippen naar mij toe komen rennen. Ik werk er nu heel graag.

twee extra taalvakken, maar wilde
anderzijds bij mijn vrienden in de
klas blijven. Ik heb toch gekozen
voor de extra talen, omdat ik mijn
vrienden ook buiten school nog
vaak genoeg zag. En nu zit ik toch
bij mijn vrienden in de combinatieklas.

Wat is het ingrijpendste dat je
hebt meegemaakt?

Ik moet dan toch steeds aan de leus
van jeugdprins Tim Arts denken. Zelf
was ik jeugdvorst. Zijn leus was ‘nou
nie verzwakke, want wej goan dit
jubileumjoar stevig anpakke’. Dat
niet verzwakken en stevig aanpakken vind ik een mooi advies wat ik
overal voor kan gebruiken.

Eén van mijn beste vrienden werd
erg ziek. Toen zaten we in groep vijf.
Dit was behoorlijk spannend, omdat
ik niet wist wat het inhield en wat
er zou gebeuren. Daar was ik ook
best verdrietig over. Ik ben toen wel
geholpen door mijn pap en mam.
Mama en ik praten er veel over en ze
nam mij en mijn vrienden vaak mee
naar het ziekenhuis om te kijken hoe
het met hem ging. Gelukkig konden
we samen spelletjes doen en later
zelfs samen voetballen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Ik heb de keus gemaakt tussen
atheneum en gymnasium. Niemand
van mijn vrienden wilde naar het
gymnasium en ik eigenlijk wel. Dat
vond ik in eerste instantie wel lastig. Ik wilde namelijk enerzijds de

Mijn beste vrienden wonen in
Castenray en Oirlo en daar ga ik
vaak mee om. We doen veel dingen
samen, zoals samen voetbal kijken, chillen, gamen en leuke dingen
ondernemen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Op school in de klas ben ik soms
serieus, maar thuis en op stap ben
ik lekker aanwezig. Op de fiets hoort
iedereen mij van grote afstand al
aankomen, want ik zit altijd zingend
of fluitend op de fiets. Daarnaast zit ik
ook nog op drummen, al vind ik het
melodisch drummen nu echt leuker
dan spelen op de snare of drumstel.
We zijn nu bezig met een stuk van
Rammstein. Dat vind ik echt gaaf.

Wat is je favoriete film?
The Hobbit van Peter Jackson. Ik ben
het gaan kijken omdat mijn moeder
het leuk vond. Daarna vond ik het
zelf ook leuk omdat er zowel actie als
humor in de film zit. Ik vind Gandalf
het leukste personage, omdat hij een
leuk karakter heeft en grappig is.

Met welke bekende Nederlander
zou jij je leven willen ruilen?
Ik zou wel een weekje in de schoenen van Ruud Van Nistelrooij willen
staan, omdat ik graag zou zien hoe
alles gebeurt rondom een wedstrijd
van PSV. En natuurlijk vind ik het dan
ook leuk om veel bekende voetballers te ontmoeten

Coaching
Ondersteuning bij ”uitdagende”
veranderingen.
Info: www.coachingmayproosten.nl
Rijbewijskeuringen 75+
Wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg
40, Wanssum Tel. 0478 53 17 48
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Hoi

