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bij rouw en verdriet

Welkom Sinterklaasje
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen zondagmiddag 20 november aan in de haven van Wanssum, waar zij werden verwelkomd door veel kinderen, hun ouders én burgemeester
Leontien Kompier van gemeente Venray. Nadat de goedheiligman en zijn gevolg veilig aan wal stonden, werd er na een welverdiend feestje koers gezet richting het grote Sinterklaas
en pieten-feest, waar kinderen van basisschool De Zandhoek hun allermooiste tekeningen aan de Sint overhandigden. Het werd ondanks de regen een feestelijke optocht met
kinderen, fanfare, drumband, majorettes en heel veel Pietjes. / Beeld: Loes Flos

Leontien Kompier wil niet in Venray blijven
Waarnemend burgemeester Leontien Kompier zal niet solliciteren naar de vacature van burgervader van
gemeente Venray. Dat maakte ze bekend in de extra raadsvergadering over de profielschets op woensdag 16
november. Gouverneur Emile Roemer bracht het ter sprake. Hij hintte erop dat de waarnemend burgemeester
kan gaan voor een vaste benoeming.
Roemer zei dat hij goede berichten
hoort over het functioneren van
Kompier in Venray. “Als zij solliciteert,
dan kan dat andere kandidaten
mogelijk weerhouden. De vraag of de
waarnemer wil blijven, moet ze zelf
beantwoorden.” Leontien Kompier (64)
reageerde dat ze het na bijna een
jaar nog steeds naar haar zin heeft in
Venray, maar dat ze geen sollicitatiebrief zal schrijven voordat de termijn
sluit op 8 december. “Ik maak mijn tijdelijke periode hier graag vol, maar ik
gun Venray een burgemeester die minstens twee termijnen meekan”, zei ze.
De burgemeester krijgt een benoeming voor een periode van zes jaar.

Emile Roemer verwacht dat de installatie in juli 2023 kan plaatsvinden in het
gemeentehuis.

Geheimhouding
De gouverneur deelde een waarschuwing uit aan de vertrouwenscommissie
die de benoemingsprocedure begeleidt. Deze commissie bestaat uit acht
raadsleden, uit iedere fractie een lid.
“Geheimhouding vind ik heel belangrijk. Daar blijf ik op hameren. U mag
met niemand praten over namen van
kandidaten”, stelde Roemer. Hij haalde
aan dat geïnteresseerden kopschuw
kunnen worden als hun naam voortijdig op straat komt te liggen, want de

sollicitanten moeten bij een afwijzing
in Venray verder kunnen in hun huidige
functie. “De procedure moet daarom
heel veilig en zorgvuldig verlopen.
Als er toch namen lekken, dan hebt u
een groot probleem”, hield Roemer de
raadsleden voor. “U bent niet alleen
strafbaar, maar het risico bestaat dat de
beste mensen niet komen. En we willen de beste burgemeester voor Venray.
Het liefst een duizendpoot die aan alle
competenties voldoet. Maar probeer zo
iemand maar eens te vinden.”

Enthousiaste aanvoerder
Emile Roemer vertelde dat er momenteel veel wisselingen zijn van bur-

gemeesters in Nederland. Veel
gemeenten, zoals Venray, hebben
met het openstellen van hun vacature gewacht tot na de raadsverkiezingen van 16 maart, zodat de nieuwe
gemeenteraad erover kan beslissen.
“Het komt nu allemaal op een hoop”,
zei Roemer. “Er lopen zestig procedures
voor nieuwe burgemeesters. Dat zijn
er veel. De minister van Binnenlandse
Zaken zal met ons meedenken.”
PvdA-raadslid Henk Bisschops is voorzitter van de vertrouwenscommissie.
Hij zei dat Venray op zoek is naar een
betrokken persoon die zich laat zien bij
inwoners en verenigingen. “We willen iemand die doortastend is en het
voortouw neemt. Die verbindend is en
boven de partijen staat.”
Bijna zeshonderd inwoners die de vragenlijst invulden, spraken de wens uit
voor een ‘enthousiaste aanvoerder’.

Enorme uitdaging
De meeste fracties hielden een promotiepraatje om kandidaten over de
streep te trekken. Ze kregen hiervoor
complimenten van Roemer. “Ik weet
zeker dat er veel mensen graag naar
Venray komen om deze prachtige
functie te vervullen.” Jan Hendriks
(SP) vatte de nieuwkomer samen in
twee woorden. “Daadkrachtig mens.”
Anne Thielen (CDA) hoopt dat de
nieuwe burgemeester rust en stabiliteit brengt. Het CDA wees op de
grote agrarische gemeenschap die
voor ingrijpende veranderingen staat.
Ook voor GroenLinks is dit het speerpunt. “We hebben de stikstofkwestie en een grote veestapel. Dit is een
enorme uitdaging”, zei André van
Maarschalkerwaard.
Tekst: Henk Willemssen
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Klooster wordt omgebouwd tot woongemeenschap

Zusters Ursulinen weg uit Venray
De katholieke vrouwelijke kloosterorde Ursulinen, de laatste kloostergemeenschap in de gemeente, vertrekt
uit Venray. Burgemeester Leontien Kompier ontving donderdag 17 november de laatste drie zusters die in
het klooster aan de Merseloseweg verblijven. De zusters bewonderden onder begeleiding van archivaris
Paul van Meegeren een schilderij dat recentelijk een plekje heeft gekregen in ‘hun oude klooster’, dat nu
dienst doet als gemeentehuis van Venray.

werd uitgebreid en telde in 1840 al 44
leerlingen. Frans was de voertaal, een
schooluniform verplicht. Het internaat
was hofleverancier van postulanten:
zusters in het eerste stadium van het
kloosterleven.

St. Odapark
Bijna twintig jaar later brachten de
zusters Ursulinen een groot deel van
het lager onderwijs voor meisjes
in Venray onder hun vleugels, door
de openbare meisjesschool over te
nemen. De gemeenteraad gaf daar

op 24 december 1856 toestemming
voor. Om te kunnen ontspannen werd
een stuk bos aan de Merseloseweg
gekocht, het latere St. Odapark.
Na de Tweede Wereldoorlog waren
de hoogtijdagen voor de Ursulinen in
Venray voorbij. Het pensionaat verhuisde naar de Gasstraat en nog later
werd de Sjaloomhoeve (de huidige
Witte Hoeve) pensionaat. Het kloostergebouw is uiteindelijk in 1973 aan
de gemeente verkocht die er het
gemeentehuis in vestigde.

Hoge lasten

Geen kwijtschelding ozb
voor accommodaties
Gemeente Venray mag de onroerendezaakbelasting (ozb) niet
kwijtschelden aan gemeenschapshuizen en sportaccommodaties.
Kwijtschelding geldt alleen voor personen en niet voor organisaties. Dat antwoordt het College van B&W op vragen van CDAraadslid Martin Wijnhoven.

Voor het eind van dit jaar vertrekken de laatste Venrayse zusters naar
Ursulinenklooster de Bisweide in

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

Bezorgklachten www.garcon.nl

Grubbenvorst. Het klooster aan de
Merseloseweg wordt omgebouwd tot
een woongemeenschap met appartementen. Daarmee verdwijnt de laatste
kloostergemeenschap uit Venray, dat
er op het hoogtepunt van de katholieke bloeiperiode maar liefst vijftien
kende.

Van Tildonck naar Venray
In 1838 vestigde zich een groepje van
acht zusters uit het Belgische Tildonck
zich in Venray, om daar een nieuwe
kloostergemeenschap te stichten.

Hét moment om actie te ondernemen

Tijd voor een nieuwe start?
Het einde van 2022 is in zicht en het jaar 2023 staat voor de deur. De start van een nieuw jaar is vaak een mooi moment om het afgelopen
jaar eens goed tegen het licht te houden. Ook op het gebied van letselschade.
op de hoogte gehouden? Wordt er
goed uitgelegd welke keuzes je
op bepaalde momenten hebt?
Vind je het prettig dat het contact alleen per e-mail of telefoon
verloopt? Of heb je liever een
gespecialiseerde letselschadeadvocaat uit je eigen buurt, met
wie je persoonlijk contact hebt
en die jou thuis kan bezoeken.
Dan is dit hét moment om actie te
ondernemen!

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

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
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

woningen. De maatschappelijke
gebouwen behoren tot de nietwoningen en betalen daardoor het
hoogste tarief. Ook dit blijkt geen
oplossing, want het risico bestaat
dat ook commerciële organisaties
een beroep zullen doen op een
voordelig ozb-tarief. Het college
ziet het geven van subsidie als de
beste manier om de accommodaties te ondersteunen. In gemeente
Venray vallen 29 gemeenschapshuizen en 49 sportaccommodaties
onder de belastingheffing. Ze betalen jaarlijks 262.400 euro aan ozb.

Oh, zit dat zo!

Bezoek- en correspondentieadres

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

De nonnen namen hun intrek in de
gebouwen van het voormalige klooster Jerusalem. De congregatie had
als doel het ‘onderwijzen en vormen
van katholieke meisjes op vele vlakken’. De Ursulinen herbouwden het
oude Jerusalem en nog in hetzelfde
jaar openden ze een schoolklas voor
‘arme kinderen’ en een pensionaat
voor zes leerlingen. Het daaropvolgende jaar openden ze een school
waarvoor de ouders geen schoolgeld
hoefden te betalen, wat in die tijd erg
ongebruikelijk was. Het pensionaat

De maatschappelijke accommodaties kampen met hoge kosten
en energielasten, maar het blijkt
voor de gemeente niet mogelijk
om financiële verlichting te bieden door de belastingen te verlagen. Ook niet als de gemeenteraad
hierover een besluit tot vrijstelling
zou nemen. Zo’n raadsbesluit zou
juridisch niet houdbaar zijn, meldt
het college.
Raadslid Martin Wijnhoven vroeg
ook of het mogelijk is dat gemeenschapshuizen en andere accommodaties kunnen vallen onder het
lagere ozb-tarief dat geldt voor

Ben je nog tevreden over het
verloop van je letselschadedossier?
Krijg je voldoende ondersteuning
van je huidige belangenbehartiger
of de jurist van de rechtsbijstandsverzekering? Word je tussentijds

Als je een letselschadeadvocaat
inschakelt, weet je in ieder geval
zeker dat deze advocaat goed thuis
is in het recht. Een gespecialiseerde
letselschadeadvocaat heeft bovendien een specialisatieopleiding op
het gebied van letselschade afgerond en is lid van de LSA en ASP.
Veel slachtoffers kiezen er in

eerste instantie voor om hun
belangen te laten behartigen door
een jurist van de rechtsbijstandverzekering. Vaak uit angst voor
hoge rekeningen van een letselschadeadvocaat. Dit is echt niet
nodig! Als de aansprakelijkheid
erkend is, moet de aansprakelijke
verzekeraar namelijk naast jouw
eigen schade óók de advocaatkosten betalen.
Dat betekent dat het inschakelen
van, of het overstappen naar, een
letselschadeadvocaat jou in dat
geval niks kost. Een voordeel is dat
een advocaat, in tegenstelling tot
een jurist, zo nodig een procedure
bij de rechter kan starten.
Je kunt altijd vrijblijvend het gesprek
aangaan met één van onze, in letselschade gespecialiseerde, advocaten.

Ook als de aansprakelijkheid nog niet
erkend is, ben je welkom om contact
op te nemen met ons kantoor.
Baat het niet, dan schaadt het je
letselschadezaak al zeker niet!
Door: Kristel van de Molengraft,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82
www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl
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Extra opvanglocatie Oekraïense
vluchtelingen op Stationsweg

Gemeente betaalt mee
aan carnavalstent in Holthees

Begin december verhuizen ongeveer 60 bewoners van de opvanglocatie bij het Raayland College naar een
aantal woningen aan de Stationsweg. Het gaat om vijf voormalige cliëntenwoningen van Vincent van Gogh.
Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de nieuwe buren.

De Keavers uit Smakt-Holthees zit komend carnavalseizoen
zonder accommodatie nu ’t Pelgrimshuis in Smakt is gesloten.
De carnavalsvereniging wil daarom een tent plaatsen bij de blokhut op sportpark De Halt in Holthees. Gemeente Venray is bereid
de helft van de kosten (3250 euro) te betalen.

De mensen die aan de Stationsweg
komen te wonen, verblijven al een
tijdje in Venray. De meeste van hen
hebben een betaalde baan of gaan
naar school. Door de verplaatsing
naar een woning aan de Stationsweg
wordt meer privacy en ruimte gecreëerd. Daarnaast is er extra opvang
beschikbaar voor andere vluchtelingen
in de opvanglocatie bij het Raayland
College.

Woningen Stationsweg
De woningen aan de Stationsweg
waren al eerder in beeld als opvanglocatie. Destijds is ervoor gekozen
om prioriteit te geven aan andere
opvanglocaties. Het gaat om de

woningen aan de Stationsweg 48,
48a, b, c en d. De laatste jaren waren
hier internationale werknemers
gehuisvest. Deze mensen zijn onlangs
verhuisd naar de gemeente Horst
aan de Maas. De woningen aan de
Stationsweg worden op dit moment
opgeknapt en schoongemaakt.
Mochten de betreffende Oekraïense
vluchtelingen tegen problemen aanlopen, dan kunnen ze terecht bij medewerkers van het Rode Kruis. Deze zijn
een aantal uur per dag aanwezig in
een nabijgelegen kantoorruimte.

