GEZOCHT:

SPITS voor op de weg!
Solliciteer op barbecue.nl/chauffeurs
en onvang een tekenbonus van €100*

03 Jongeren knappen

basketbalveld in Venray
op

24
06
WK25 \ 2021

PROFESSIONEEL WERKGEVERSCHAP DOOR EN VIA

05 Heide krijgt

nieuwe locatie voor
woningbouw

06 13-jarige Jason de

Klein wil indoorskatebaan
realiseren in Venray

07 Gemeente maakt

plannen voor veiligere
Witte Vennenweg

08 Dorpsraad steunt

bouwplan Leunen-Zuid

Leerlingen maken
eigen schoollied
De kinderen van speciaal basisonderwijs Focus en speciaal onderwijs Spectrum in Venray hebben hun eigen schoollied gemaakt. Samen met muziekleraar Marinho Peters schreven
de kinderen van de twee scholen de tekst voor het lied en op vrijdag 18 juni was het moment daar om ‘in de studio’ het lied op te nemen.
Om de samenwerking van SBO
Focus en SO Spectrum vorm te
geven ontstond vorig schooljaar
het idee om een schoollied te
maken met alle kinderen van de
twee scholen. Met het lied willen
de scholen graag verbondenheid
uitstralen. Het project is verder
uitgewerkt door muziekleraar
Marinho Peters en zijn collega uit
de muziekwereld. “Bram Rutten
heeft een kleine studio opgebouwd
in de school, waar de kinderen de
teksten konden inzingen. Per half
uur kwam een groep van tien kinderen het lied zingen. Ook de juffrouwen en meesters deden mee.”

Passende oplossingen
Omdat niet alle kinderen kunnen
zingen is er een passende oplossing bedacht, legt Marinho uit.

Lees verder op pagina 12

Kermis Venray dit jaar op terrein Wetteling
De kermis in Venray kan dit jaar weer doorgaan. Van 30 juli tot en met 4 augustus 2021 vindt de kermis plaats op het terrein van de Wetteling
en een gedeelte van de Zuidsingel, tussen de rotondes Leunseweg en Langstraat. Het College van B&W stemde hiermee in na een positief
advies van de Veiligheidsregio voor deze locatie.
Wethouder Jan Loonen: “We hebben tot het laatste moment gewacht
met het nemen van een definitief
besluit over de kermis om te kijken
hoe de versoepelingen zich zouden
ontwikkelen. Een kermis op locatie
Wetteling/Zuidsingel is, met de huidige regelgeving, het enige haalbare
scenario gebleken voor een volwaardige kermis deze zomer. We zijn er
trots op dat het gelukt is om een
coronaproof plan neer te leggen voor
De Wetteling en zetten nu álles op
álles om onze inwoners en bezoekers
uit de regio een mooie, volwaardige

en bovenal veilige kermis te bieden.
We hebben zeker weer iets om naar
uit te kijken en dat geeft een heel
goed gevoel.”
Voor de locatie Venray Centrum
ontving de gemeente een negatief advies van de Veiligheidsregio.
Dat had te maken met diverse factoren. Zo zijn bezoekersstromen in het
centrum lastiger te scheiden in combinatie met de aanwezige horeca.
Ook is het lastig om terreinen in het
centrum te omheinen en tegelijkertijd bewoners en bezoekers van het
gebied een vrije doorgang te bie-

den. Het terrein van de Wetteling
en een deel van de Zuidsingel is al
grotendeels omheind en kan voor
het overige gedeelte volledig worden afgezet. Er komen in- en uitgangen waar bijgehouden wordt hoeveel
bezoekers het terrein betreden en
verlaten. Er komen looproutes en over
het hele terrein lopen gastheren en
-dames om toe te zien op het naleven
van de coronamaatregelen. De kermis sluit uiterlijk om 00.00 uur en dat
gaat ook gelden voor de horeca in het
centrum (tenzij landelijk nog een sluitingstijd van 22.00 uur geldt).

Indeling kermis
De Zuidsingel, tussen de rotondes
Langstraat en Leunseweg, wordt
afgesloten voor al het verkeer.
Aan beide kanten van de Zuidsingel
komen in- en uitgangen van het
kermisterrein. In de buurt van de
woningen aan de Zuidsingel komen
vooral de kinderattracties en spellen om overlast zoveel mogelijk te
beperken.