Column

Monarchie
Het was Pieter Jelles Troelstra
die als één van de eerste politici
kritiek uitte op de invloed en
zogenaamde macht van het
koningshuis. In die tijd had
koningin Wilhelmina een achterban van de Nederlandse
monarchisten die groter was
dan alle andere politieke stromingen. De revolutie, die plaats
had moeten vinden onder
Troelstra, werd daardoor geen
succes.
Nu, 104 jaar later, is de aanhang
van het koningshuis gedaald naar
51 procent van alle inwoners in
Nederland. Het sprookje dat 207
jaar geleden begon, omdat we
in dit land niemand hadden die
de draad kon oppakken na de val
van Napoleon, lijkt nu langzaam
definitief tot een einde te komen.
Daarbij strijkt het huis elk jaar 60
miljoen euro op, omdat Willem
I zich na de benoeming als soeverein vorst zonodig moest kronen tot koning van de Verenigde
Nederlanden om zo als een dictator te werk te gaan. Het blijven
mensen die geboren worden zoals
jij en ik. Het verschil is alleen dat
zij zonder enige reden titels krijgen
die ze voor de rest van hun leven
bij zich dragen. Het gedateerde
sprookje is het lachertje van de
democratische moderniteit geworden. We lopen al jaren vooruit op
andere staten die een voorbeeld
kunnen nemen aan ons politiek
stelsel en de vrijheid die het meebrengt. Maar het eeuwige vasthouden aan een familie waarvan maar
één man goed is geweest voor dit
land, blijft in wezen een achterlijk
concept. Verschillende grote landen om ons heen beseften al jaren
geleden tijdens de revoluties, ook
binnen Europa, dat een monarchie
geen enkel draagvlak meer heeft
in een moderne democratie of
republiek. Toch zie je in Nederland
maar weer eens dat we moeilijk
om kunnen gaan met het veranderen van oude gewoontes en
tradities naar de moderne realiteit
waarin de monarchie een ouderwets concept is. Laten we hopen
dat méér dan 50 procent hierin
tot een besef komt en de monarchie verloren centen vindt. Maar
ja, de koning is onschendbaar. Bij
elk bezoek aan olijflanden is Mark
Rutte verantwoordelijk. Die man
kan ook niks meer goed doen.

Tim
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Van uitstel komt geen afstel voor jubilerend De Ruuk
Het geduld van carnavalsvereniging De Ruuk uit Blitterswijck werd aardig op de proef gesteld, maar eindelijk vieren ze dit weekend hun 6x11-jubileum. Op zaterdag 12 en zondag 13 november staan de festiviteiten in de feestloods op de planning. “We hebben er logischerwijs enorm veel zin in
na drie jaar van voorbereidingen”, zegt vicevoorzitter Stijn Hendriks.
Volgens de overlevering kregen jongeren uit Blitterswijck in omringende plaatsen vroeger de bijnaam
‘Blitterswikse Ruuk’. Ruuk was daarbij
een verbastering van het nabij gelegen Roekenbosch, en de vele roeken
die in de omgeving te vinden waren.
Niet geheel verwonderlijk dat het
vogelthema – de roek is een zangvogel uit de familie van de kraaien – anno
2022 nadrukkelijk terugkomt in de
Blitterswijckse feestloods. Daar wordt,
naar meermaals van noodgedwongen uitstellen, komend weekend het
6x11-jubileum van de Blitterswijckse
carnavalsvereniging gevierd. Op zaterdag is het dorp aan de Maas gastheer
van het vorstenraadsbal. Bij de jaarlijkse
traditionele bijeenkomst van alle carnavalsverenigingen in gemeente Venray,
worden er ruim zeshonderd man

verwacht in Blitterswijck. “We zijn er
klaar voor”, vertelt secretaris Raymond
Kersten. “Het wordt ook tijd dat het er
eindelijk van komt. Je werkt met z’n
allen naar een hoogtepunt toe, dus we
zijn blij dat het dit weekend eindelijk
feest is”, vult Stijn aan.
Het vorstenraadsbal, dat muzikaal wordt
opgeluisterd door Rosentaler, vormt
de aftrap van het feestweekend. Want
ook op zondag is het raak. “Ideaal is
dat eerlijk gezegd niet, maar het is een
samenloop van omstandigheden”, legt
Stijn uit. “De 11e van de 11e valt dit
jaar op vrijdag, en het vorstenraadsbal
is traditiegetrouw op de eerste zaterdag na die datum. Daarom hebben we
besloten het ‘groët jubileumfiëst’ op
zondag te vieren. Dat is voor iedereen
gratis toegankelijk. Er is tijdens het eerste uur de mogelijkheid om de vereni-

ging te feliciteren, maar we hopen dat
de stemming er van meet af aan in zit.
Met Sjloetingstied en DJ Jellez moet dat
lukken.” Als stralend middelpunt van
de jubileumactiviteiten is er een prominente rol weggelegd voor prins Leon
(Thiesen). Eind maart werd hij tijdens
halfvasten uitgeroepen als jubileumprins, zodat hij alle activiteiten in dit
voor De Ruuk bijzondere jaar mee kan
maken. Daar hoort ook een bijzonder
feestje in januari bij, wanneer het dorp
nogmaals stil zal staan bij 66 jaar De
Ruuk. “Op 14 januari vieren we het jubileum nog een keer met onze dorpsgenoten”, vertelt Raymond. “Met onder
andere Pruuf Mar en Goedzat hielden
we dan een besloten feestje.”
Het past bij de eigengereide inborst van
de Blitterswijckse carnavalsvereniging.
Ook nadat het dorp in 2010 onderdeel