Omgevingsvergunning
De zorgwoningen aan de Stationsweg
staan op de nominatie om plaats te

maken voor een groenvoorziening.
Vincent van Gogh is, vanwege de c risis
in O
 ekraïne, bereid om de plannen
hiervoor met twee jaar op te schorten.
Omdat dit niet het oorspronkelijke
plan was, moet de gemeente hiervoor
een aparte omgevingsvergunning
aanvragen. De officiële
vergunningsprocedure start eind
dit jaar of begin volgend jaar. Dit
traject neemt enige tijd in beslag en
de noodzaak voor opvanglocaties
is hoog. Daarom nam het college
van burgemeester en wethouders
op 22 november een gedoogbesluit.
Hiermee is het mogelijk om deze
locatie snel te kunnen gebruiken.

Landbouwverkeer niet over rondweg
Wanssum
Het landbouwverkeer mag definitief niet over de rondweg van Wanssum rijden. Provincie Limburg blijft
bij het standpunt dat geen langzaam verkeer is toegestaan op de provinciale weg. Het College van B&W
van Venray hoopte tevergeefs de landbouwvoertuigen te weren van de Venrayseweg/Brugstraat in de
dorpskern.
De werkzaamheden aan Venrayseweg/
Brugstraat zijn afgelopen zomer begonnen. De oude provinciale weg N270
krijgt hier een herinrichting als woonstraat met een maximumsnelheid van
30 kilometer. De rijweg wordt smaller
en het asfalt maakt plaats voor klinkers
en meer groen, want de oude functie van verbindingsweg is vervallen
sinds het doorgaande verkeer over de
nieuwe rondweg rijdt.
De route van het landbouwverkeer
is vanaf de opening van de rondweg, eind 2020, een heet hangijzer
in Wanssum. Inwoners begrijpen niet
waarom het landbouwverkeer via
de smalle woonstraat midden door
Wanssum blijft rijden, terwijl even verderop een brede rondweg ligt. Ook de
gemeenteraad verzet zich tegen het

besluit van provincie Limburg om geen
landbouwverkeer toe te staan op de
rondweg. De gemeenteraad nam in
september 2021 unaniem een motie
aan om de provincie op andere gedachten te brengen.
De wethouders Erik van Daal (Venray
Lokaal) en Wim de Schryver (VVD)
zaten vorige maand aan tafel met
verkeersgedeputeerde Maarten van
Gaans. De uitkomst van het gesprek
was niet positief voor Wanssum. Het
college legt zich noodgedwongen neer
bij de afwijzing van de provincie, zo
blijkt uit de raadsinformatiebrief.

Klachten zullen blijven

Wanssum blijven rijden. Tijdens het
werk aan de Venrayseweg, de tweede
fase, mogen landbouwvoertuigen
deels over de rondweg. Bij de rotonde
op de Geijsterseweg moeten de voertuigen weer verder door het dorp. Het
college zegt niet gelukkig te zijn met
deze uitkomst. ‘Want de klachten vanuit Wanssum zullen blijven bestaan’.
De provincie heeft als argument dat
het onwenselijk is om vrachtwagens
en landbouwverkeer samen te voegen op de rondweg. Ook vanwege de
doorstroming is langzaam verkeer niet
gewenst. Zowel verkeerstechnisch als
juridisch is het onmogelijk, stelt de
provincie.

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden, het deel Brugstraat, moet
het landbouwverkeer ook gewoon door

Tekst: Henk Willemssen

Al drie jaar onzekerheid erfgoedinstellingen

Tweelingdorp Smakt-Holthees
valt onder twee gemeenten.
Daarom betalen de gemeenten
Venray (Smakt) en Land van Cuijk
(Holthees) ieder de helft van de
huur van 6500 euro van de tent.
Met de energiekosten is geen rekening gehouden. Hiervoor moet de
carnavalsvereniging zelf opdraaien.
Venray en Land van Cuijk trekken
ook samen op om een gemeenschapshuis te realiseren voor beide
dorpen, want de huur van een
tent is maar een tussenoplossing.
Door de sluiting van restaurant ’t
Pelgrimshuis, op 1 april van dit jaar,
werden veel verenigingen dakloos.

Enige optie
De Keavers heeft bekeken of de
carnavalsactiviteiten konden worden verplaatst naar café-zaal ’t
Trefpunt in Holthees, maar van-

wege de hoge huur en allerlei
voorwaarden was dat geen optie,
meldt de gemeente. Het plaatsen
van een tent op het sportpark is de
enige mogelijkheid om beide dorpen toch samen carnaval te laten
vieren in 2023.
Gemeente Venray spreekt van een
kortetermijnoplossing. Samen met
de werkgroep gemeenschapsaccommodatie Smakt-Holthees en
gemeente Land van Cuijk wordt
naar een toekomstbestendige
oplossing gezocht. Als eerste moet
een locatie in beeld komen voor
een nieuw gemeenschapshuis. Er
is nog geen geld voor opzij gezet,
want Smakt valt niet onder Schoon
door de Poort. Bij dit project worden alle gemeenschapshuizen
verzelfstandigd en met financiële
steun van gemeente Venray opgeknapt.

Vragen over afvalwater
stortplaats
GroenLinks wil meer duidelijkheid over de controle op het afvalwater dat afkomstig is van de stortplaats in Venrays Broek. De
gemeente wil eigenaar Bodemzorg Limburg toestemming geven
om hier een zonnepark aan te leggen.
Bij enkele fracties bestaan zorgen
over de chemische verontreiniging
van de afvalberg en de gevolgen
voor het geloosde water. Het water
stroomt in een sloot die om de
vuilnisbelt is gegraven. Voordat het
water kan worden afgevoerd naar
de gemeentelijke riolering en de
waterzuiveringsinstallatie, vindt
een kwaliteitcontrole plaats.
Commissielid Karin Hoedemaekers
van GroenLinks heeft tijdens de
informatieavond op 9 november
niet kunnen achterhalen wie de
metingen en de monitoring verricht. “Bodemzorg Limburg. als

eigenaar van het gebied, wist hier
niet van. Ook de wethouder kon
niet met zekerheid zeggen of dit
dan door het Waterschap wordt
gedaan.”
GroenLinks heeft vragen gesteld
aan het College van B&W om
erachter te komen welke instantie
verantwoordelijk is voor het meten
van de waterkwaliteit. Ook wil
Karin Hoedemaekers weten hoe
vaak de monitoring plaatsvindt
en wat de vervolgstappen zijn als
de waardes het gewenste niveau
overstijgen.

Toekomstplan cultureel erfgoed
blijft onzeker
Ook het onderzoek van adviesbureau BMC verschaft niet de gewenste duidelijkheid over de toekomst van het
cultureel erfgoed in gemeente Venray. Al drie jaar is er onzekerheid over de erfgoedinstellingen die zijn
gehuisvest in De Borggraaf in Venray. In een bijeenkomst met culturele instellingen wordt binnenkort toch
geprobeerd richting te geven aan het eindrapport van BMC.
Het College van B&W meldt in een
raadsinformatiebrief dat de gemeenteraad in januari 2023 een voorstel
tegemoet kan zien. De samenwerking
tussen de gebruikers van gebouw De
Borggraaf verloopt al vanaf de opening
in 2017 niet naar wens. De ruzie tussen
Venrays Museum en Historisch Platform
Venray, waarbij 48 culturele instellingen zijn aangesloten, spitste zich toe
op de historische website RooyNet. De
gemeente nam als tussenoplossing de
website in eigen beheer. Ook de huisvesting in De Borggraaf en het vrijwilligersbeleid zijn knelpunten.

Weinig regie en daadkracht
Bureau Living Past werd drie jaar geleden ingehuurd om een onderzoek in
te stellen. De uitkomst van het rapport
was voor de gemeente onvoldoende.
Daarop werd BMC ingeschakeld om
een vervolgonderzoek te doen. Maar
ook dit rapport voldoet volgens het
college niet aan de opdracht van een
nieuwe organisatiestructuur, alhoewel
er bruikbare adviezen in het rapport
staan. BMC gaf in januari van dit jaar
een tussenstand in het sprekersplein.
Onderzoeker Gitta Luiten zei toen dat
er te weinig regie en daadkracht is en

dat er betere afspraken gemaakt moeten worden tussen het museum en de
andere erfgoedpartijen.
Het rapport van BMC is in juli verschenen. De gemeente heeft de
conceptversie eerst besproken met
de besturen van Venrays Museum en
Historisch Platform Venray en met
RooyNet. Na een gesprek met de
gemeente heeft BMC het eindrapport
opgeleverd.

Tekst: Henk Willemssen

Kerstontbijt op
tweede kerstdag.
Reserveer online!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Financiële impact

Venray verlengt aanvraag
periode energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen - tot 120 procent van het
minimum - kunnen in 2022 een energietoeslag van 1.300 euro
ontvangen. Huishoudens met een inkomen tussen 120 procent en
130 procent van het sociaal minimum kunnen op hun beurt een
toeslag van 650 euro aanvragen. De aanvraagperiode is verlengd
tot en met 31 december 2022.
De energietoeslag is bedoeld om
de financiële impact van de stijgende energiekosten te verzachten. “We vinden het belangrijk
dat alle inwoners van gemeente
Venray die recht hebben op de
energietoeslag, deze ook krijgen. Aan een groot deel van deze
inwoners is de energietoeslag al
uitgekeerd, maar we weten dat de
groep groter is. Om ook deze inwoners de kans te geven de energietoeslag aan te vragen, hebben we
de aanvraagperiode verlengd naar
het einde van het jaar. In eerste
instantie was 31 oktober de deadline”, verduidelijkt wethouder
Martin Leenders

Aanvragen energietoeslag
De energietoeslag is eenvoudig aan te vragen op de website
van de gemeente. Daar staan de

voorwaarden waarom voldaan
moet worden om in aanmerking te
komen voor de toeslag en kunnen
inwoners een digitaal formulier
invullen. Er zijn diverse organisaties in Venray die kunnen helpen
bij het indienen van een aanvraag.
Een overzicht van deze organisaties is eveneens te vinden op de
website van de gemeente.
De gemeente tracht aanvragen zo
snel mogelijk af te handelen. Het
kan tot maximaal zestien weken
duren voordat er een beslissing
is genomen over een aanvraag.
Na een positief besluit wordt het
bedrag zo snel mogelijk uitbetaald. Dit gebeurt In ieder geval
binnen 2 weken na ontvangst van
het besluit. Op dit moment is de
gemeente bezig met het afhandelen van de aanvragen die voor
31 oktober zijn ingediend.

Zoek
je werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan
en salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Operator (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P058056

Wil je werken in een gedreven organisatie met een passie
voor dieren? Je bent onderdeel van een klein team en
draagt verantwoordelijkheid voor het productieproces
van mengvoeders. Iets voor jou?

Medewerker akkerbouw (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P058107
Ploegen, poten en rooien; zomaar een aantal werkzaamheden
in deze job. Een afwisselende, structurele baan in een team
van 3 collega’s. Reageer snel!

Medewerker siergrassenkwekerij (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P057825

Ben je breed en flexibel inzetbaar en hou je van een
uitdaging? In deze functie ga je aan de slag met
groene, rode, gele, blauwe en zelfs zwarte siergrassen. Nieuwsgierig?

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

Rekenkamer doet geen
onderzoek naar natuur
De rekenkamer vindt het niet zinvol een onderzoek te doen naar de
toestand van natuur en landschap in gemeente Venray. Het onderwerp
staat wel op de onderzoeksagenda, maar dat is vooral omdat Venray een
gemeente is met veel areaal natuur. Voor de rekenkamer zijn er in het
gemeentehuis echter te weinig beleidstukken aangetroffen waaraan
getoetst kan worden.
Dat schrijft voorzitter Judith Hendrickx
van rekenkamer gemeente Venray
in een brief aan de gemeenteraad.
Ze meent dat een onderzoek op dit
moment nauwelijks meerwaarde
heeft. De rekenkamer geeft de
gemeenteraad het advies om eerst de
natuurambities te vertalen in echte
beleidskaders. Ambities heeft de
gemeente genoeg maar ze liggen niet
vast. Dit houdt ook een risico in, waarschuwt de rekenkamer.
De plannen voor natuur en landschap
kunnen namelijk op de lange termijn
gefrustreerd of zelfs onmogelijk
worden door ongewenste ruimtelijke
ontwikkelingen, zoals bebouwing
in het buitengebied die ten koste
gaat van het landschap. “Waardoor
er voortdurend geknabbeld wordt
aan natuur en landschapwaarden”,

aldus de rekenkamer die bezig was
met een vooronderzoek. Hiervoor
waren bij de gemeente alle stukken
opgevraagd die betrekking hebben
op dit onderwerp. De belangrijkste
regels voor de bescherming van
natuurwaarden zijn te vinden in
het bestemmingsplan buitengebied
van 2010. Daarnaast heeft de
gemeenteraad twee beheerplannen
vastgesteld: voor de bossen en de
bermen. In de nieuwe omgevingsvisie
straalt gemeente Venray een
flinke ambitie uit. “Maar die wordt
nauwelijks ondersteund door
concrete kaders. Zo ontbreekt
zicht op een realistische planning
en uitvoeringsaanpak”, meldt de
rekenkamer.
Tekst: Henk Willemssen