werd van gemeente Venray, wist het de
eigen identiteit te behouden. En daar
zijn ze trots op. “Dat zie ik als één van
de hoogtepunten, als ik terugblik op
de afgelopen jaren”, legt Stijn uit. “We
weten de carnavalsvierders over het
algemeen vrij goed binnen het eigen
dorp te houden. Vooral de dinsdagavond
is steevast een succes. De tradities die
bij de Venrayse carnaval horen, zoals
de vorstenraad bijvoorbeeld, waren
voor ons nieuw. We proberen daar ons
steentje zo goed mogelijk aan bij te dragen, maar tegelijkertijd ook onze eigen
tradities te behouden.” Hoe dat precies
wordt ingevuld zal dit weekend blijken,
als ze bij De Ruuk na twee pogingen
waar door corona een streep door ging,
eindelijk hun jubileum kunnen vieren.
Tekst: Jelle van Hees

PLIV ondersteunt al 25 jaar bij financiële vraagstukken
Inwoners van Venray kunnen al 25 jaar terecht bij vrijwilligersorganisatie Platform Lage Inkomens Venray (PLIV). Zij geven antwoord op vragen
over financiële zaken en bieden ondersteuning op dat vlak. De organisatie richt zich daarbij op mensen met een relatief laag inkomen.
Het platform, dat opereert vanuit de
wijk Brukske, bestaat uit vijf vrijwilligers en wordt financieel ondersteund
door gemeente Venray. Eind oktober
bestonden ze 25 jaar. PLIV is er voor
inwoners van Venray met vragen over
alles wat met financiën te maken heeft.
Zo bieden ze hulp bij het aanvragen van
uitkeringen en geven ze antwoorden op
alles wat met dit onderwerp te maken
heeft. Daarnaast helpt PLIV in maart
en april met het doen van aangifte van

de inkomstenbelasting. Hier wordt een
kleine bijdrage voor gevraagd. Dat is
ook direct het enige aspect bij PLIV waar
kosten aan verbonden zijn. Alle overige
hulp wordt belangeloos aangeboden.

verschillende regelingen die gemeente
Venray biedt aan inwoners met een laag
inkomen en alles dat te maken heeft
met tijdelijke en permanente verblijfsvergunningen. Als u voornemens bent
om over te stappen van ziektekostenGemeentelijke regelingen
verzekering, maar door de bomen het
bos niet meer ziet, kijken de vrijwilligers
Ook biedt PLIV antwoorden op vragen
van PLIV samen met u naar geschikte
over toeslagen en helpt de organisatie
opties. De vrijwilligers van PLIV staan
bij het aanvragen daarvan. Dat geldt
iedere maandag tot en met donderdag
ook voor bijvoorbeeld studiefinanciering. Verder helpen de vrijwilligers bij de tussen 09.30 en 12.00 klaar voor men-

sen die hulp op financieel vlak kunnen
gebruiken. Op afspraak zijn ze te bezoeken op de Mozartstraat 20b. Een bezoek
aan PLIV is altijd vertrouwelijk en privé.
Wanneer tijdens een gesprek wordt
geconstateerd dat de vrijwilligers van
PLIV niet de juiste personen zijn om de
hulpvragen verder te helpen, dan wordt
er gezocht naar de instantie of persoon
die dat wél kan. Een afspraak maken
met PLIV kan door te bellen naar
0478 581 332 of 06 23 31 00 22.

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

Jubileumprins Rob

Jeugdtrio ‘t Knölleke

Tijdens het prinsenbal op zaterdag 5 november is prins Rob (Peeters)
d’n Derde gepresenteerd als jubileumprins van De Knöllekes. Hij volgt
prins Frank (Jenneskens) d’n Urste op en mag het jaar waarin
‘t Knölleke viert dat ze 6x11 jaar bestaan, voorgaan. Rob is in het
dagelijks leven werkzaam als werkvoorbereider bij Thermo
Konstrukties BV in Cuijk. In zijn vrije tijd vlagt hij bij de veteranen
van SV Leunen. Carnaval loopt als een rode draad door het leven van
Rob, maar ook door dat van zijn vrouw Karin. Ze leerden elkaar zelfs
kennen tijdens de carnaval in Leunen. Rob gaat dit jaar voorop met
zijn leus ‘Laef, lach en geniët!’.

Onlangs werd in Leunen het nieuwe jeugdtrio uitgeroepen. Tijdens de
aankomende vastelaovend gaat Jeugdprins Daan (IV) samen met
jeugdvorst Gijs en jeugdnar Tygo voorop tijdens de jeugdcarnaval in
Knöllekesland. Daan woont samen met zijn ouders Ron en Kristel en
zusje Suze op de Sint Catharinestraat. De jeugdprins is sportief, want
hij mag graag een potje voetballen, tennissen én skiën. Dat Daan en
zijn gevolg zin hebben in de naderende carnaval, mag duidelijk zijn.
Dat blijkt ook wel uit zijn leus: ‘Het makt nie uut mit welke ballen,
mar dit jaor gaon weej weraens alderwets knallen!’. Het jeugdtrio
houdt op vrijdag 27 januari een receptie bij de Baank in Leunen.

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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Geplukt

Rob Claessens Venray
Waar het eerst met name zijn stem was die door heel Venray werd
herkend, mag je hem tegenwoordig met recht ook het gezicht van
Omroep Venray noemen. Op de ether is hij niet alleen iedere donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur op de radio te horen met zijn programma ‘Volksmusik mit Schwung’, maar laat hij de luisteraars
vanaf januari ook weer kennismaken met alle prinsen en hun gevolg.
Het is een passie die hij geheel vrijwillig uitvoert, want in het dagelijks leven bevindt zijn werkterrein zich bij Geelen Beton in Wanssum.
Deze week wordt Rob Claessens (42) geplukt.
Eerst maar eens terug naar
26 november 1996. Een datum die
bij Rob in het geheugen gegrift
staat. Tevens een datum waarop
de invulling van zijn vrije tijd voorgoed veranderde. Op die koude
dinsdag midden jaren 90 beleeft
hij zijn eerste dag als vrijwilliger bij Omroep Venray. Een kwart
eeuw later hoort hij inmiddels bij
het meubilair. “De fijne kneepjes van het radio maken heb ik
geleerd door in de weekenden
mee te draaien bij het sportprogramma”, blikt hij terug naar de
beginperiode. “In 1996 waren
ze op zoek naar vrijwilligers en
het leek mij altijd al leuk om iets
met muziek te doen. In het begin
hield ik me bezig met het nonstop draaien van plaatjes, maar
tijdens de sportuitzendingen van
de omroep kwam er wat meer
techniek bij kijken. Schakelen
met de verschillende verslaggevers langs de lijn bijvoorbeeld.”
Rob bleek talent te hebben en
in 1998 werd hem gevraagd een
eigen programma te gaan maken.

Het ging de eerste vijf jaar door het
leven onder de naam ‘Als ‘t maar
Duits klinkt’ en richtte zich uitsluitend op ‘volksmusik’. “Die kans greep
ik natuurlijk aan. Medio 2003 veranderde ik de naam van het programma
naar ‘Volksmusik mit Schwung’.
Komend jaar bestaat het 25 jaar.”

De Brabander
Rob, die geboren werd in Heide,
zoekt de oorsprong van zijn liefde
voor muziek uit de Alpenlanden bij
zijn opvoeding. “Mijn moeder kwam
te overlijden toen ik 4 maanden oud
was. Haar heb ik dus nooit gekend,
helaas. Mede daardoor kwam ik tijdens mijn jeugd veel bij een oom en
tante in Ysselsteyn. Mijn oom zat bij
muziekgezelschap ‘De Smelebloazers’
en zo maakte ik kennis met dat specifieke genre. Daar ben ik ze nog altijd
erg dankbaar voor”, vertelt Rob, die
in 1994 naar Venray verhuisde. “Toen
gingen we met ons gezin in Veltum
wonen. Ik ben thuis de jongste en
heb een broer en een zus. Uiteindelijk
verliet ik in 2002 het ouderlijk nest,
maar ik bleef Venray trouw. Ik nam

toen de huurwoning over van mijn
broer, op de Poststraat. Lekker dicht
bij het centrum. Daar heb ik tot 2018
gewoond, tot we vertrokken naar De
Brabander.” Rob woont er samen met
Karin Claessens-Aerts, met wie hij in
2017 in het huwelijksbootje stapte.