Venray Lokaal wil beter herstel
van straten
Straten worden bij bouwwerkzaamheden vaker opengebroken voor de
aanleg van kabels en buizen. Venray Lokaal vindt dat het herstel
meestal maar provisorisch wordt uitgevoerd, zoals het dichtleggen van
de gaten in het asfalt met klinkers.
“Dit blijft daarna nog meerdere
jaren zo”, constateert commissielid
Tino Zandbergen, die wil weten of de
gemeente een vergunning verleent
aan de aannemer om de straat open
te breken. Hij heeft hierover vragen
gesteld aan het College van B&W.
De lokale partij wil ook weten wie er
verantwoordelijk is voor het uitvoeren
van de wegreparaties. Waarom hoeft
de opengebroken straat en het trottoir niet in originele staat te worden

hersteld, vraagt Venray Lokaal zich af.
Dit zou dan binnen een bepaalde termijn na afloop van de bouw m
 oeten
gebeuren. En als de gemeente het
herstelwerk toch moet uitvoeren, worden de kosten dan op de aannemer
verhaald? Venray Lokaal wil ook een
overzicht zien van al het beschadigd
straatwerk dat nog niet is hersteld in
gemeente Venray.
Tekst: Henk Willemssen

Toename voortijdige
schoolverlaters
Het aantal voortijdige schoolverlaters is dit jaar flink gestegen in
gemeente Venray. Er zijn tot nu toe 202 jongeren die tussentijds zijn
gestopt met hun school of opleiding. Het aantal ligt een kwart hoger dan
voor de coronaperiode.
De gemeente verklaart het hoge aantal als een nasleep van de coronaperiode. De voornaamste oorzaak van
het afbreken van de schoolloopbaan
is dat jongeren een verkeerde schoolkeuze hebben gemaakt. Dat komt
vooral doordat tijdens corona geen
open dagen konden worden gehouden. Die vonden veelal digitaal plaats
evenals de loopbaanoriëntaties.
Jongeren tot 23 jaar die stoppen
met school komen in beeld bij de
gemeente. Als ze geen startkwalificatie hebben (een havo- of vwo-diploma
of een mbo-diploma vanaf niveau
2), krijgen ze via het RMC (Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie) een persoonlijke trajectbegeleider toegewezen. Het doel is de jongere terug te

begeleiden naar school of een andere
passende oplossing - bijvoorbeeld
een combinatie van leren en werken te vinden.
Gemeente Venray telt momenteel
626 inwoners die een WW-uitkering
ontvangen via het UWV. Dit aantal is
in jaren niet zo laag geweest. Voor
de coronaperiode lag het aantal rond
890 uitkeringen. In 2020, het eerste
coronajaar, was er even een piek
naar 962 werkelozen. Daarna nam
het aantal gestaag af. De oorzaak
is de krapte op de arbeidsmarkt.
De gemeente geeft aan dat ook in
Venray veel meer v acatures openstaan
dan dat er mensen beschikbaar zijn.

Caspers Corner

Column

Ome Louis
De zegekar van ome Louis is weer
van stal gehaald. In de acht jaar
na de 3-0 overwinning in en op
Brazilië op het WK van 2014, heeft
deze wel wat deukjes opgelopen.
Ook maandag piepte en kraakte
de kar van alle kanten, maar
uiteindelijk mocht toch het
karretje van de kampioen van
Afrika aangebonden worden.
Ome Louis is terug! Maar waar
hebben we deze overwinning
eigenlijk aan te danken?
Zijn het de geniale keuzes van ome
Louis? Laten we op doel beginnen. De ‘keeperscarrousel’ van
ome Louis draaide op volle toeren. Mark Flekken, Jasper Cillessen,
Remko Pasveer, Justin Bijlow en
Andries Noppert. Dit met handschoenen bewapende vijftal dacht
zo’n drie weken geleden nog allemaal een grote kans te maken om
het WK in de basis te beginnen.
Twee van hen zagen deze droom
eerder al in rook op gaan. Onze
meest ervaren toernooi keeper
mee naar een WK? Nee, slecht
idee. De doelman van de nummer 2 van de Bundesliga? Nee, niet
goed genoeg. Wordt de keeper van
het grote Ajax dan eerste keeper?
Nee, ook niet. De keeper dan die
een Conference League finale achter de rug heeft? Nee, ook geen
goede keuze. De keeper zonder
interlands, die vorig jaar de bank
bij Go Ahead Eagles nog warmhield en pas twee keer voor meer
dan 30.000 man gespeeld heeft?
Uitstekend idee! Andries Noppert,
de toren van Joure, de eerste keeper van het Nederlands elftal. De
geboren Fries was een sta in de
weg voor de Senegalese kleerkasten, als een muur, als een kat.
Wat een perfecte keuze van ome
Louis. Of overdrijven we nu? En dan
hebben we het nog niet eens
gehad over het opstellen van Cody
‘EinTovenaar’ Gakpo. Hij knikte
zonder moeite de 0-1 tegen de
touwen. Of de perfecte wissel van
Davy Klaassen. De altijd hardwerkende beunhaas op het middenveld zette ons zowaar op 0-2.
Heeft ome Louis dit afgedwongen? Heeft hij de perfecte keuzes
gemaakt? Laten we eerlijk zijn:
het is maar goed dat de gouden
jongeheer van Louis veilig opgeslagen ligt in zijn oranje onderbroek.
Want als dit het niveau is, gaan we
zowel die gouden jongeheer als
die oranje onderbroek nog hard
nodig hebben de komende wedstrijden.
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Strijd tegen geweld tegen vrouwen

Venray doet mee aan Orange the World 2022
Gemeente Venray is medestander in de strijd tegen geweld tegen
vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the
World. Daarom kleuren vanaf vrijdag 25 november de Schouwburg,
de fontein op het Schouwburgplein en de brug bij het Raayland College
oranje. Ook het kunstwerk ‘de Poort van Gelijkheid’ op de rotonde
Zuidsingel en Leunseweg wordt tot 10 december oranje uitgelicht.

Betalingsproblemen verlichten

Gemeente versoepelt
betalingstermijn

Inwoners en bedrijven van gemeente Venray mogen de lokale
heffingen volgend jaar over meer termijnen spreiden. Door de
versoepeling hoopt het College van B&W betalingsproblemen te
verlichten in tijden van hoge inflatie en stijgende
energieprijzen.
De gemeente verstuurt op 28
februari 2023 weer de jaarlijkse
aanslag van de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolrecht en
afvalstoffenheffing. Wie geen
machtiging voor automatische
incasso heeft, mag de factuur
voortaan in vier termijnen voldoen.
Dit was tot nu toe in twee termijnen. Wie wel een automatische
incasso heeft, gaat de lokale lasten
in tien termijnen betalen in plaats
van negen.

Geld later binnen
De lokale heffingen vormen de
grootste eigen inkomstenbron
van de gemeente. Door de betaaltermijnen te verlengen, krijgt de
gemeente het geld later binnen.
Een gemiddeld huishouden met

een eigen woning betaalt 851
euro aan de gemeente in 2023.
Dit is een toename van 4,3 procent
ten opzichte van dit jaar (815,62
euro). Huishoudens die wonen
in een huurhuis betalen volgend
jaar gemiddeld 503 euro, want ze
zijn vrijgesteld van ozb (347 euro).
De rioolheffing van 244,70 euro
ligt vast. De afvalstoffenheffing van gemiddeld 258 euro per
huishouden bestaat grotendeels
uit het vaste tarief van 209 euro.
De hoogte van het variabele deel
is afhankelijk van hoe vaak restafval wordt aangeboden. Groenafval,
plastic, blik en drankpakken worden gratis aan huis opgehaald. Glas
kan gratis worden ingeleverd bij de
glasbakken die in alle dorpen en
wijken staan.

Profielschets overhandigd

Venray zoekt enthousiaste
aanvoerder als
nieuwe burgemeester
Tijdens de raadsvergadering van 16 november overhandigde de
gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester van
Venray aan gouverneur Emile Roemer. In de profielschets
beschrijft de gemeenteraad welke verwachtingen Venray heeft
van de nieuwe burgemeester en welke competenties daarbij
horen. Belangstellenden voor de functie van burgemeester
kunnen tot vrijdag 9 december solliciteren bij de gouverneur van
de provincie Limburg.
Sinds 22 december 2021 is Leontien
Kompier waarnemend burgemeester van Venray. De periode van
waarnemen eindigt als de nieuwe
kroonbenoemde burgemeester in
Venray start, waarschijnlijk rond de
zomer van 2023.

Honderden reacties profielschets
Bijna zeshonderd inwoners van
de gemeente Venray hebben via
een vragenlijst aangegeven wat zij
belangrijke eigenschappen vinden
voor een nieuwe burgemeester. De
meeste inwoners kwamen uit op het
profiel van een enthousiaste aanvoerder. Zij zien graag een burgemeester die grenzen opzoekt, die
zijn of haar blik op de toekomst richt,
verandering niet uit de weg gaat en
graag anderen bij plannen betrekt.

Sollicitatieprocedure
Na het sluiten van de vacature
gaat de gouverneur met kandidaten in gesprek. Daarna volgt een
overleg tussen de gouverneur
en de vertrouwenscommissie,
die bestaat uit een afvaardiging van de gemeenteraad. De
vertrouwenscommissie spreekt
vervolgens ook met een aantal
kandidaten. In een besloten vergadering maakt de gemeenteraad
uiteindelijk een keuze en stelt een
aanbeveling vast.
Deze aanbeveling wordt vervolgens in een openbare vergadering bekendgemaakt. De
aanbeveling gaat naar de minister van Binnenlands Zaken en
Koninkrijksrelaties, waarna een
Koninklijk Besluit volgt.

Inclusie staat in Venray al een tijdje
prominent op de agenda. Daar past
deelname aan deze campagne prima
bij. “De boodschap achter de internationale campagne heeft alles te
maken met respect voor elkaar. Iets
waar lokaal de Stichting Respect On
zich voor inzet. Vanuit de gemeente
kunnen we dit niet genoeg benadrukken”, vertelt Martin Leenders, wethouder Inclusie, over het belang van
deelname.

Het WK voetbal
De kleur oranje staat symbool voor
een zonnige toekomst, vrij van
geweld tegen vrouwen en meisjes.
Dit jaar valt Orange the World samen
met het WK voetbal in Qatar, met als
gevolg dat inwoners van Venray de
oranje uitgelichte plekken wellicht
associëren met het WK. Vanwege de
mensenrechtensituatie in Qatar vindt
de gemeente het echter niet gepast
om hier op die manier aandacht aan
te besteden en benadrukt daarom dat
het oranje uitlichten van de locaties
niets met het WK van doen heeft.

Situatie in Nederland
In Nederland krijgt 45 procent van de
vrouwen en meisjes te maken met
geweld. De nadruk bij de aanpak van
geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn
van cruciaal belang, maar gemeente
Venray vindt dat er ook meer moet
worden geïnvesteerd in het voorkomen van geweld door het bij de
wortels aan te pakken. “Daar kan
iedereen een steentje aan bijdragen,
zo is de gedachte. Zowel individuen,

professionals, organisaties, bedrijven als overheden kunnen een rol op
zich nemen. Belangrijk daarbij is om
niet alleen vrouwen en meisjes, maar
nadrukkelijk ook mannen en jongens
te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar
aan te spreken op grensoverschrijdend
gedrag”, aldus een woordvoerder van
de gemeente.

Orange the World
De Internationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen vindt plaats op vrijdag 25 november. Op deze dag start
de jaarlijkse campagne Orange the
World, tegen geweld tegen vrouwen.
De campagne duurt tot 10 december,
de Internationale Mensenrechtendag.
De tussenliggende dagen worden de wereldwijde ‘16 Dagen van
Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’
genoemd.Het wordt voor gemeente
Venray de vierde keer dat ze meedoen
aan deze actie.
Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd
om onderdeel van de oplossing te
worden, als medestander in de strijd
tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de ‘medestanderpledge’
op orangetheworld.nl Hiermee geeft
de ondertekenaar aan dat hij of zij zich
wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Mensen
die medestander zijn, krijgen een
speciale nieuwsbrief met allerhande
praktische tips over wat je kunt doen
in je dagelijks leven om geweld en
intimidatie tegen vrouwen te helpen
voorkomen en stoppen.

Plannen binnenkort gepresenteerd

Woningbouwplan voor
bedrijventerrein De Brier
in Venray

Projectontwikkelaar SVE Group wil op het noordelijk deel van
bedrijventerrein De Brier woningen realiseren. Dit jaar kocht de
ontwikkelaar meerdere kavels op het terrein en startte met de
planvorming. Binnenkort ontvangen omwonenden, ondernemers en
andere direct belanghebbenden een uitnodiging voor de presentatie
van de plannen.
Wethouder Jan Jenneskens spreekt
van een belangrijke stap in de
ontwikkeling van dit gebied. “Er is
grote behoefte aan nieuwe woningen
voor verschillende doelgroepen.
Deze plannen gaan daar zeker aan
bijdragen. In Venray-kern willen we
zoveel mogelijk tussen bestaande
bebouwing bouwen en bij voorkeur
niet in het buitengebied. De
ontwikkeling van De Brier is een
mooi voorbeeld daarvan.”

ondernemersvereniging van De Brier
al eerder of herontwikkeling mogelijk
was en ging daarover in gesprek met
de gemeente.
De gemeenteraad besloot in
september 2020 om het zuidelijk
deel van de Brier aan te wijzen als
plek voor grootschalige winkels en
het noordelijk deel te gaan wijzigen
in een woongebied. Daarbij gaf de
raad ook voorwaarden mee voor de
uitwerking van woningbouwplannen.