Volledig op z’n kop
Hij liep de Melderslose – en liefde
van zijn leven – tegen het lijf tijdens
een avondje stappen. “Dat herinner
ik me nog goed. Het was 2004 en
we gingen uit in De Steeg, de discotheek in Leunen. Ik woonde al op
mezelf, dus die verkering groeide
heel snel uit naar een relatie”, blikt
Rob terug. Kinderen kreeg het stel
niet. “Niet echt een bewuste keuze,
maar ook geen onbewuste. We hebben het gewoon goed met z’n tweetjes”, zegt hij daarover. Rob is sowieso
het type dat waardeert wat hij wél
heeft en kan genieten van het kleine.
Het heeft mede te maken met een
tragische gebeurtenis die het leven
van hem en zijn vrouw in 2015 volledig op z’n kop wist te zetten. “Dan
weet je niet wat je overkomt. In één
klap bevind je je in een nachtmerrie”, zegt Rob daar nu over. Hij doelt
op het vreselijke verkeersongeval, net
na de carnaval van 2015, waarbij zijn
schoonouders beide het leven lieten. Zijn zwager en schoonzus, beide
slachtoffer van hetzelfde ongeval,
komen er nog genadig af met het
nodige letsel. “Daarna hebben Karin
en ik besloten het over een andere
boeg te gooien. Zo’n gebeurtenis verandert letterlijk je leven.”

Australië

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn
welke is voorzien van de nieuwste technieken waar eigen initiatief en
ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17.

Rob en Karin zwoeren elkaar trouw,
verhuisden naar een nieuwe woning
en Rob vond werk waar hij het écht
naar zijn zin heeft. “Op advies van mijn
thuisfront vertrok ik in 2000 voor een
tijdje naar Australië. Om ervaringen
op te doen, rond te reizen en te leren.
De Olympische Zomerspelen werden
dat jaar in Sydney georganiseerd en
die hele reis werd een fantastische
ervaring. Daarna kwam ik terug naar
Venray en was ik een beetje zoekende.
Ook op de arbeidsmarkt”, legt Rob uit.
Na zijn terugkeer ontwikkelde hij een
enorme liefde voor de regionale vastelaovend. Dat uitte zich onder meer
in het tweede radioprogramma op
Omroep Venray van Rob: ‘Vastelaovend
Same!’. Daarin neemt hij de luisteraar
sinds 2010 mee aan de hand en voert
hij langs prinsen, evenementen en verenigingen in de gemeente. Zo zorgt hij
voor een stukje vastelaovend in vele
Venrayse huiskamers. “Ironisch genoeg
was het Mieke, van het bekende
zangduo Bjorn en Mieke, die me aan
mijn huidige baan heeft geholpen.
Als accountmanager bij Covebo koppelde ze me aan een functie bij Geelen
Beton in Wanssum. Ik werk er nu ruim
twee jaar en heb het geweldig naar
mijn zin”, vertelt Rob. “Daar wordt grotendeels nog gewoon dialect gesproken. Heerlijk vind ik dat. Ik beheer
met een klein team het magazijn.
Ontvangen van goederen en klaarmaken van de wagens, onder andere.
Zelf typeer ik mijn functie meestal als
‘algemeen persoon’, want mijn werk

houdt veel meer in dan het beheren
van een magazijn.”

Jubilaris
Hij zit op z’n plek bij het bedrijf aan
de Wanssumse haven, net zoals hij
al enkele decennia op z’n plek zit
bij Omroep Venray. Als radiomaker
maakte Rob er de overgang van analoog naar digitaal stapje voor stapje
mee. Hij ontwikkelde er via z’n wekelijkse programma ‘Volksmusik mit
Schwung’ zelfs z’n eigen identiteit.
Dankzij de contacten die hij opdeed
via z’n radiowerk, bracht hij z’n liefde
voor blaas- & Volksmusik niet alleen
op de radio ten gehore. “Sinds 2007
organiseer ik samen met een compagnon ook diverse evenementen
die je onder het thema ‘volksmuziek’
kunt scharen. Daar zorgen we zelf
voor het programma en de presentatie. Onder de naam ‘Robs Blasmusik’
staat er de komende tijd weer het een

en ander op de agenda. Verder ben ik
nog bestuurslid van de vrienden van
Rosentaler. Dat past natuurlijk ook
perfect in dat straatje”, vertelt Rob.
Toch zijn er twee evenementen waar
hij in het bijzonder naar uitkijkt. Het
zijn de vieringen van het 25-jarig jubileum van zijn eigen radioprogramma.
Het gezicht van Omroep Venray is druk
doende met het regelen van artiesten die zijn jubileum komend jaar
op mogen luisteren. En tot die tijd?
“Het is bijna de 11e van de 11e, dus
het mooiste seizoen van het jaar gaat
weer beginnen. In de voorbereidingen
gaat voor een radiomaker veel tijd zitten. Maar dat doe ik graag.” Het mag
duidelijk zijn, Rob blijft ook de
komende jaren niet alleen het gezicht,
maar ook het vertrouwde stemgeluid
van Omroep Venray.

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Seniorenwandeling
Boshuizerbergen
IVN Geijsteren-Venray organiseert donderdag 17 november een
seniorenwandeling in de Boshuizerbergen. De wandeling begint
om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan de Maasheseweg.
Natuurgebied Boshuizerbergen
bestaat voornamelijk uit naaldhout. Het stuifzand in de
Boshuizerbergen is ontstaan door
overbegrazing en door het plaggen van de heide. Door deze roofbouw verdween de vegetatie en
kreeg de wind weer vrij spel over
de arme zandbodem. Vanaf 1850
was het nodig om maatregelen te
nemen. Omliggende dorpen hadden te veel last van het stuivende
zand.
In 1930 wilde men het gebied
ontginnen en bebossen, waardoor
natuurgebied Boshuizerbergen

verloren dreigde te gaan.
Natuurbeschermers, waaronder
baron Weichs de Wenne, wisten dit te voorkomen. Zij richtten Stichting het Limburgse
Landschap op en zorgden er op
die manier voor dat in de kern
van de Boshuizerbergen een open
stuifduinengebied met jeneverbesstruwelen behouden is
gebleven. De natuur- en recreatiefunctie van dit gebied wordt
steeds hoger gewaardeerd.
Deelname aan deze wandeling
is gratis. Ze is niet geschikt voor
minder validen.

Lazy Chair in Heide
De band Lazy Chair verzorgt zondag 13 november een optreden in
Heide. Het concert begint om 15.00 uur en vindt plaats in De Schôl.
Lazy Chair bestaat met Ad Welten,
Monique Verhoeven, Twan Bos, Mai
van der Beele en Jan Voermans uit
vijf gerenommeerde muzikanten.

Samen brengen ze een luisterprogramma ten gehore met luisterliedjes die zijn overgoten met een
sausje van jazz en blues.

Popronde
Op zondag 6 november streek de Popronde in Venray neer. Het rondreizende muziekfestival met gratis
optredens door de hele stad, zorgde voor de nodige sfeer in het centrum. Onder andere Solomon, Jet van
der Steen, Penvriend en Fred Groverde traden op. Ze toverden hun instrumenten tevoorschijn bij Knisper,
de Stad, Hulsman, Goesting en Kaffee Met. Daarnaast lieten de artiesten hun kunnen live horen bij Omroep
Venray. / Beeld: Rianne’s Art Work!

UW EIGEN TWEEDE HUIS
IN LIMBURG
Op EuroParcs Limburg heeft Uwtweedehuismakelaar
een groot aantal vakantiewoningen te koop.
Als onafhankelijke tweede huis makelaar begeleiden
wij u graag in de aankoop van een vakantiewoning
op EuroParcs Limburg
•
•
•
•
•

Vakantiepark in Midden-Limburg
Vele faciliteiten voor jong en oud
Groot aanbod aan vakantiehuizen
Grote zwemvijver
Vakantiewoningen te koop vanaf € 159.750

Kijk voor het verkoopaanbod op onze website en vraag direct vrijblijvend een bezichtiging aan.