Leegstand en achterstallig
onderhoud

Voorjaar 2023

Het noordelijke deel van
bedrijventerrein De Brier heeft
momenteel te maken met leegstand
en achterstallig onderhoud. De
gebouwen liggen versnipperd en
hebben verschillende eigenaren.
Delen van het gebied hebben ook een
verpauperde uitstraling gekregen.
Om die redenen onderzocht de

De SVE Group heeft met meerdere
ondernemers van De Brier afspraken
gemaakt over de overname van hun
kavels en is met de voorwaarden
van de gemeenteraad aan de slag
gegaan. De verwachting is dat
de plannen het eerste half jaar
van 2023 verder vorm krijgen. De
gemeenteraad neemt uiteindelijk een
besluit over de plannen.

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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Het verliezen van een naaste zorgt voor veel verdriet. Dit verwerken wordt als moeilijk ervaren. Zeker omdat er een taboe rust op
openlijk rouwen. Mensen vinden het over het algemeen lastig om over de dood te praten en weten vaak niet goed wat ze wel en niet
kunnen zeggen. Om hierin te ondersteunen, vinden er steeds vaker bijeenkomsten plaats die het doel hebben dit verdriet te
erkennen en bespreekbaar te maken.

Ondersteuning
bij rouw en verdriet

Schenken, overlijden en scheiden
www.sos-advies.nl

Samen
voor een

prachtige herinnering

Weet jij:

• Wat er gebeurt met jouw nalatenschap?
• Wie jouw zaken regelt wanneer je dat zelf niet meer kunt?
• Hoe je je vermogen voordelig kunt schenken aan je
(klein)kinderen?
• Hoe jullie bezittingen worden verdeeld wanneer je
relatie wordt verbroken?
Een greep uit de vragen die je jezelf kunt stellen om te
beoordelen of je je zaken goed hebt geregeld.

Mieke Hendrix van SOS advies staat samen met
jou stil bij belangrijke momenten in je leven:
een schenking, een overlijden of een scheiding.
Momenten die aandacht verdienen.
Stap voor stap begeleiden we je bij
alle juridische, administratieve en
belasting-technische zaken. Dit doen
we met aandacht, kennis van zaken en
in begrijpelijke taal.

Lucie Geurts-Saris

Uitvaartspreker

06-41121858
Lucie@luciegeurts.nl
www.luciegeurts.nl

Neem vrijblijvend contact op door te bellen
met 077 464 09 89 of een mail te sturen naar
info@sos-advies.nl.

S.O.S. advies | De Voorde 12 | 5807 EZ Venray

U kunt rechtstreeks of via uw
uitvaartondernemer contact opnemen
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‘Rouw is voor iedereen anders, delen van
ervaringen helpt’
Binnenkort wordt in Venray gestart met een gespreksgroep ‘Omgaan met verlies’, speciaal voor mensen die een dierbare zijn verloren. Onder leiding van Anja Damhuis (Synthese) en
Toon Emonts (Lotgenoten Horst) worden gevoelens omtrent rouw besproken tijdens zes bijeenkomsten. “Het delen van je ervaring kan helpen bij de verwerking.”

“Een opsteker. Een lichtpuntje in deze
verwarrende tijd.” Het is de veelzeggende
reactie die één van de deelnemers aan
de vorige ronde van gespreksgroep
‘Omgaan met verlies’ achterliet bij de
organisatoren. De rouwende in kwestie was
in eerste instantie wat huiverig geweest,
vertelt Anja Damhuis als één van de twee
organisatoren. “Ze ervaarde vanaf de eerste
bijeenkomst warmte, betrokkenheid en
herkenning. Dat bood heel veel steun.”
Anja organiseert de gespreksgroep onder de
vlag van Synthese samen met Toon Emonts.
Hij is één van de stuwende krachten achter
Lotgenoten Horst. En niet onbelangrijk in

dit geval: beide zijn ervaringsdeskundige
op het gebied van rouw en omgang
met verlies.

Vertrouwde setting
Twintig jaar geleden verloor Toon zijn jongste
zoon bij een motorongeluk. Hij had de
kracht om die trieste gebeurtenis te vertalen
naar iets positiefs, toen hij startte met de
begeleiding van rouwgroepen. “Toentertijd
ging ik zelf door een lang rouwproces heen. Ik
ervaarde aan den lijve hoe het was om steun
te vinden bij derden. Daarom is het zo mooi
om rouwgroepen te begeleiden. Je bent een
luisterend oor waar mensen steun vinden

en biedt een groep de ruimte om elkaar
aan te vullen, in een vertrouwde setting”,
vertelt Toon die met name in Horst en Venlo
veel ervaring opdeed wat betreft hulp bij
rouwverwerking. Ook Anja, die in Venray al
leiding gaf aan de nodige gespreksgroepen,
weet hoe het voelt om een dierbare te
verliezen. Toen ze 18 jaar oud was, kwam
haar toenmalige vriend te overlijden. “Hij
is verongelukt. Het is inmiddels veertig jaar
geleden, maar als jongere heb ik het toen
heel erg gemist om mijn verdriet te kunnen
delen. Dat had ook met de tijdsgeest van
toen te maken. Niemand wist hoe ermee om
te gaan. Achteraf heb ik die periode als heel
eenzaam ervaren. Die gebeurtenis vormt
voor mij de motivatie en drive om deze
gespreksgroepen te leiden.”

Samenwerking
In februari wordt in Venray gestart met een
nieuwe ronde ‘Omgaan met verlies’. In totaal
gaat het om zes bijeenkomsten die telkens
twee uur duren. “Het begeleiden en ondersteunen van rouwgroepen valt onder de
werkzaamheden van Synthese. Dit doen
we in meerdere gemeenten”, vertelt Anja.
“Normaal doe ik de begeleiding met een collega, maar dit keer hebben we Toon bereid
gevonden. Een échte ‘ouwe rot’ in dit vak
met heel veel praktijkervaring wat betreft
het begeleiden van rouwgroepen.” Tijdens
de bijeenkomsten bieden Toon en Anja een
veilige omgeving, waar het draait om herkenning en erkenning. “Na een aanmelding
volgt een intakegesprek. Een groep bestaat
uit minimaal zes en maximaal tien personen.
Ervaringen en verhalen worden in vertrouwen gedeeld met lotgenoten”, legt Toon uit.
Een deelnemer krijgt een klapper met onder
andere tips en oefeningen die kunnen helpen bij rouwverwerking. “Daarnaast zorgt
het boek ‘Helpen bij verlies en verdriet’ van
Manu Keirse voor veel houvast bij verwerking. Dat is echt een aanrader wanneer het
gaat om dit onderwerp”, legt Anja uit. Het
zijn handvaten die ze tijdens ‘Omgaan met

verlies’ ook aanreikt aan de deelnemers.
Want praten over rouw en verlies helpt, zo
ervoeren veel mensen die een dierbare zijn
verloren eerder al.

Je bent
een luisterend oor waar
mensen steun vinden

Spreek je uit
“Mensen vinden het doorgaans lastig om
na te denken over de laatste levensfase”,
vertelt Anja. “Terwijl het juist veel rust kan
geven om er wél over te spreken met je
omgeving. Het helpt bij het rustig afscheid
kunnen nemen. Ook voor de mensen om je
heen. Zeg de dingen die je graag nog had
willen zeggen.” Zelf kregen Toon en Anja die
kans niet, toen er een dierbare uit hun leven
werd weggerukt. “Iedere situatie is anders.
Soms werk je lang naar een afscheid toe.
Soms is het heel plots. Rouw is voor iedereen
anders, maar de gespreksgroep biedt steun
en een luisterend oor. Voor welke manier van
rouwen dan ook”, besluit Toon. Aanmelden
voor de gesprekgroep kan via synthese.nl
onder het kopje ‘aanbod & inschrijving’ of door
te bellen naar 0478 51 73 17. Mensen in Horst
aan de Maas kunnen terecht bij 
www.lotgenotenhorst.nl Na aanmelding volgt
een kennismakingsgesprek.

Ervaringen en verhalen
worden in vertrouwen
gedeeld met lotgenoten

Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Jelle van Hees & Synthese
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Hoe om te gaan met verdriet?

Monique Verhaegh en Patty Joosten maken rouwen
draaglijker door erover te praten
Sinds kort vindt er één keer in de twee maanden bij de dorpsontmoeting in Meijel een bijeenkomst plaats waar gepraat kan worden over
rouw. Rouwbegeleidster Monique Verhaegh en Patty Joosten begeleiden de groep in het rouwproces en geven de bezoekers handvaten
om het verdriet draaglijker te maken.

iemand verliest, ontstaat er chaos in je
voelen en denken en is focussen lastig,
omdat je uit je dagelijkse routine wordt
getrokken. Wat mensen doen is overgaan
naar een overlevingsdrang, totdat ze weer
structuur in het hoofd krijgen. We hebben
het tijdens de bijeenkomst gehad over jezelf
beschermen tegen een overspoeling van
verdriet. Het is bijvoorbeeld niet erg om naar
buiten te gaan en je gedachtes te verzetten.
Het verdriet blijft, maar je maakt de
zwaarte ervan minder, waardoor de situatie
draaglijker wordt en je andere energie krijgt.
De energie van de goede dagen wil je graag
vasthouden.”

Grenzen aangeven
Ook kwamen de feestdagen aan de orde. De
groep gaf elkaar tips hoe om te gaan met
deze pittige dagen. “Ze kregen de opdracht
mee om van tevoren te bedenken hoe ze
invulling geven aan de feestdagen. Ben niet
te streng voor jezelf en kom voor jezelf op.
Geef je grenzen aan en heb geen verwachtingen van anderen. Spreek vooral uit wat je
wilt. Dat is vaak lastig als je zo gewend bent
rekening te houden met iedereen. Rouw is
voor iedereen anders en is uniek. De relatie
tussen de achterblijvers en de overledenen is
bijvoorbeeld bepalend voor de rouw. Iemand
die jarenlang met de overledene heeft
samengewoond en alles heeft gedeeld, is
uiteindelijk na het verlies alleen thuis en kan
bij niemand het verhaal kwijt. Bellen met
bijvoorbeeld de kinderen, is toch anders dan
praten met je partner. Zij zien het verlies als
een groot gemis.”

De dood hoort bij het leven
en het is niet erg
om daarover te rouwen

Hoofd vol

Tijdens een informatieavond over rouw
en verlies in juni, gegeven door Monique
Verhaegh, bleek er voldoende interesse te
zijn om een rouw- en verliescafé op te zetten. Dorpsontmoeting Meijel besloot naar
aanleiding hiervan om vanaf oktober samen
met rouwbegeleidster Monique en Patty
Joosten, die elkaar kennen uit het werkveld,
te beginnen met de bijeenkomsten. Zes per-

sonen meldden zich aan om over hun verdriet te vertellen. Volgens Monique is het
belangrijk om over rouw te praten en zeker
met gelijkgestemden. “Voor veel mensen
is rouwen lastig, in eerste instantie doordat emoties tonen nog wordt gezien als een
taboe. We zijn niet gewend om over de dood
te praten en we hebben er weinig woorden
voor. Maar het is oké om verdriet te hebben.

WELKOM

OP LANDGOED EN NATUURBEGRAAFPLAATS WEVERSLO

• Wandel vrij rond door het prachtige bos
• Ontdek de voordelen van natuurbegraven
• Reserveer een eeuwige grafplek in de natuur
Ons Boshuis is dagelijks open van 13.30 - 16.30 uur.
Kom gerust langs voor meer informatie of een rondleiding.

www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide • 0487 - 515721 • natuur@weverslo.nl
in de Peel tussen Deurne en Venray

Door het gesprek aan te gaan over het verdriet, verzacht de situatie. Ik vind het mooi
om dit mensen mee te geven. De dood hoort
bij het leven en het is niet erg om daarover
te rouwen.”

Taboe
Monique geeft aan dat niet alleen naasten
van de overledenen moeite hebben met het
omgaan met verdriet, maar ook de omgeving
kampt hiermee. In het verleden was rouwen
meer zichtbaar, legt ze uit. “In het verleden gaf de katholieke kerk een periode van
zes weken af om te rouwen en was er geen
openbaar leven. Ook gingen mensen zwart of
sober gekleed of droegen een rouwband. Nu
is rouw minder zichtbaar. Daarnaast weten
mensen vaak niet wat ze moeten zeggen
tegen iemand die met verdriet loopt. Ze worden meegezogen in de angst van het verhaal
en vaak willen ze de omstandigheden invullen voor anderen. Ook zijn mensen bang om
zelf te huilen om het verdriet van een ander.”

Veerkracht
Het rouwcafé is een laagdrempelige
manier om met ervaringsdeskundigen over
verschillende thema’s te praten. Tijdens de
eerste bijeenkomst vormde ‘veerkracht’
de rode draad. Er werd gepraat over goede
en slechte dagen. “Op het moment dat je

Voor de bijeenkomsten wordt een maximum van acht personen gehanteerd, omdat
het streven is om een persoonlijke sfeer
te creëren. Tijdens de eerste avond waren
zowel mannen als vrouwen aanwezig,
waarmee Monique en Patty erg blij zijn.
“Mannen gaan weer anders om met emoties dan vrouwen. Ook hadden we iemand in
de groep waarvan de partner niet is overleden, maar wel ernstig ziek is. We noemen dit
rouw bij leven. Ze geven steeds kleine stukjes toekomst weg en kunnen moeilijk vooruit
kijken. Mensen die rouw bij leven ervaren,
zijn welkom bij de bijeenkomsten. Er zit
deels overlap tussen bijvoorbeeld rouw om
baanverlies, gezondheidsverlies en de dood.
Bij allen werkt de filter niet meer en raakt
het hoofd vol. Tijdens de bijeenkomsten
geven Patty en ik handvatten om hiermee
om te gaan. Daarnaast kunnen de bezoekers
van elkaar leren door ervaringen te delen en
erkenning te krijgen voor hun verdriet.”
De volgende bijeenkomsten staan gepland
op 4 januari, 1 maart, 26 april en 21 juni.
De bijeenkomst begint altijd met de voordracht van een gedicht. Daarna volgt een
gesprek over wat er op dat moment speelt
bij de bezoekers. Het rouw- en verliescafe
start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Keukentafelgesprekken met diepgang bij Huis van Troost en Afscheid

Rouwbegeleidster Marjolijn Geenen start bijeen
komst voor eenzame mensen die verbinding zoeken
Bij het Huis van Troost en Afscheid in Panningen worden sinds kort bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die zich eenzaam voelen
en hun verdriet willen delen. In het uitvaartcentrum van Fien Bos ontvangt rouwbegeleidster Marjolijn Geenen uit Egchel deze mensen
om ze met elkaar te verbinden en meer zingeving te geven.

Sinds 1,5 jaar runt Marjolijn Geenen een
praktijk waarbij ze als rouwtherapeut
ondersteuning biedt aan mensen die
vastlopen in hun verliesbeleving. Vanaf haar
11e groeide ze op met het Tibetaans
boeddhisme, een levensbeschouwing
waarbij praten over de dood als normaal
wordt gezien. “In het Westen wordt de dood
als een eng onderwerp gezien en creëren
mensen angst ervoor. In het boeddhisme
betekent de dood dan ook niet het einde,
maar een transitie naar een nieuw leven.

Er wordt dus ook makkelijker over de dood
gepraat. Door middel van de lessen die ik
al die jaren heb mogen volgen, heb ik vele
inzichten gekregen en methodes geleerd om
mensen te helpen met het verwerken van
rouw. Dit is voor mij de reden geweest om
de opleiding tot rouwbegeleider te volgen
en uiteindelijk een praktijk te beginnen.”

Eenzaamheid
Uit gesprekken met cliënten kwam
volgens Marjolijn naar voren dat

voornamelijk veel weduwnaars kampen
met eenzaamheid. Ze willen niet met
hun verhaal te koop lopen, hebben het
idee dat ze hun verdriet voor zichzelf
moeten houden of weten niet hoe ze
erover kunnen praten. “Daarnaast hebben
mensen vaak een oordeel klaar over
rouwen. Je merkt dat de samenleving aan
het verharden is. Ook heb je een groep
die niet weet wat ze moeten zeggen
tegen iemand die rouwt. Er heerst echt
een taboe op het onderwerp.” Het idee
voor een Plek voor Troost werd daardoor
geboren.

Je merkt
dat de samenleving
aan het verharden is

Alles is bespreekbaar
Elke woensdag vormt de huiskamer van
het Huis van Troost en Afscheid het decor
van keukentafelgesprekken met diepgang,
zoals Marjolijn de bijeenkomsten omschrijft.
“We bieden de mensen een warme
binnenkomst, zodat ze zich thuis voelen
en daardoor hun verhaal durven doen.
Alles is aan tafel bespreekbaar en wat er
wordt besproken blijft tussen de muren van
het afscheidshuis. Het doel is om steun bij
elkaar te vinden en wellicht elkaar in de
toekomst buiten op te zoeken en samen
een nieuwe weg in te slaan. 10 procent van
wat er wordt besproken, gaat over rouwen,
het overige kan over alledaagse dingen
gaan. Vaak denken mensen bij het woord
rouwen aan het verlies van een dierbare,
maar het komt in zoveel facetten van ons
leven voor.”

De bijeenkomsten zijn geschikt voor
iedereen, ongeacht leeftijd of overtuiging.
Er wordt een maximum van tien personen
gehanteerd, zodat Marjolijn haar aandacht
over iedereen kan verdelen. “Eenzaamheid is
een universeel onderwerp. In de coronatijd
zijn veel mensen alleen doodgegaan,
waardoor de betrokkenen het verlies niet
goed hebben kunnen afsluiten. Rouwen
start bij het nemen van afscheid. Als je
daarmee zit, mag je tijdens de bijeenkomst
je hart luchten en over het verdriet in
gesprek gaan met lotgenoten. Je kunt ook
altijd iemand meenemen, als je liever met
iemand samen gaat.”
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend
binnenlopen op woensdag 30 november
en woensdag 14 december van 14.00 tot
16.00 uur.

Het doel is om steun
bij elkaar te vinden
en wellicht elkaar
in de toekomst buiten
op te zoeken

10

jongeren \ 2411

15-vragen aan

Tim Rambags Venray
Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Deze speciale eer staat nog open. Ik
heb verschillende leuke mensen om
mij heen waar ik gezellig mee omga
en waarmee ik bijvoorbeeld gezellig naar de bioscoop ga of een potje
voetbal, maar het verschilt per keer
met wie dit is.

Hoe is het om op de middelbare
school te zitten?
Het is zeker een uitdaging. Je moet
veel leren en maken. Je stopt er veel
tijd in en het is soms moeilijk om te
concentreren. Maar aan de andere
kant is het ook leuk. Je leert nieuwe
mensen kennen en hebt natuurlijk
ook best wel vaak lol. Ook heb ik
best goede punten, dus veel leren
helpt op zich wel.

Heb je een bijbaantje?
Nee, want ik ben al bijna heel de
dag bezig met studeren. Daarom zou
een bijbaantje echt te veel worden.
Daarnaast ben ik pas 12 jaar, dus dan
mag je nog niet zo veel doen op het
gebied van werken.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Lekker chillen met een zak chips en
een filmpje. soms alleen en soms
met vrienden.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb eigenlijk geen voorbeeld als
ik heel eerlijk ben. Ik probeer mezelf
te zijn met mijn eigen dingen.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Tim Rambags
12 jaar
Raayland
Venray

Wat zijn je favoriete hobby’s?
Ik vind het leuk om lekker te voetballen. Dit doe ik dan ook bij SV
Oostrum, waar ik al zeven seizoenen lid ben. Elke dinsdag, donderdag en zaterdag sta ik op het veld
om te voetballen. Ook vind ik gamen
leuk. Een potje Fifa of Fortnite doe
ik graag. Vooral met vrienden is dat
leuk om te doen.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Alle talen spreken, dat zou geweldig
zijn. Stel dat ik een wereldreis zou

maken, dan kan ik in elk land goed
spreken met de mensen.

op.” En sindsdien geef ik echt niet
meer snel op.

Wat deed je als kind het liefst?

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Torens bouwen van blokken en dan
vervolgens lekker hard omgooien.
Het schijnt dat ik dit al deed toen ik 1
jaar oud was.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat zal mijn eerste Halloween in
Toverland zijn geweest. Dat was toen
nog heel eng en ik wist soms niet
wat me overkwam.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn ouders zeiden ooit: “Geef nooit

Professionele
asbestverwijdering

Dat was de keuze waarbij ik
besloot naar welke school ik zou
gaan. Het was een moeilijke beslissing tussen het Raayland College in
Venray en Metameer Stevensbeek.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor
het Raayland.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Nou, ik eet eigenlijk best veel, maar
omdat ik vrij dun ben zal niet iedereen dat denken.

Wat is je favoriete film?
Ik vind eigenlijk heel veel films
wel leuk en kan eigenlijk niet één
bepaalde film kiezen.

Met welke bekende Nederlander
Wat is het meest ingrijpend wat je zou jij je leven willen ruilen?
Virgil van Dijk, want het lijkt me wel
hebt meegemaakt?
Dat ik een keer gevallen ben en met
de ambulance naar het ziekenhuis
moest. En daar moest ik twee dagen
blijven, maar gelukkig liep het allemaal goed af.

cool om lekker profvoetballer te zijn
en heel veel geld te verdienen met
mijn sport.
Tekst: Tim Arts

Kempen creëert

lokale verbinding

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

#kempencreëert

Hoi

Column

Humaan
illusoir
Een mediaal geproduceerd
denkbeeld verschilt te erg in
verhouding met de realiteit
zoals die gezien zou mogen
worden. Nieuws dat wij lezen
wordt direct opgeslagen met
een beeld van een uniek en
fantasierijk denkbeeld.
Hierdoor vallen meningen van
eenieder uiteen en is selectieve
waarneming een feit. Die selectieve waarneming laat zien wat we
belangrijk vinden en waar we ons
druk over willen maken. Dat mediaal denkbeeld is een voor velen
goede reden om door te slaan in
het beangstigen van de maatschappij, door een heisa te maken
zonder enige vorm van relativering. Dit niet alleen in de nieuwsvorm, maar ook in het omgaan en
beroepen op normen en waarden
binnen onze dominante cultuur.
Iedereen bepaalt voor zichzelf hoe
ze ergens in staan, wat zorgt voor
een meningsmaatschappij. En dat
mag, zeker in een democratie.
Maar toch blijkt dat een goed aangeboren of aangeleerd gevoel voor
de rol van nieuws in het dagelijks
leven een lastige opgave is voor
velen. Als we stilstaan bij de ernst
van een zaak blijkt namelijk dat
een kort moment van relativeren kan helpen een hoop gezeik
te voorkomen. Op die manier kan
het leven zoals wij dat zien ineens
een stuk minder heftig en lastig
zijn dan we denken. Allerlei zaken
waar we mee werden doodgegooid de afgelopen maanden en
misschien wel jaren, is ontstaan
door aandacht vanuit de media,
waarna de extremisten en ‘wokeaanhangers’ - die alles graag
overdrijven - het opnemen en er
een groot probleem van hebben
gemaakt. Van de privékwesties
van BN’ers tot de eindeloze politieke discussies in bijvoorbeeld
het dragen van een bandje om
de arm van een aanvoerder: de
drempel van het relativeren is zo
naar beneden gegaan dat het een
compleet nieuw beeld geeft van
hoe Nederland in elkaar zit. En ook
daar vindt iedereen weer wat van.
Een vicieuze cirkel die zich de laatste maanden blijft herhalen, zorgt
voor een land waar je langzaam
moe wordt van alle geestdodende
materie, waar een groot deel van
Nederland een hoop zout oplegt.
Tim Arts
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Gemeente Venray moet statushouders voorrang
geven bij woningtoewijzing
De huisvesting van woningzoekenden in Venray is problematisch. Vooral starters staan te trappelen van ongeduld om een huurwoning te
kunnen bemachtigen. Het kopen van een woning is al niet meer voor iedereen weggelegd mede vanwege de alsmaar stijgende prijzen van
woningen en de stijgende hypotheekrente. Daarnaast heeft Venray een bijkomend probleem, omdat vanuit de centrale overheid de
gemeente gedwongen wordt statushouders aan een woning te helpen. Statushouders zijn voormalige asielzoekers die na grondig
onderzoek in ons land mogen blijven en hier dan ook mogen werken. Dat betekent dat ze dan ook bij de grote groep woningzoekenden
horen. Ook zij moeten een woning kunnen krijgen.
Venray moet nog voor eind van dit jaar aan
twintig statushouders een woning aanbieden. Tot nu toe zijn 39 asielzoekers met een
verblijfsvergunning in 2022 gehuisvest. De
gemeente krijgt elk halfjaar een nieuwe
taakstelling van het Rijk. Voor Venray was de
opdracht om in het eerste halfjaar 25 en in het
tweede halfjaar 34 - dus in totaal 59 - statushouders te huisvesten, vandaar de resterende
nog te zoeken 20 woningen.

In het eerste halfjaar van 2023 moet de gemeente
Venray – samen met Wonen Limburg – ook nog
eens voor 43 statushouders een woning zorgen. De druk op onze gemeente neemt toe om
voor deze statushouders versneld een woning
te zoeken, mede omdat de asielzoekerscentra overvol raken met nieuwe vluchtelingen.
Woningzoekenden in Venray moeten daardoor
nog langer wachten op een geschikte woning.
Hoewel dit een landelijk dilemma is, wil de

Stichting Burgers van Venray uw mening hierover
peilen. Zij nodigt u uit om in de komende maand
op haar website www.burgersvanvenray.nl
te reageren op de stelling: ‘Ook de gemeente
Venray moet statushouders voorrang geven bij
woningtoewijzing.’