www.uwtweedehuismakelaar.nl
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Synthese begint met
gespreksgroep over rouw
Synthese start woensdag 23 november met de gespreksgroep
‘Omgaan met verlies’. De gespreksgroep is bedoeld voor mensen
die een dierbare zijn verloren en bestaat uit zes bijeenkomsten.
Het verliezen van een dierbare
brengt rouwgevoelens met zich
mee. Rouwen is langzaam maar
zeker begrijpen dat jouw leven
ingrijpend is veranderd door het
verlies van iemand die je lief is.
Rouw neem je mee, overal waar
je komt en overal waar je gaat.
Rouwen vindt plaats in gedachten, in gevoelens, in je lijf en in de
waarneming van de wereld om je
heen. Dit rouwproces verloopt voor
iedereen anders.
Het delen van ervaringen met
anderen die ook een dierbare zijn

verloren, kan steun geven. Anja
Damhuis en Toon Emonts gaan
de groep begeleiden. De bijeenkomsten zijn op de woensdagen
23 november, 7 december, 4 en 18
januari en 1 en 15 februari, telkens
van 14.00 tot 16.00 uur. Ze vinden
plaats bij Synthese, Wieënhof 1 in
Venray. Er zijn geen kosten aan verbonden. Neem voor meer informatie contact op met Anja Damhuis
(a.damhuis@synthese.nl of 06
36 16 49 19). Aanmelden kan via
www.synthese.nl
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Renovatie Jera moet jaar
wachten
Jongerencentrum Jera uit Ysselsteyn heeft een noodbrief gestuurd
naar de gemeenteraad, met het dringende verzoek het geld voor de
renovatie van het verouderde soosgebouw mee te nemen in de
begroting van 2023. Het College van B&W meldt dat dit niet meer
kan en dat Jera een jaar langer moet wachten.
Iedereen is het erover eens dat
het onderkomen van Jera dringend een opknapbeurt verdient.
Het oude en uitgeleefde gebouw
aan de Peter Janssenweg voldoet
nauwelijks meer. Het bestuur
van het jongerencentrum was
er begin dit jaar als eerste bij
om een verbouwaanvraag in de
dienen, nadat de gemeenteraad
in november 2021 het nieuwe
accommodatiebeleid vaststelde.
Maar de investering van 1,6 miljoen euro is niet meegenomen in
de begroting van 2023.
Het college geeft aan dat meer
tijd nodig is om het plan te beoordelen. Bovendien had Jera de
pech dat half maart gemeenteraadsverkiezingen waren. Door de
wisseling van de wacht en het
formeren van een nieuwe coalitie verscheen er afgelopen voorjaar een beleidsarme kadernota.
Hierin was nauwelijks ruimte voor
nieuwe investeringen waardoor
Jera buiten de boot viel.

Voorbereidingskrediet
Het college meldt dat de renovatie een plek krijgt in de volgende
kadernota, die over een halfjaar
verschijnt, en in de begroting van
2024. Het verbouwplan zal binnenkort worden getoetst. Bij een
positieve beoordeling zal het college een voorbereidingskrediet
verstrekken. De verwachting is
dat dit voor eind dit jaar gebeurt.
De gemeenteraad neemt bij de
begrotingsbehandeling van begin
november 2023 het definitieve
besluit.
Een nieuw gebouw voor Jera heeft
ook jaren vertraging opgelopen
omdat het jongerencentrum deel
uitmaakte van het accommodatieplan in Ysselsteyn. Het doel was
de gemeenschappelijke voorzieningen onder te brengen in een
nieuw multifunctioneel centrum.
Uiteindelijk is besloten dat Jera
daarin niet meegaat en zelfstandig op de huidige plek kan blijven.

Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?
Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.
Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.
Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.

Activiteiten tijdens Nederland
Leest

Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.

Bibliotheek BiblioNu organiseert de hele maand november verschillende activiteiten rondom de campagne Nederland Leest.
Thema is dit jaar ‘Oud worden, jong blijven: hoe is het om ouder te
worden en hoe blijf je fit en vitaal?’

Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.

De bibliotheek is het hart van
de campagne en een ideale plek om samen te komen.
Woensdag 16 november gebeurt
dit in de Bibliotheek in Venray
als Ronald Giphart te gast is.
Maandag 28 november komt Heleen
van Royen naar de Bibliotheek in
Horst. Daarnaast krijgen leden en
bezoekers tijdens Nederland Leest
‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne

Keuls cadeau. Met dit boek richtte
Yvonne Keuls een liefdevol monument op voor haar ouder wordende
moeder. Deze ontroerende roman
is een indrukwekkend gesprek tussen moeder en dochter, over een
bijzonder verleden en vitaal ouder
worden. Lees en praat mee over dit
boek in de bibliotheek. Kijk voor het
volledige overzicht van de activiteiten op www.biblionu.nl/activiteiten

Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert