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray november

Venray maakt zich zorgen over een tekort aan personeel
In november hebben inwoners van Venray kunnen reageren op de stelling van de website Burgers van Venray over het tekort aan personeel bij diverse organisaties. De stelling was: ‘Ook in Venray is het personeelstekort zorgwekkend. Meer dan zeshonderd geïnteresseerde
personen die de website bezochten hebben gereageerd. Daaruit blijkt dat liefst 92 procent het eens is met de stelling. Kennelijk maakt een
grote groep zich zorgen over personeelstekort en de werkgelegenheid, waarbij een aantal personen ook hun mening over dit probleem gaf
via het platform.
“Door te veel én vaak overbodige regels, is
de administratieve druk in heel veel sectoren
enorm gestegen”, zo stelt Sonja. “Daarom zijn
veel beroepen niet meer zo aantrekkelijk als
voorheen. Geen wonder dat niemand er meer
wil werken. Het wordt tijd dat er weer vertrouwen komt in de mensen die hun beroep
met veel passie uit willen oefenen zonder ook
maar alles te moeten noteren en verantwoorden op papier. Met minder administratieve
rompslomp maak je de banen weer aantrekkelijk”, schrijft ze.
Ineke laat weten dat het om een landelijk
probleem gaat, waar heel Nederland mee te
kampen heeft. “Tegelijkertijd hoor ik dat de
werkeloosheid toeneemt. Dat zou toch niet
moeten kunnen. Er is werk genoeg, dus mensen zouden uit de WW min of meer verplicht
moeten worden te gaan werken”, laat ze

weten via de website. Ook Henk Deegens denkt
dat in heel Nederland het personeelstekort zorgwekkend is. “Het zou zeker in een paar sectoren
een oplossing kunnen zijn om uitgeprocedeerde
asielzoekers en vluchtelingen eerder zonder al te
veel bureaucratie aan het werk te laten komen”,
schrijft hij.
Carla vermoedt dat een deel van het probleem
gezocht moet worden bij de jeugd, die niet echt
werkzoekende is. “Zeker is er overal personeelstekort”, begint ze. “Maar waar de jeugd mee
bezig is, is niet met werken maar met chillen.
Niet te geloven hoe gemakkelijk veel van hen
denken dat het allemaal vanzelf komt en gaat.
Wel sporten, make-up en kleding, maar ze vinden het snel teveel en zoeken de baantjes waar
je vooral niet moe van wordt, ik snap het niet”,
laat ze weten.
Op zijn beurt laat Wim weten dat er nog genoeg

werklozen zijn die zouden kunnen werken.
“De gehele dag lopen er in Venray de nodige
jonge mensen rond die uit andere landen komen
en niet willen werken, maar wel snel geld willen
verdienen met louche praktijken. Een uitkering
krijgen vinden ze prima, waarom zou je nog werken als je toch redelijke inkomsten hebt. Verder
procedures voor nieuwe Nederlanders vergemakkelijken zodat ze snel aan de slag kunnen. Met
Oekraïners lukt dat toch ook? Werken moet ook
lonen, dus goede verdiensten kan mensen stimuleren om te gaan werken”, laat hij weten via de
website van Burgers van Venray.

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.

Venray Lokaal

Onderwijs is de sleutel naar je toekomst

Is het eigenlijk een plicht, recht of keuze? Sinds 2020 is de ‘Dag van de Leerplicht’ veranderd in de ‘Dag
van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling’. Dit viel afgelopen zondag samen met de ‘Internationale Dag
van de Rechten van het Kind’.
Onderwijs is win-win, voor kinderen
én de maatschappij. Mandela zei ooit
dat onderwijs het machtigste wapen
is om de wereld te veranderen. In
2014 is de Wet Passend Onderwijs
ingegaan, maar is dit voldoende als
je het standpunt aanneemt dat ieder
kind recht heeft op onderwijs met zijn
eigen behoeften en talenten? Er zijn
allerlei ontwikkelingen gaande om
leerplicht te vervangen door leer- en
ontwikkelrecht voor ieder kind.

In 1990 werd het recht op onderwijs
door de VN opgenomen in het
Internationale Verdrag inzake de
Rechten van het Kind. Internationale
verdragen gelden voor Nederland
ook, maar zijn niet door rechters
afdwingbaar, zolang dat niet in eigen
nationale wetgeving is uitgewerkt.
Het recht zal ervoor moeten
zorgen dat onderwijs meer wordt
ingericht vanuit de behoeften en
mogelijkheden van een kind. Het

moet ook een einde maken aan de
prestatiedruk, omdat de focus ligt
op het ontwikkelproces, niet op het
resultaat. De werkende Venraynaar
van de toekomst zit op dit moment
nog op de peuterspeelzaal, de
opvang of in het basis- of voorgezet
onderwijs. Wij zijn met z’n allen
verantwoordelijk voor de toekomst
van hen. We moeten hoog
inzetten op gebied van kwaliteit,
samenwerking en vernieuwing.

Peter Custers, 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.

Willy’s Wereld

Column

Stel dat...
Op de BBC zag ik de serie Life
After Life, over Ursula die
telkens weer sterft en terugkeert en dan fouten uit het
vorige leven rechtzet, maar ook
weer nieuwe blunders begaat.
Het verhaal begint met een
gesprek met haar jongere broer
over hoe het zou zijn als je alles
over zou kunnen doen. Zij
concludeert dat het de twee
mooiste woorden zijn uit de
taal: “Stel dat...”
Het zijn inderdaad mooie woorden. Stel dat, wat als… Er spreekt
hoop uit en ook het vermogen om
te durven dromen. Stel jezelf ook
eens die vraag: Welke zaken in de
wereld om je heen zou je willen
veranderen? Waar zou jij je invloed
op aanwenden als je de macht had
om de loop van de geschiedenis te
beïnvloeden?
Stel dat je de oorlog in Oekraïne
zou kunnen beëindigen? Of dat je
de situatie in Qatar kunt veranderen waardoor het wél een gezellig voetbalfeest wordt, liefst met
terugwerkende kracht zonder
6.500 gestorven bouwvakkers?
Zou je een dergelijke kracht aanwenden voor eigen gewin? Of zou
je anderen mee laten delen in het
geluk?
Maar “stel dat…” kan ook beangstigend werken. Naast mooie dromen
kan het ook voor nachtmerries
zorgen. Wat als Poetin toch kernwapens gaat inzetten? Wat als ons
leven komend jaar echt onbetaalbaar gaat worden? Op het moment
dat de uitkomst van “wat als…” bij
andere machten komt te liggen
kan het erg zorgwekkend zijn.
Als mens heb je onbewust invloed
op het lot. George Michael zingt
“turn a different corner and we
never would have met”. Een kleine
actie zoals het kiezen van een
afslag, kan grote gevolgen hebben zonder dat we ons daar op
dat moment bewust van zijn. Ook
daardoor vragen we ons al vaker af
“wat als…”
In de serie pleegt Ursula een aanslag op Hitler om daarmee uiteindelijk te voorkomen dat haar broer
als RAF piloot om het leven komt.
Een nobel streven, maar uiteraard laat ze bij die aanslag zelf
ook het leven. Als ze vervolgens
weer terugkeert is de loop van de
geschiedenis niet veranderd. Het
veranderen van de tijdslijn ligt dus
toch wat gecompliceerder.
Maar ja, stel dat we niet meer zouden durven dromen? Hou vol!
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D66 Venray

De begroting voor 2023; Wat vinden wij belangrijk?
Op 8 november is in de gemeenteraad de begroting voor 2023 behandeld. Daarin is, naast de plannen die Burgemeester en Wethouders
opgenomen hebben, ook aandacht gevraagd voor de gevolgen van de
stijgende kosten van het dagelijkse leven. D66 Venray heeft met haar
eigen voorstellen, en de steun aan de inbreng van andere partijen,
duidelijk gemaakt dat wij vinden dat onze inwoners met de laagste
inkomens door de gemeente gesteund moeten worden.
Wij hebben ook aandacht gevraagd
voor enkele andere onderwerpen die
niet uit het oog verloren mogen worden. Daarbij hebben we ons gericht
op thema’s die een duurzaam karak-

CDA Venray

ter hebben en een bijdrage leveren
aan een betere leefomgeving. Een
voorbeeld daarvan is ons voorstel
om de verplichte natuurcompensatie die de gemeente Venray heeft, te

realiseren. Ook de verbetering van
veiligheid voor fietsers kan in die lijn
benoemd worden. Goede en veilige
fietsruimte zal meer mensen verleiden om de auto te laten staan.
Het voorstel dat illegale huisvesting van arbeidsmigranten zal ontmoedigen heeft weinig toevoeging
nodig om duidelijk te maken dat dit
belangrijk is voor goede leefomstandigheden van deze mensen.
Ons plan voor een combinatie van
non-profitorganisaties in moderne

huisvesting, levert ook een bijdrage
aan duurzaamheid. Door een combinatie van voorzieningen en onderlinge samenwerking zullen zij minder
kosten hoeven te maken bij het vervullen van hun taken. In dat kader is
de voorbereidingsbijdrage voor de
nieuwbouw voor Jera ook een bijdrage voor een duurzaam jeugdhonk
ter vervanging van het verouderde
gebouw in Ysselsteyn.

de meeste huishoudens gebruiken.
Zou onze wethouder kunnen meedenken en meewerken met aanvragen van alternatieven, zoals kleine
windmolens of windwokkels op het
ondernemersniveau van boerderijen,
bijvoorbeeld maximaal 15 meter
hoog (ongeveer een hoge loods)
ervan uitgaande dat dit past in het
radarverstoringsgebied?
Kringlooplandbouw waar mestverwerking een onderdeel van is,
zou ook prima passen in Venray

Vergroent. Kijk naar het initiatief in
Het Land van Cuijk. Via monovergisting willen ze daar groen en reukloos
gas gaan produceren voor maar liefst
50.000 huishoudens. Dit kan en geeft
gedeeltelijk antwoord op de energiecrisis, klimaatcrisis en stikstofcrisis.
Zouden hier ook niet kansen liggen
voor onze gemeente Venray?

Theo Zegers

Duurzaamheid
Geen hype, maar belangrijk vandaag de dag. In onze gemeente zijn we
al een tijd bezig met Venray Vergroent. Er is veel publiciteit aan gegeven, maar wat zie jij als inwoner nu concreet als resultaat?
In KODE (Kader Opwekking Duurzame
Energie) is vastgesteld; eerst daken,
daarna onder andere bermen en
oude vuilnisstorten gebruiken voor
verduurzamen. Gaat ons college
vergunningen voor dergelijke projecten, kleiner dan 5 hectare, dan ook
gewoon verstrekken?
Zonnepanelen op goede landbouw-

grond, daar zijn wij terughoudend
in. Deze dienen namelijk uitstekend
voor onze voedselvoorziening.
Het is ook te voorzien dat een mismatch ontstaat in vraag en aanbod
van energie, indien deze voor een
groot gedeelte wordt opgewekt
door zonnepanelen. Overdag wekken we op, maar na het werk gaan

Cristel Voesten

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.

Hulp bij het kiezen van de juiste
zorgverzekering
Zorg is duur en soms onverwacht nodig. Een goede zorgverzekering is
daarom belangrijk. Samen met Poliswijzer en de Voorzieningenwijzer
biedt de gemeente Venray gratis mogelijkheden om u te helpen bij het
kiezen van de goede zorgverzekering.

Cliëntondersteuning

In de periode van 16 november 2022

ook meteen bekijken of u recht heeft

tot en met 31 december 2022 kunt u

op bepaalde inkomensregelingen,

kijken en waar nodig overstappen naar

of u kunt advies krijgen over een

Iedereen die een melding doet voor een ondersteuningsvraag, heeft

een passende zorgverzekering.

lagere energierekening, via

wettelijk recht op gratis en onafhankelijke clientondersteuning.

www.datgeldtvoormij.nl.
Vinden van de juiste hulp

Zorgverzekering op maat via
poliswijzer.nl

Het PLIV staat voor u klaar

Heeft u hulp nodig op het gebied van ondersteuning bij uw dagelijks leven,

Via de Zorgverzekering op Maat

Wilt u een passende zorgverzekering

zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk of inkomen? Dan kunt u hulp krijgen

van Poliswijzer kunt u kijken welke

uitkiezen via de Poliswijzer of via de

van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner behartigt

zorgverzekering het beste bij u past.

Voorzieningenwijzer, maar komt u er

uw belangen en geeft u informatie en advies. De cliëntondersteuner kan

U vult snel en eenvoudig de test in via

niet uit? Vrijwilligers van PLIV (Platform

u helpen met het vinden en regelen van de juiste hulp, het begrijpen van

www.poliswijzer.nl/zorgverzekering/

Lage Inkomens Venray) staan voor u

regelingen, invullen van formulieren en ordenen van administratie. Ook kan

vergelijken.

klaar! Hiervoor kunt u voorafgaand een

de cliëntondersteuner u helpen met het opdoen van nieuwe contacten en u

Liever advies van de gediplomeerde

afspraak maken via 06 - 233 100 22

ondersteunen in het contact met (zorg)instanties.

adviseurs? Bel dan gratis 050 2111 456.

of gewoon binnenlopen op Mozartstraat

Voorzieningenwijzer via

20b in Venray op maandag tot en met

U kunt gebruik maken van de cliëntondersteuning van MEE. Maar denk ook

donderdag van 09:30 tot 11:30 uur.

aan de vrijwillige ouderenadviseur. Op de website hulpwijzer.venray.nl/

datgeldtvoormij.nl

vindt u meer informatie en contactgegevens van organisaties die u kunt

De zorgvergelijker van de

benaderen voor een cliëntondersteuner. Zoek hiervoor op de website naar
‘clientondersteuning’ via de zoekbalk.

Voorzieningenwijzer is een andere
optie om een goede zorgverzekering

Kijk voor meer informatie

te kiezen. U vult snel en eenvoudig

op www.venray.nl/

de zorgvergelijker in via zorgadvies.

zorgverzekering-op-maat

devoorzieningenwijzer.nl. U kunt dan

Venray, focus op mensen
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Geplukt

Veronique Holtackers Oostrum
Samen met haar man Hans runt Veronique al anderhalf jaar in volle vaart het Allemanscafé in Oostrum. En dat zonder enige horecaervaring
vooraf. Het leukste aan het werk vindt Veronique het contact met mensen. Dat sociale en zorgzame heeft altijd al in haar gezeten en maakt dat
ze elke dag met plezier de deuren van het café opent. Deze week wordt Veronique Holtackers (49) uit Oostrum geplukt.

zaak is. Ik doe het met alle plezier
en overtuiging. Ik sta elke morgen
met plezier op en geniet enorm van
dit werk.”

Zingen onder de douche
Omdat Veronique en Hans beide
van woensdag tot en met zondag in het Allemanscafé te vinden
zijn, blijft de vrije tijd voornamelijk
beperkt tot maandagen en dinsdagen. “Alhoewel we op maandag
ook altijd de hele zaak zelf poetsen,
dus trek er nog maar een halve dag
vanaf”, zegt Veronique. Die vrije
tijd samen wordt echter wel goed
besteed. “We vinden het heerlijk
om samen lekker te gaan uiteten en
leuke dingen te doen en maken hier
dan ook bewust tijd voor vrij.”
Daarnaast vindt Veronique het ook
belangrijk om haar eigen ding te doen.
“Ik zorg dat ik genoeg met vriendinnen afspreek en ook mijn eigen dingen doe. Zo heb ik al ruim twee jaar
zangles van Auke Classens in Venray.
Ik vind zingen fantastisch.” Toch is
het podium niets voor Veronique. “Zet
mij daar niet neer, hoor”, lacht ze.
“Verschrikkelijk. Ik doe het omdat ik
het leuk vind, niet omdat ik het aan
publiek wil laten horen. Het is gewoon
echt een uitlaatklep voor me. Dat zingen doe ik dan wel onder de douche
of in een leeg café, maar niet voor de
mensen.”

Gezin

Ondanks het feit dat Veronique
haar draai helemaal gevonden
heeft in de horeca, is het vak
relatief nieuw voor haar. Ze ging
in Venray, waar ze ook geboren
is en tot haar 26e gewoond
heeft, naar de huishoudschool.
Daarna volgde ze de opleiding
mode en kleding in Venlo. Dat
creatieve heeft ze van haar
moeder. “Zij was thuis ook altijd
bezig”, blikt Veronique terug.
“Ze hielp bijvoorbeeld ook altijd
bij handenarbeid op de lagere
school. Op jonge leeftijd zat ik al
achter de naaimachine.” Na de
mode-opleiding vond Veronique
een baan bij Steps, waar ze
zo’n tien jaar werkte, totdat ze
kinderen kreeg.

Lars en Jesper kreeg ze samen met
haar man Hans, die Veronique op
jonge leeftijd ontmoette tijdens
het uitgaan in De Steeg in Leunen.
“Hij dacht: die laat ik niet schieten”,
lacht Veronique. “Toen ik 26 was,
kochten we een huis in Venray. Daar
hebben we nog geen twee jaar
gewoond, want toen vonden we een
huis is Oostrum. Hans is in Oostrum
geboren en wilde hier ook het liefst
blijven wonen, dus die kans grepen
we.” Het stel pakte hun boeltje en
verhuisde naar Oostrum. In 2000
trouwden ze, waarna in 2001 zoon
Lars geboren werd. “Vrij snel hierna
was ik weer zwanger en anderhalf
jaar na Lars werd Jesper geboren.”
Na de geboorte van haar kinderen

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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bleef Veronique in eerste instantie
parttime in de mode werken, maar
om toch optimaal tijd door te brengen
met haar kinderen besloot ze te
switchen naar de tuinbouw. “Hans
werkte ‘s middags en ‘s avonds en
omdat ik de ochtenden kon werken,
was dit de beste keuze.” Ondanks
dat Veronique in eerste instantie de
sociale kant miste van het werken in
een kledingwinkel, vond ze toch haar
draai in de komkommerwereld. “In de
winterperiode werkte ik bij Limgroup
in Horst en na een aantal jaar ben ik
daar fulltime gaan werken.”

Dat was ontzettend
overweldigend en
supermooi om te zien
dat er zoveel support
was
Carrièreswitch
Dat Veronique na al die jaren in de
horeca terecht is gekomen, komt niet
helemaal als een verrassing, ondanks
dat het niet de planning was. “Hans
heeft altijd al als kok gewerkt”, geeft
ze aan. “Toen er bij mijn werk een
reorganisatie was en ik samen met
dertig anderen mijn baan kwijtraakte, waren we net bezig om het
Allemanscafé in Oostrum over te
nemen. In eerste instantie zou Hans
dit alleen doen, maar na aanraden
van onze adviseur besloot ik mee te
gaan.” Dat was nog even spannend,
want horeca-ervaring had Veronique
niet. “Ik wist echt niks”, lacht ze.
“Lopen met een dienblad, tafels
leeghalen: het was allemaal nieuw.
Gelukkig ben ik twee maanden lang

klaargestoomd en heb ik intensief
ingewerkt.”
Daar kwam nog bij dat tijdens de
verbouwing verschillende coronamaatregelen werden afgekondigd. “Dit was balen, maar aan de
andere kant gaf het me wel rust.
Op deze manier kon ik rustig beginnen in het vak, omdat we alleen
afhaal deden.” Eind maart 2021 ging
het vernieuwde café open en het
oversteeg alle verwachtingen van
Hans en Veronique. “We boden een
afhaal paasdiner aan en hoopten op
100 of 150 bestellingen. Uiteindelijk
hebben we zeshonderd mensen verzorgd. Dat was ontzettend overweldigend en supermooi om te zien dat
er zoveel support was. Hans had dit
niet verwacht. Hij hoopte op honderd mensen en toen ik zei dat ik
verwachtte dat er wel 150 zouden
komen, geloofde hij dat niet. Hij zei:
‘Als dat lukt, dan krijg je de serre
die je zo graag wilt.’ Nou, ik had
ruim gewonnen”, lacht Veronique.

Sarah
Aankomende februari gaat ze Sarah
zien, maar daar is Veronique niet zo
van onder de indruk. “Van mij hoeft
er niets geks geregeld te worden, doe
maar gewoon normaal”, zegt ze nuchter. Ook naar de toekomst kijkt ze
met diezelfde nuchtere blik. “Ik heb
geen specifieke ambities, we zien het
wel. Ik wil gewoon gelukkig zijn en
genieten van alles en iedereen om
me heen. Ik ben vooral gewoon heel
trots op waar we nu staan.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

KERSTBOMEN
KERSTBOMEN
KERSTBOMEN

Even wennen
Waar Veronique aan moest wennen,
was aan het samenwerken met haar
man Hans. “Ik zag een hele andere
kant van hem”, legt ze uit. “Het is
een echte chef-kok en kan hard
zijn. Dat was voor mij heel gek om
te zien, omdat hij persoonlijk naar
mij totaal niet zo is. Ik ben zelf wat
zachter, dus dat was echt wennen
op het begin.”
Ondanks dat ze wordt gezien als hét
gezicht van het Allemanscafé, ziet
Veronique zichzelf niet als gastvrouw. “Ik heb meer het idee dat ik
lekker met collega’s aan het werk
ben en gewoon mijn ding doe”, zegt
ze lachend. “Vaak heb ik nog niet
eens het idee dat dit mijn eigen

Kerstboomkwekerij
Hay Jeuken

Stationsweg 66, Venray
www.kerstbomenvenray.nl

LAST VAN
HOUTWORM?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

14

verenigingen\ 2411

Samen Aan Tafel
in Landweert
Landweert Leeft organiseert dinsdagmiddag 29 november weer
een Samen Aan Tafel. Het gezamenlijk eten vindt plaats in het
Stekske in Venray en begint om 12.30 uur. Om de gedachten uit te
laten gaan naar de mensen in Oekraïne staat er dan de stevige
soep borsch op het menu.
Iedereen die mee wil eten en nog
niet heeft betaald kan dat doen
door een bankbetaling. Wie nieuw
is wordt verzocht zich op te geven
met naam, voornaam, postcode en
adres, telefoonnummer, emailadres
of whatsapp en geboortedatum. Dit
kan per telefoon of whatsapp bij

Cor van Dijk: 06 25 43 20 10.
Voor 2023 zijn de data van Samen
Aan Tafel: 31 januari, 28 februari, 28
maart, 25 april, 30 mei en 27 juni.
Overigens is Landweert Leeft nog
op zoek naar vrijwilligers om te
helpen de zaal in te richten of in de
keuken te helpen met afwassen.

Bands op Zondag

Ten50Two treedt op
in Stekske

Hans II heerser bij De Wiendbuul
Hans Wijers mag zich dit seizoen prins van de Wanssumse Wiendbuul noemen. Op zaterdag 19 november
werd hij na een spannend stuk in de stijl van Expeditie Robinson gepresenteerd aan het publiek. Hans is
getrouwd met Nicole. Het gezin wordt gecompleteerd door hun kinderen Nina en Michiel. In het dagelijks
leven werkt de kersverse prins als verzekeringsadviseur voor de zakelijke markt bij Summa
Adviesgroep. In zijn vrije tijd houdt Hans zich graag bezig met voetbal, gezelligheid met familie en/of
vrienden en het kijken van leuke series. Hans staat er dit carnavalsseizoen niet alleen voor, want hij
wordt bijgestaan door zijn adjudanten Björn van Kessel en Freek Lenssen én nar Erik Aarts. Met zijn
motto ‘Ien ut Wiendbuuleriek ziede vur en fieësje an ut juuste adres, want beej os ziede verzekerd van
succes!’ gaat hij er alles aan doen om er samen met de Wiendbuule en Wiendbuulinne een schitterende
carnaval van te maken. / Beeld: Maureen van Oorschot

In het kader van Bands op Zondag speelt coverband Ten50Two
zondagmiddag 27 november in het Stekske. Het repertoire van
Ten50Two strekt zich uit van Rowwen Hèze tot U2 en van Golden
Earring tot André Hazes.
Ten50Two heeft het plezier in
samen muziek maken voorop
staan. Alle bandleden brengen een
behoorlijke brok ervaring in hun
muziekkoffer mee. De band bestaat
uit tien muzikanten uit Venray en
omgeving: Maurice Mater (drums),
Theo van de Vorst (toetsen), Dolf
Verbeek (basgitaar), Hans Loeffen
(elektrische gitaar), Marcel Derks

(schuiftrombone), Peter van der
Markt (trompet), Janet van Helden
(saxofoon), Norbert Gillissen (saxofoon), Margret van den Heuvel
(zang) en Will Cremers (zang en
gitaar).
Het optreden van Ten50Two in het
Stekske (Kruidenlaan 161 in Venray)
begint om 15.00 uur.

Twan Hagens neemt na twaalf jaar afscheid

Nieuwe vorst en voorzitter voor
Ut Dartele Veulen

Na bijna twaalf jaar vindt vorst Twan Hagens van Ut Dartele Veulen het welletjes geweest. Op zondag 27
november draagt hij zijn taken over aan zijn opvolger.
Diezelfde middag zal ook voorzitter
Gerrit Reintjes afscheid nemen van
het bestuur van Ut Dartele Veulen.
Gerrit had ruim dertig jaar een rol in
het carnavalsbestuur, waarin hij sinds
1989 zetelde. Zijn eerste periode bracht

hij door als bestuurslid en secretaris,
waarna hij in 2004 de voorzittershamer
ter hand nam. Deze geeft hij nu door
aan zijn opvolger.
In de Perdsstal begint het programma
om 14.11 uur, waarna de ceremonie om

15.11 zal starten. Daarbij treden vorst
en voorzitter af en is er ruimte om een
woordje tot hen te richten. Om 17.11
presenteert de nieuwe vorst zich aan
Ut Dartele Veulen.

Rooj dat kumt goëd uut

Roojs vastelaovestrio komt tegelijk uit
met boerengezelschap
Het nieuwe vastelaovestrio van Rooj presenteert zich net als het boerengezelschap op zaterdag 14 januari
2023 aan het publiek. Dit na twee jaar in de ijskast te hebben gestaan. Net als in 2020 vindt ‘Rooj dat kumt
goēd uut’ plaats in de Schouwburg.
In 2020 ging de Piëlhaas na vele
jaren over op een nieuwe wijze van
het laten uitkomen van het ‘Trio van
Rooj’. Het vertrouwde programma
van de Prinsenproclematie in het theater en het feest na afloop werden
omgezet naar een complete feestavond met afwisselende acts. Het
feest in de theaterzaal werd niet langer zittend in een stoel gevierd, maar
staand op het podium.

Feedback
Dit jaar is de opzet van de avond

vergelijkbaar, maar is er ook geluisterd naar de feedback van de
bezoekers in 2020. Het belangrijkste
verschil is dat niet alleen het Trio
van Rooj zich deze avond presenteert aan het volk, maar ook het
complete boerengezelschap. Het
podium blijft het podium, maar de
zaal wordt opgehoogd zodat men
dichtbij het podium kan staan en
een drankje kan drinken. Tevens
bestaat de mogelijkheid om tot en
met het uitkomen van het nieuwe
trio het programma zittend op het

balkon te bekijken. Ook in de foyer
kan men het programma volgen.

Beppie Kraft
Het nieuwe ‘Rooj dat kumt goēd uut’
ziet 14 januari het levenslicht. Beppie
Kraft, Goed Zat en de Breurkes betreden het podium. De gehele avond
wordt muzikaal begeleid door de
Roojse Hofkapel. Kaarten zijn sinds
zaterdag 19 november verkrijgbaar
via schouwburgvenray.nl en aan de
balie van Schouwburg Venray.

Jubileumprins Pascal I
Tijdens het 6x11-jubileumjaar van de Castenrayse Schânseknuppels
gaat rins Pascal I voorop in het feestgedruis. De jubileumprins werd
tijdens het prinsenbal uitgeroepen tot nieuwe heerser nadat de vorst
en voorzitter het aanwezige publiek meenamen in een sprookjesverhaal. Aan het slot droegen zij gezamenlijk de slapende jubileumprins
de zaal in, waarna deze werd wakker gekust door ‘Sneeuw-Edje’.
Op dat moment toonde Pascal Collin zich als nieuwe prins van de
Schânseknuppels. De 50-jarige prins gaat het komende seizoen
voorop met zijn leus: ‘Mit 6 x 11 op stoeëm, belaeve weej ien Câsele
ozze vastelaovesdroeëm!’ Daarbij wordt hij bijgestaan door zijn
adjudanten Frank Strijbosch en Daan Dinghs
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Derde MTB-pepernotentocht in Ysselsteyn op vernieuwd terrein
De derde editie van de pepernotentocht, georganiseerd door Tourclub
Ysselsteyn, staat zondag 27 november op het programma. Het evenement dat in 2019 nog zeshonderd deelnemers trok, kon de afgelopen
twee jaargangen wegens corona geen doorgang vinden.
Tourclub Ysselsteyn vierde in 2020 het
25-jarig jubileum. Dat heuglijke feit
werd mede luister bijgezet door de
plaatselijke MTB-route, ‘het Piëlreundje’
genoemd, uit te breiden. Daarbij werd
een groot stuk van de rechte bospaden omgebouwd naar een slingerend
geheel, wat heeft gezorgd voor een uitdagend parcours. De uitbreiding van het
Piëlreundje zou later dat jaar onderdeel
zijn van de derde editie van de pepernotentocht, die sinds 2018 wordt georganiseerd.
Wegens corona ging er een streep door
de geplande edities van zowel 2020 als
2021. Dit jaar lijkt staan alle seinen weer
op groen en is de organisatie druk bezig
met de voorbereidingen. De derde edi-

tie van de pepernotentocht moet een
waar fietsfeest worden voor alle MTBliefhebbers. Zowel jong als iets ouder en
zowel ervaren als iets minder ervaren.
De start en finish vinden net als bij
voorgaande edities plaats bij Raceway
Venray, waar deelnemers na een tocht
van 25, 40 of 55 kilometer worden afgezwaaid door de kenmerkende geblokte
finishvlag. Bij iedere afstand worden de
diverse natuur- en bosgebieden rondom
Ysselsteyn aangedaan, waarbij de moeilijkheidsgraad evenredig aan de afstand
meestijgt.
Onderweg wordt gezorgd voor een pauzeplaats met livemuziek, waar de innerlijke mens weer op kracht kan komen.
Deelnemers jonger dan 16 jaar hoeven

geen inschrijfgeld te betalen. Op 27
november wordt tussen 8.30 en 10.00

uur gestart vanaf Peelweg 43 (Raceway
Venray) in Ysselsteyn. Meer informatie

is te vinden op tourclubysselsteyn.nl en
facebook.com/tourclubysselsteyn

fers van Niek Versteegen in de slotfase
behaalde Venray de grootste zege van
dit seizoen. Het was ook de tweede
overwinning voor eigen publiek nadat
op 28 augustus de ouverture tegen
Meerssen met 2-1 werd gewonnen.
Op bezoek bij Juliana’31 keek Venray al

na zes minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Jesse Probst bracht uit een
penalty de stand in evenwicht, 1-1.
Danny Pelzer scoorde na een kwartier in de tweede helft de 1-2 en Jesse
Probst bepaalde in de slotminuut de
eindstand op 1-3.

Dubbele winst voor SV Venray
De voetballers van SV Venray wonnen twee duels op rij in de vierde
divisie B. Thuis tegen Nuenen behaalde het Venrayse team op zondag 20
november in de slotfase een 3-0 overwinning.
Een week eerder stapten de roodwitten in Malden met een 1-3 zege
van het veld af tegen Juliana’31.
Trainer Ferdy Akankan heeft na
een mindere periode een vaste
opstelling gevonden. De Venrayse
basisformatie is al vier weken ongewijzigd en dat leverde twee overwinningen en twee remises op.
In het duel met Nuenen bleef de

0-0 lang op het scorebord staan.
Alhoewel beide clubs voor rust
al kansen kregen om te scoren.
Venray kwam goed weg doordat de
Brabanders twee keer de paal troffen. Stan Kersten maakte halverwege de tweede helft zijn rentree
als vervanger van Sjors Boots. De
aanvaller heeft dit seizoen pech
met blessures en hij kon pas twee

keer in de basis starten.

Goaltjesdief
Stan Kersten maakte opnieuw zijn
naam als goaltjesdief waar. Binnen
enkele minuten zette hij de thuisclub
op een 1-0 voorsprong. Door twee tref-

Groepswandeling Merselose
Natuurvrienden
W.S.V. De Natuurvrienden Merselo organiseert op maandag 28
november een 50+ groepswandeling van 10 kilometer. De wandeling
start om 13.30 uur bij de Molen gelegen aan Grootdorp 93 te Merselo.
De route loopt door de omgeving
van Merselo en geïnteresseerden kunnen zich op maandag 28
november aanmelden vanaf 13.00
uur. Tijdens de wandeling is er een
wagenrust met zitplaatsen en koffie en thee. Deelname aan de wan-

deling bedraagt een kleine bijdrage
waarbij de pauze drankjes bij zijn
inbegrepen. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 06 25 39 30 62.

WSV De Natuurvrienden Merselo

Legends of Rock Tribute
Festival in De Wetteling
Op vrijdag 2 december komt de Legends of Rock Tribute Tour
opnieuw naar Venray. Dit gebeurt in de tot rocktempel
omgebouwde sporthal De Wetteling.
De Legends of Rock Tribute Tour is
in het leven geroepen om de beste
tributebands uit binnen- en buitenland de mooiste podia te bieden voor
hun shows. Tijdens het metal/rockspektakel in Venray kan het publiek
onder andere genieten van de hits
van AC/DC (door coverband ACinDC),
Metallica (door Present Danger), Guns
N’ Roses (door Slash N’ Roses) en Foo
Fighters (door Monkey Wrench). Hits
zoals ‘Whole Lotta Rosie’, ‘Nothing
Else Matters’, ‘Paradise City’, ‘The

Pretender’ en de beste albumsongs
van deze wereldbands staan op de
playlist van de tributebands. Ze worden daarbij ondersteund door een
lichtshow en special effects. De eetgelegenheden, ruime zitgelegenheid
en een diversiteit aan merchandise
maken dit indoorfestival compleet.
Sporthal De Wetteling, Zuidsingel 2
in Venray, opent 2 december haar
deuren om 19.00 uur. Het programma
begint om 19.30 uur. Tickets via
www.legendsofrocktributetour.com

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

24 november
18.30 - 20.00 uur

20 december
18.30 - 20.00 uur
Scan de
QR code

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
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Sinter/Kerstmarkt bij Aan de Singel in Venray
Dagbesteding Aan de Singel van Proteion organiseert zaterdag 26 november een Sinter/Kerstmarkt.
Tussen 10.00 en 16.00 uur worden producten verkocht die zijn gemaakt door de deelnemers van
de dagbesteding. De opbrengst is bestemd voor een uitstapje of extra materialen voor activiteiten.
Deelnemers aan de dagbesteding zijn
de afgelopen maanden druk bezig
geweest met schilderen, het breien
van knuffels en warme sjaals en borduren van de meest uiteenlopende

hebbedingen. Ook is er een tombola
met prijzen. Daarnaast zijn bezoekers
in de gelegenheid om rond te kijken
en vragen te stellen over dagbesteding Aan de Singel. De aanwezige

activiteitenbegeleiders staan klaar om
vragen te beantwoorden.
Aan de Singel biedt zelfstandig
wonende ouderen de mogelijkheid
om samen de dag door te brengen.

Ze leggen tijdens de dagbesteding
sociale contacten en hebben op deze
manier een zinvolle dagbesteding. Het
aanbod van activiteiten varieert van
creatief bezig zijn, wandelen, gymnastiek, spellen spelen en geheugentraining tot een boodschap doen. Bij de
activiteiten wordt rekening gehouden
met ieders mogelijkheden. De oude-

ren zijn doordeweeks en zondag welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.
De Sinter/Kerstmarkt vindt plaats
bij Aan de Singel, Westsingel 5a
in Venray.

Lezing over Duits-Nederlandse
herdenkingstraditie in Venray
Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap en de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn
organiseren maandag 28 november gezamenlijk een lezing met de
titel ‘Vrede met de vijand – De Duits-Nederlandse herdenkingstraditie in Venray na de Tweede Wereldoorlog’. Spreker is Sjoerd van
Hoenselaar.
Herdenkingscultuur

SV Ysselsteyn huldigt jubilarissen
Voorafgaand aan de wedstrijd van het eerste elftal tegen Stiphout Vooruit (1-2) op zondag 20 november,
zette SV Ysselsteyn een aantal jubilarissen in het zonnetje. De trouwe leden werden ontvangen in de
kantine van de voetbalvereniging met een stukje vlaai, alvorens ze werden geëerd vanwege hun
jarenlange lidmaatschap. Edward van Dongen (25 jaar lid), John van Ass (50 jaar lid), Stan van Asten
(25 jaar lid), Menno Heetkamp (25 jaar lid), Leon Vergeldt (25 jaar lid) en Geert Versteegen (40 jaar lid),
ontvingen de bloemen uit handen van de voorzitter.

Hoe zit het met de DuitsNederlandse herdenkingscultuur,
in het bijzonder in de regio Venray?
Welke veranderingen hebben afgelopen decennia plaatsgevonden?
Waar en hoe zijn die te herkennen? Hoe ontstaan ze? Sjoerd van
Hoenselaar heeft hier in het kader

van zijn masterscriptie onderzoek
naar gedaan. Naast literatuurstudie
heeft hij meerdere personen in en
buiten Venray geïnterviewd.
De lezing van Sjoerd van
Hoenselaar vindt plaats in het
bezoekerscentrum op de Duitse
Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn
en begint om 19.30 uur.

Brocacef Ziekenhuisfarmacie is al meer dan 40 jaar de (ziekenhuis)apotheek voor o.a. zorginstellingen, apotheken, zelfstandige behandelcentra etc. Daarnaast maken wij al meer dan 40 jaar
medicijnen die zijn afgestemd op de speciﬁeke behoeften van cliënten. Van receptverwerking,
medicatiecontrole en aﬂevering van medicijnen, tot het bereiden en doorleveren van speciﬁeke
apotheekbereidingen. Wij staan garant voor een optimale dienstverlening voor nu en in de
toekomst. Samen maken we slimme, persoonlijke en toegankelijke zorg.

Kom bij ons werken als

Schoonmaker Bereiden m/v
Voor onze afdeling bereiden zijn we op zoek naar
een collega die onze werkomgeving schoonhoud
volgens strikte kwaliteitsnormeringen (GMP).
Die kwaliteit is erg belangrijk omdat wij medicijnen
produceren in een schone (steriele) omgeving.
Vind je het leuk om deel uit te maken van een
enthousiast team, dan nodigen wij je van harte uit
om te solliciteren. Je werkdagen zijn van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur.
Wat kun je verwachten?
Je werkt op een specialistische afdeling bereiden
waar de kwaliteitsnormen hoog in het vaandel
staan. Na een gedegen inwerktraject ben jij de
persoon binnen het team die het mogelijk maakt
dat er goed en schoon gewerkt wordt, zodat de
juiste en vereiste kwaliteit geboden kan worden
aan onze cliënten.

Wat verwachten wij van jou?
· Je bent opmerkzaam en nauwkeurig
· Je kunt zelfstandig werken en bent in staat
om je werkzaamheden goed te organiseren
· Ervaring in de schoonmaak is zeker een pré
· Je bent een harde werker
Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor jou?
· Je bent voor 25 uur per week werkzaam op
een moderne bereidingsafdeling
· Je ontvangt een salaris tussen de € 1762,70
en € 2115,40 op basis van 36 uur.
Je inschaling is afhankelijk van je ervaring.
Heb je interesse?
Solliciteer dan direct door jouw CV en motivatie
te mailen naar jvsas@brocacef.nl.
Nog vragen? Neem dan contact op met
Teamleider, Joke van Sas via +31 478 50 92 00

www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl

Jubilerende gilde
broeders Geijsteren
Het Koninklijk Sint Willibrordusgilde in Geijsteren heeft onlangs
tijdens de jaarvergadering een aantal jubilarissen in het zonnetje
gezet. Na een bijeenkomst in het Geijsterse bos waar in de
Willlibrorduskapel het einde en het begin van een nieuw gildejaar werd
gevierd middels een avondmis, toog het gezelschap voor de voortzetting van de jaarvergadering naar het gildehuis bij zaal De Kei.
Daar werden gildebroeders Joost de Weichs de Wenne, Jan Peeters en
Cor Jakobs gefêteerd met hun 40-jarig jubileum. Jan Kleeven werd
geëerd voor 50-jarig lidmaatschap en gildebroeder en keizer Hay Boom
mag zich zelfs al zestig jaar lid noemen.