Lees verder op pagina 07
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Youri Timmermans uit Veulen wint de
Frans van Leijden Award 2021
HAS Hogeschool reikte onlangs de
allereerste Frans van Leijden Award
uit aan Youri Timmermans uit
Veulen, student Bedrijfskunde en
agri-foodbusiness van HAS
Hogeschool in Venlo. Youri heeft een
oplossing bedacht om emissies van
gewasbeschermingsmiddelen tegen
te gaan. Deze techniek wil hij wereldwijd beschikbaar maken. De award
werd, anderhalf jaar na het overlijden van Frans van Leijden, als eerbetoon aan hem uitgereikt.
Youri Timmermans is opgegroeid in
een familiebedrijf. Bij het uitvoeren
van gewasverzorging en bij het reinigen van machines merkte hij dat er
veel emissies optreden van gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor heeft
Youri een oplossing bedacht. Youri:
“We hebben een techniek ontwikkeld
waarmee het water wordt gereinigd
tot kraanwaterkwaliteit. Het gezuiverde water kan op deze manier worden hergebruikt in de landbouw. Zo
stimuleren we circulaire landbouw,
beschermen we het milieu en zorgen
we voor het gezondste voedsel.”
Naast de award ontving Youri een
cheque van 1000 euro. Youri: “Ik wil
deze techniek niet alleen voor het
familiebedrijf inzetten, maar wil dit
wereldwijd beschikbaar maken.”
Youri is bezig met het opzetten van
een website om meer bekendheid te
geven aan zijn innovatie en hoopt met

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 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 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.
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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Dassenwerkgroep VenrayHorst tegen komst zonnepark
Venrays Broek
Dassenwerkgroep Venray-Horst is tegen de komst van een zonnepark op het Venrays Broek. Volgens de werkgroep leeft in dit
gebied de das en wordt de burcht verstoort door de komst van een
zonnepark. “Overheidsinstanties moeten bij de afweging van
mensenbelangen en dassenbelangen streven naar het in standhouden van het dassenleefgebied en de dassen tegen aantasting
beschermen.”
ting aanwezig is, legt de werkgroep
uit. “Omdat een das tijdens de
voortplantingsperiode (december
tot en met juni) aan de kraamburcht gebonden is, is het noodzakelijk dat er in de directe nabijheid
voldoende voedsel beschikbaar is.”
De negatieve gevolgen moeten
volgens de werkgroep gecompenseerd worden. “Hierbij is van
belang dat de ecologische functionaliteit op geen enkel moment,
ook niet tijdelijk, aangetast wordt.
Aantasten kan namelijk betekenen
dat de functie na verloop van tijd
verloren kan gaan.

Er zijn plannen om te komen tot
een zonnepark op de voormalige
stort in het Venrays Broek. Het terrein is door bodemzorg Limburg
in 2020 voor 1 euro in eigendom genomen van de gemeente
Venray. Het is de bedoeling om
het terrein in te richten als zonnepark. Er is een aanvraag voor een
Omgevingsvergunning opgesteld
en ingediend bij de gemeente
Venray. Er wordt een zonnepark
aangelegd met een capaciteit van
6 Megawattuur.

Compensatie

dit bedrag zijn website en marketing
verder door te kunnen ontwikkelen
om zijn onderneming verder uit te
bouwen.
“Het valt niet mee om het in deze
branche voor iedereen goed te doen.
Je hebt met zoveel verschillende
stakeholders te maken met zoveel
verschillende belangen. Als iemand
dan het lef heeft om wél dat verschil

te maken, dan juichen we dat van
harte toe”, aldus de toelichting van de
jury. “Hiermee laat hij zien dat Youri,
net zoals Frans van Leijden, durft te
pionieren, ondernemerschap toont en
hard werkt om zijn visie tot werkelijkheid te laten bloeien.” Op 10 januari
2020 overleed zeer onverwacht docent
Frans van Leijden die ruim 25 jaar bij
HAS Hogeschool werkte.

Echter, al jaren is er een kraamburcht te vinden op die locatie,
geeft Dassenwerkgroep VenrayHorst aan. “Het leefgebied is recent
ernstig aangetast door de kap van
landschapselementen. Aan de uitgestrekte raaigrasvlaktes heeft de
das niet al te veel. De effecten van
de zonnepanelen en stromen op
het huidige foerageergebied zijn
ongewenst. Het landschapselement bestaande uit het biotoop op
de stort is nu extra essentieel om
de burchtlocatie in stand te houden”, vindt de Dassenwerkgroep.
“Voor een hoofdburcht is het van
essentieel belang, dat er binnen
een straal van 500 meter voldoende voedselaanbod en beschut-

Doelstellingen
Wanneer compensatie onmogelijk
is kan de permanente ruimtelijkeof overige ingreep niet plaatsvinden. Das & Boom pleit ervoor pas
over te gaan tot verhuizen van een
dassenfamilie
als een dwingende reden van groot
openbaar belang betreft. Wanneer
door de ingrepen het leefgebied
van de das verslechterd of gereduceerd wordt, kan dat alleen
toegestaan worden, wanneer er
voldoende leefgebied overblijft om
aan de hiervoor genoemde doelstellingen te kunnen blijven voldoen.”

HEY
MAGAZIJNMEDEWERKER!
KOM JIJ ONS TEAM IN VENLO VERSTERKEN?
goed bereikbaar met auto, fiets en OV – fulltime/parttime
WIL JIJ WERKEN..
met vaste werktijden, in dagdienst?
in een gestructureerd, schoon magazijn?
in een informele werksfeer?
én op de hoogte blijven van de nieuwste modetrends?

n ja
n ja
n ja
n ja

IS JOUW ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN OOK JA?
Solliciteer dan snel op onze website:
www.pvh-logistics.nl/nl/vacatures/magazijnmedewerker/

n nee
n nee
n nee
n nee
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Jongeren knappen
basketbalveld in Venray op
Hakan Ortak, jongerenwerker bij Synthese, gaf het eerste zetje, de Venrayse jongeren maakten het af. Het
basketbalveldje bij sportpark de Wetteling in Venray is inmiddels voorzien van een tweede net en zelf hebben
de jongeren de belijning van het veld geverfd. Nu kunnen de wedstrijden echt beginnen.

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

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

BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een:

Assistent teamleider
Wil jij in een levendige omgeving aan de slag
en jezelf verder ontwikkelen?
Toen Hakan tijdens zijn werk de jongeren zag basketballen met maar
één net, vond hij het tijd voor verandering. Hij sprak de jongeren aan en
vroeg naar hun behoeftes. “Uit dat
gesprek bleek dat de jongeren graag
partijtjes met elkaar wilden spelen,
maar dat dit niet kon omdat er maar
één basketbalnet hing. Toen heb ik de
gemeente namens Synthese benaderd
en is er uiteindelijk een tweede net
geplaatst.”
Volgens Hakan brengt de upgrade van
het basketbal veel meer met zich mee
dan alleen plezier voor de jongeren.
“Als jongeren niets kunnen ondernemen, gaan ze zich vervelen waardoor
je criminaliteit en vandalisme in stand
houdt. Met het verbeteren van het
veldje hou je dit tegen. Daarnaast zijn
de jongeren sportief bezig en bewe-

gen ze veel. Het is mooi om te zien
dat hier jongeren van allerlei leeftijden bij elkaar komen.”
De 20-jarige Youssef El Morabit basketbalt al sinds zijn 11e en is al jaren
na school of in de vakanties te vinden
op het veldje. Hij is dan ook erg blij
dat het veldje eindelijk is opgeknapt
“Hakan kwam ons redden. Daarna
hebben we zelf de indeling van het
veld gemaakt en de belijning uitgezet. Nu de lijnen op het veld staan,
komt er echt een basketbalgevoel
naar boven. En dat merk je ook bij
andere jongeren. Nu het tweede net
is geplaatst komen steeds meer jongeren naar het veldje om met ons te
basketballen. We zijn een hechte club,
maar iedereen is welkom. Ik zie het
als een kans voor andere jongeren
om ook te leren basketballen. Zelf heb

ik hier ook veel geleerd en wil ik nu
profbasketballer worden.”
Youssef ziet voor de toekomst nog
meer kansen voor het basketbalveld.
“Misschien kan het veld nog verder
uitgebreid worden. Bijvoorbeeld met
rubberen tegels, zoals je in grote steden ziet. Dit verandert meteen de uitstraling van het veld. Daarnaast heb je
meer grip en is het veel veiliger spelen. Maar voor nu zijn wel al heel blij
met de veranderingen.”

Hakan kwam ons
redden

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Financiële problemen door stop coronasteun

Gemeente verwacht meer schuldhulp
ondernemers
Ondernemers gaan vaker gebruikmaken van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeente Venray
verwacht dat door het beëindigen van de coronasteun door de rijksoverheid, bedrijven sneller in de
financiële problemen komen en aankloppen bij de gemeente.
Schuldhulpverlening is er vanaf
dit jaar niet alleen voor personen maar ook voor bedrijven.
De gemeente krijgt nu nog niet
veel aanvragen van ondernemers
binnen. Het College van B&W
denkt dat dit zal veranderen zodra
het landelijke herstel- en steunpakket is afgebouwd. Veel ondernemers maken nu nog gebruik van
regelingen zoals NOW (vergoeding
loonkosten), TVL (tegemoetkoming
vaste lasten) en Tozo (inkomensondersteuning). Daarnaast voert
de gemeente de Tonk uit dat als
laatste redmiddel wordt gezien.

Al deze maatregelen zijn bedoeld
om ondernemers die zijn getroffen
door de coronacrisis, te ondersteunen om het hoofd boven water te
houden.
Als dit niet lukt en ondernemers
hun kosten niet meer kunnen
betalen, dan volgt schuldhulpverlening of een faillissement.
De gemeente vindt een faillissement geen goede oplossing omdat
dan de schulden niet komen te
vervallen.
Ondernemers die bij de gemeente
aankloppen voor schuldhulpverlening worden doorverwezen

naar een ingeschakeld bureau.
Het traject bestaat uit het op orde
brengen van de administratie
en het saneren van de schulden.
De gemeente betaalt de totale
kosten van 30.625 euro per jaar
uit het armoedebudget. Met deze
bijdrage kunnen vijf ondernemers
worden geholpen maar de verwachting is dat dit aantal snel zal
oplopen. De extra kosten kan de
gemeente betalen uit de coronasteun van het Rijk voor schuldhulpverlening. Ondernemers betalen
een eigen bijdrage van 500 euro.

Wij gaan samen met jou en jouw capaciteiten en talenten
aan de slag om er een succes van te maken.
Kijk voor meer informatie op
bioverbeek.nl/werken-bij-bioverbeek
Bij interesse ontvangen we graag je CV en motivatie
via harry@bioverbeek.nl
Indien onze keuze op jou valt, bieden we je een
afwisselende en uitdagende functie, waarin je kunt
groeien middels begeleiding, coaching en cursussen.
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Verbeterpunten van zorg en welzijn, wonen en woonomgeving

Werkgroep biedt adviesnota aan om Venray dementievriendelijker
te maken
Samen met de werkgroep Venray Dementievriendelijk wil gemeente Venray ervoor zorgen dat de gemeente
dementievriendelijker wordt. De werkgroep heeft hier het voortouw in genomen en de ‘Adviesnota voor een
dementievriendelijker Venray’ opgesteld. Deze week heeft wethouder Anne Thielen de nota in ontvangst genomen.

gemeente, de Venrayse gemeenschap
en de diverse bedrijven, organisaties
en instellingen de zorg voor mensen
met dementie, hun mantelzorgers
en hun naasten kunnen verbeteren.
De adviesnota omvat allerlei verbeterpunten op de terreinen van zorg en
welzijn, wonen en woonomgeving.
Komende tijd worden deze aanbevelingen voorzien van concrete acties.
“Zo creëren wij samen een Venray
voor iedereen, waar begrip en behulpzaamheid voorop staan. Dat is een

belangrijke stap in de goede richting”,
aldus wethouder Anne Thielen.

Symposium
Komend najaar zal de nota in bredere
kring worden besproken tijdens een
door de werkgroep georganiseerd
symposium. Verder wordt in de wijken
en dorpen met bewoners en organisaties over deze problematiek van
gedachten gewisseld, om uiteindelijk
te komen tot lokaal passende initiatieven voor onderlinge hulpverlening.

Grand Finale Gebieds
ontwikkeling OoijenWanssum verplaatst
De Grand Finale van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt
verplaatst naar zaterdag 3 juli. De afsluiting van het project wordt
een week opgeschoven vanwege de coronamaatregelen. De keuze
is gemaakt omdat er vanaf juli meer mogelijkheden voor deelnemers en artiesten ontstaan en het project een mooie afsluiting
verdient.
De adviesnota is tot stand gekomen
dankzij de belangeloze inspanningen van twintig betrokken inwoners

van Venray. Doel van de nota is het
creëren van een dementievriendelijke gemeente, nu én in de toekomst.

Samenwerking is hierbij één van de
sleutelwoorden. De werkgroep heeft
zich gebogen over de vraag hoe de

Tijdens de Grand Finale worden
deelnemers aan de fietsroute
verrast door muziek, kunst, theater of een culinaire versnapering. Geïnteresseerden kunnen
de route door Maaspark OoijenWanssum zelfstandig afleggen
en vanuit iedere locatie starten.
Tussen 13.00 uur en 18.00 uur vinden de activiteiten op de route
plaats.
Gedurende de dag gaat ook de
film, die documentairemaker Marijn
Poels over Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum gemaakt heeft,
in première. De film wordt om
13.00 uur, 15.00 uur, 17.00 uur en
20.30 uur vertoond in Wanssum.

Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar bij ieder moment.
Aanmelden is hiervoor noodzakelijk via de website:
www.ooijen-wanssum.nl/beleef
De trailrun door het natuurgebied, die op 26 juni in de ochtend
gepland staat, wordt niet verplaatst. Deze sportieve activiteit,
waarvoor deelnemers zich vooraf
moeten aanmelden, kan gewoon
doorgaan. De organisatie van de
trailrun houdt zich aan de geldende
coronamaatregelen. Zo starten de
deelnemers in kleine groepjes, verdeeld over tijdsblokken en is er op
het hele parcours voldoende ruimte
om afstand te houden.

Bezwaren gemaakt

Last van
ernstig
overgewicht?

Hondenspeelweide
niet in wijk Korenmolen
Gratis voorlichting

29 juni

18.30 - 20.00 uur

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

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

Dorpsbewoners die het initiatief hebben genomen voor een hondenspeelweide in Leunen zijn nog op zoek naar een geschikte
locatie. De beoogde plek vlak bij woonwijk Korenmolen is afgevallen. Dat bleek in de dorpsraadvergadering in mfc De Baank op
maandag 21 juni.
De dorpsraad ontving enkele
negatieve reacties van inwoners
die bezwaar maakten tegen een
omheinde hondenspeelweide
in hun buurt. Dat meldde
vicevoorzitter Ger Litjens.
De dorpsraad liet zich al eerder
kritisch uit over de haalbaarheid
van het plan vlak bij een woonwijk.
Dorpsraadleden vrezen voor
overlast en dat het plan niet
zal worden geaccepteerd door
omwonenden. De initiatiefnemers
zijn een kijkje gaan nemen in
Venray waar hondenspeelvelden
zijn in de wijk Landweert vlak
bij de A73 en op het terrein van
Servaashof. “Ze zijn zelf tot de
conclusie gekomen dat het bij de

Korenmolen geen goede plek is
voor een hondenspeelweide. Hier
gaat het plan dus niet door maar
het initiatief blijft overeind. Ze zijn
nog op zoek naar een andere
locatie”, zei Ger Litjens. “Er is
contact gelegd met de gemeente
over mogelijke percelen en er zijn
er ook twee particulieren benaderd
voor een stuk grond.”

Er is contact gelegd
met de gemeente

Tekst: Henk Willemssen
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Heide krijgt nieuwe locatie voor woningbouw
Heide heeft een locatie gevonden voor een toekomstige uitbreidingswijk. De dorpsraad wil uitbreiden met
woningbouw aan de noordwest kant van het dorp op een landbouwperceel tussen Groeneweg en
Droesenweg.
Dorpsraadvoorzitter Leon Janssen
hoopt dat over twee of drie jaar
de eerste woningen kunnen worden gebouwd. “We zijn al langer in overleg met de gemeente
over uitbreiding. Heide is aan
het groeien en we willen onze

Corona
draagt bij
aan toename
jeugdzorg
Bijna alle gemeenten hebben te
maken met sterk oplopende kosten
van de jeugdzorg. Gemeente Venray
moet het budget voor dit jaar met
1.372.000 euro verhogen omdat een
groot financieel tekort dreigt.
Het meeste extra geld gaat naar
wonen met behandeling (458.000 euro)
en specialistische GGZ-behandeling
(446.000 euro). De kostenstijging komt
volgens de gemeente vooral door de
coronacrisis waardoor meer jongeren een beroep doen op GGZ-hulp.
Gemeenten zien al vanaf 2018 de kosten voor jeugdzorg oplopen. Dat komt
niet alleen door een grotere toestroom
maar ook doordat de uitgaven per cliënt zijn gestegen door prijsstijgingen
en de inzet van duurdere en specialistische zorg. Ook komt het vaker voor
dat in plaats van pleegzorg de jongeren in een gezinshuis gaan wonen
voor behandeling. Om grip te houden
op de kosten gaat de gemeente meer
inzetten op preventie door middel van
gezinscoaches.
Uit een landelijk onderzoek blijkt dat
alle gemeenten samen 1,7 miljard euro
meer uitgeven aan jeugdzorg dan dat
ze ontvangen als vergoeding van het
Rijk. In de kadernota meldt het College
van B&W dat het tekort voor gemeente
Venray 3,75 miljoen euro bedraagt.
Het Rijk heeft voor dit jaar een extra
bijdrage toegezegd van 2,25 miljoen euro. Bart Jilesen (D66) stelde in
de commissie Leven van donderdag
10 juni vragen over berichten van extra
gelden van het Rijk. Wethouder Anne
Thielen (CDA) meldde dat gemeente
Venray in 2022 kan rekenen op 1,75 miljoen euro extra. “Dat is positief nieuws.
Het is niet voldoende om het tekort te
dichten maar het is wel een stap in de
goede richting.”
Ook bij de Wmo komt de gemeente dit
jaar geld tekort. Het budget moet worden verhoogd met 707.000 euro. Vooral
de kosten voor individuele begeleiding
van 18-plussers nemen toe. Dit komt
volgens de gemeente door de snellere
uitstroom bij beschermd wonen en de
verkorte opnameduur bij GGZ-instelling
Vincent van Gogh. De cliënten gaan
met begeleiding eerder terug naar
huis. Dat inwoners steeds meer een
beroep doen op huishoudelijke hulp via
de gemeente draagt ook bij aan oplopende Wmo-kosten.

Tekst: Henk Willemssen

inwoners de kans geven in het
eigen dorp te blijven wonen.”
Het beoogde bouwperceel is in
bezit van meerdere grondeigenaren
waarmee de eerste gesprekken zijn
gevoerd. Leon Janssen verwacht
dat er ruimte zal zijn voor 20 tot

25 woningen. De nieuwe wijk kan
met ontsloten worden zowel op de
Droesenweg als Groeneweg.
Het bestaande uitbreidingsplan
van dertig woningen op en rond
het voormalige trapveldje aan
Groeneweg en Rector Coxstraat

is vrijwel volgebouwd. Er zijn nog
twee percelen te vergeven. De laatste vijf jaar is het snel gegaan met
woningbouw in Heide en groeide
het inwoneraantal met 10 procent. Toch was er lange tijd geen
uitzicht op een nieuwe uitbreidingswijk vanwege de voorspelde
bevolkingskrimp. “Die krimp is niet
uitgekomen. We zitten al bijna op
vijfhonderd inwoners. Stilstand is

achteruitgang. De nieuwe locatie
ligt gunstig vlak bij de dorpskern en
ook dicht bij Venray met al z’n voorzieningen. Ons vorige uitbreidingsplan was boven verwachting snel
uitverkocht. We denken dat er ook
nu weer belangstelling genoeg zal
zijn”, aldus Leon Janssen.

Tekst: Henk Willemssen

Petitie tegen windmolens
Wethouder Jan Jenneskens nam donderdagmiddag 10 juni een petitie met ruim zevenhonderd handtekeningen in ontvangst tegen de komst van een windpark in Venray. Zo’n veertig inwoners uit voornamelijk
Geijsteren, Oirlo en Castenray waren naar het gemeentehuis gekomen om het protest tegen de komst van
windmolens in hun dorpen kracht bij te zetten. Dionne Boks van werkgroep GroenGeijsteren bood de petitie
aan voor de entree van het gemeentehuis.

De petitie is een initiatief van
werkgroep GroenGeijsteren en
Belangengroep Leefbare Dorpen.
De ondertekenaars vinden dat windturbines schadelijk zijn voor de inwoners en hun omgeving. En ze menen
dat windmolens niet nodig zijn in
gemeente Venray. In de petitie wordt
gevraagd om windenergie definitief
uit te sluiten in het oostelijk buitengebied van Venray. De dorpen Geijsteren,
Wanssum, Oostrum, Oirlo en Castenray
vormden het zoekgebied in het verkenningsonderzoek van Windpark
Venray. Als alternatief geven beide
werkgroepen de voorkeur aan kleinschalige energieopwekking en opslag
van duurzame energie.
Burgemeester Luc Winants was ook
aanwezig bij de overhandiging van
de petitie. Hij richtte net als Jan
Jenneskens een woordje tot de inwoners die naar het gemeentehuis waren
gekomen. Jan Jenneskens haalde aan
dat het College van B&W geen vervolg
wil geven aan het verkenningsonderzoek naar een windpark. De meeste
politieke partijen zien windmolens op
Venrays grondgebied evenmin zitten.
Het definitieve besluit valt in de raadsvergadering van donderdag 1 juli.

Oh, zit dat zo!

Letselschade is meer dan smartengeld
Veel mensen denken bij het woord ‘letselschade’ meteen aan smartengeld. Maar er zijn veel meer schadeposten die aan bod kunnen
komen als er sprake is van letsel na bijvoorbeeld een ongeval of medische fout.

Stel je wordt aangereden en je
belandt in het ziekenhuis met
onder andere een gebroken
schouder. De ambulancerit
naar het ziekenhuis kost je

waarschijnlijk je eigen risico van
(minimaal) 385 euro. Na korte
tijd in het ziekenhuis gelegen te
hebben, mag je gelukkig naar
huis. Daar wordt het al snel
duidelijk dat je de komende tijd
veel hulp nodig hebt, zoals bij
het aantrekken van kleding of
schoenen. Zelf boodschappen
doen gaat niet en dat geldt
ook voor poetsen, wassen en
strijken. Autorijden en fietsen
is lange tijd niet mogelijk,
dus iemand moet met je mee
als je op controle naar het
ziekenhuis gaat of als je naar de
fysiotherapeut moet. Het gras
in de tuin waar je nu de hele
dag tegenaan kijkt, blijft maar
groeien en groeien. Wordt het
dan toch niet eens tijd om hulp
te gaan vragen? Maar wie vraag
je dan en worden eventuele
kosten vergoed door de
aansprakelijke verzekeraar?

Het is goed om te weten dat
er diverse richtlijnen zijn met
daarin ‘standaarden’ om bepaalde
schadeposten vast te stellen.
Deze richtlijnen kunnen helpen
bij het treffen van een regeling
met de aansprakelijke verzekeraar
over de kosten van bijvoorbeeld
de huishouding (ook als iemand
binnen het gezin jouw taken
overneemt), het onderhoud
van de tuin, de dagen dat je in
het ziekenhuis hebt gelegen,
de extra reiskosten en eventuele
studievertraging.
Geen zaak is hetzelfde. Zo zal
de ene werkgever misschien
het loon volledig doorbetalen
en betaalt de andere werkgever
maar 70 procent. En is het ene
slachtoffer verzekerd voor extra
fysiotherapie behandelingen
en de ander niet waardoor de
medische kosten snel oplopen.

Letselschade blijft dan ook
echt maatwerk. Zoek daarom
tijdig hulp en schakel een
letselschadeadvocaat in.
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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13-jarige Jason de Klein wil indoor skatebaan
realiseren
De 13-jarige Jason de Klein uit Venray droomt al een tijdje over een indoor skatepark in het dorp. Inmiddels
heeft hij een ondernemersplan gemaakt van bijna 25 pagina’s en hoopt hij dat zijn droom in vervulling gaat.
Daar heeft hij echter hulp bij nodig, want een locatie heeft hij nog niet gevonden.

De hoogbegaafde Jason begon in de
coronaperiode met skateboarden.
Die hobby heeft hij sindsdien nooit
meer losgelaten. “Ik vind het superleuk
en kan mezelf zijn tijdens het skateboarden. Daarnaast bouw je heel makkelijk sociale contacten op tijdens het
skateboarden. Ik was één dag bij het

skatepark in Landweert en had meteen
vrienden gemaakt.”
Maar doordat het skatepark buiten
staat, kan Jason niet elk moment van
de dag gaan skateboarden. Dat zat
hem dwars en met ondersteuning van
zijn ouders heeft hij het idee opgepakt
om zelf een indoor skatepark te reali-

indoor skatepark wordt gerealiseerd.
Mijn doel is om skateboarders uit heel
Nederland of zelfs uit de hele wereld
naar het skatepark te laten komen.
Het wordt een plek waar jongeren
zich thuis voelen. Iedereen is welkom.
Scholen in Venray kunnen ook naar het
skatepark komen tijdens de gymlessen.”
Jason heeft een skatepark voor ogen
met twee gedeeltes: één met ramps,
ook wel schansen genoemd, en
een streetgedeelte met obstakels.
“Het park is bedoeld voor jongeren en
jongvolwassenen die steppen, skaten of skateboarden. Over het toelaten van bmx’ers heb ik ook nagedacht,
maar fietsen is moelijker te combineren met skateboarden, dat wordt snel
gevaarlijk. Het is de bedoeling om ook
wedstrijden te houden met prijzen die
door sponsoren beschikbaar worden
gesteld. Ook vinden er in de skatehal lessen in graffiti spuiten plaats.
Hoogstwaarschijnlijk wordt daardoor
minder graffiti illegaal gemaakt.”
Een locatie vinden is nog een probleem. Daarom is Jason nog op zoek
naar een partner die hem daarmee
kan helpen. “Ik zoek een locatie die
1.200 vierkante meter groot is en een
ondernemer die mij kan helpen een
locatie te vinden. Hoe ik de huur van
het skatepark ga betalen? Ik wil entree
vragen aan alle mensen die komen en

met vrijwilligers werken die betaald
worden met de toegang tot de skatebaan. Tot nu toe heb ik al drie vrijwilligers gevonden. Eén vrijwilliger
komt bij de balie te staan waar graffiti, onderdelen, kniebeschermers en
kleding verkocht wordt, één vrijwilliger
is toezichthouder en één vrijwilliger
verzorgt de horeca. Ik ben degene die
alles regelt en maak de schema’s van
de vrijwilligers.”
Jason heeft ook al nagedacht over de
bouw en het ontwerp van de baan.
“Ik heb contact met de skatebaan in
Eindhoven en zij kunnen misschien het
skatepark bouwen. Ook wil ik technische scholen benaderen die attributen tijdens de les kunnen bouwen.
Een schans gaat minimaal vijf jaar mee.
Als er vraag is naar nieuwe onderdelen,
dan zorg ik voor vernieuwing van het
park. Meestal kunnen nog onderdelen van schansen worden hergebruikt.
Daarom is de eerste aanschaf altijd het
duurste.”

Tot nu toe heb ik al drie
vrijwilligers gevonden

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

seren. Ook de jongerenwerker Harkan
Ortak van Synthese denkt met hem
mee. “In Nederland is het altijd slecht
weer of te warm, daarom ga ik vaak
naar een indoor skatepark in Venlo,
Nijmegen of Eindhoven. Maar omdat
dit voor mij te ver weg is, zou het heel
leuk zijn als er een Venray ook een

In toekomst samenwerken met Omroep Venray

Omroep Horst aan de Maas en Omroep P&M gaan hechte
samenwerking aan
Omroep Horst aan de Maas en Omroep P&M willen met elkaar in gesprek om tot een nauwe samenwerking van Horst en Venray het beste was,
dit na meerdere gespreken met colte komen die moet resulteren in een fusie tussen beide omroepen. Een adviesbureau vond een samenwerlega omroepen uit de regio. Ook de
king met Omroep Venray beter passen, maar daar geeft de Horster omroep geen gehoor aan.
Een groep vrijwilligers van de
omroep Horst aan de Maas pakte
zich in maart bij elkaar om de stichting over te nemen om de toekomst
te waarborgen. Volgens Thijs Rutten
van de Raad van Toezicht is een
zelfstandige omroep op lange termijn niet levensvatbaar. Er werd een
onderzoek uitgevoerd naar mogelijke
samenwerkingen. Ook voerden de

vrijwilligers gesprekken met organisaties uit de regio. Uitkomst van
diverse gesprekken is dat Omroep
Horst aan de Maas in gesprek gaat
met Omroep P&M om tot een fusieplan te komen. Ook spreekt de Raad
van Toezicht van Omroep Horst aan
de Maas de intentie uit om in de
toekomst samen te blijven werken
met Omroep Venray. “Omroep P&M

past voor nu beter bij Omroep Horst
aan de Maas dan Omroep Venray.
De omroep is verder in de transitie
naar een moderne mediaomroep”,
aldus Rutten.
Omroep Venray geeft aan zich niet
gepasseerd te voelen. “Het advies
van een extern bureau aan de
gemeente Horst aan de Maas was
dat samenwerking tussen de Omroep

gemeente Horst en Venray ondersteunde dit advies. Dat Omroep Horst
aan de Maas voor Omroep P&M kiest
is hun keuze. Met zowel Omroep
Horst aan de Maas als Omroep P&M
blijven wij nog steeds met heel veel
plezier samenwerken”, aldus Hilko
Poot, directeur Omroep Venray.
Wel heeft Omroep Venray de samenwerking met Maasland Radio en
GennepNews in het verleden on hold

gezet. Poot: “Maar hebben nu weer
de handen ineen geslagen en starten
in de maanden juli en augustus met
een gezamenlijke zomerprogrammamering op de drie zenders.”

Het is hun keuze
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Spectrum Venray nam deel aan
Dance Battle

Raadsvergadering op
donderdag

Ook dit jaar deden de leerlingen van Spectrum Onderwijsgroep Buitengewoon in Venray mee aan de Dance
Battle. Deze wordt ieder jaar georganiseerd door Iedereen kan sporten Noord Limburg. Leerlingen uit het
speciaal onderwijs krijgen tien weken dansles onder leiding van een professionele dansdocent.

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces wordt gehouden
op donderdag 1 juli. Er stonden voor de zomervakantie nog twee
vergaderingen gepland, op de dinsdagen 29 juni en 6 juli, maar de
fractievoorzitters hebben besloten ze samen te voegen tot één
bijeenkomst.
De reden is dat de kadernota van
gemeente Venray dit jaar beleidsarm is. Het College van B&W heeft
besloten weinig nieuwe investeringen op te nemen in de meerjarenbegroting. Dat was voor de
fractievoorzitters aanleiding om
geen aparte vergadering te houden
over de kadernota.
De coronacrisis is er de oorzaak van
dat het college weinig nieuwe activiteiten heeft opgevoerd. De financiële gevolgen van corona zijn nog
niet duidelijk en bovendien zijn
werkzaamheden blijven liggen.
Die wil het college zo veel mogelijk
afronden in deze raadsperiode die
op het einde loopt. Op woensdag 16
maart 2022 zijn er gemeenteraads-

De leerlingen van Spectrum kregen dansles van Myrna van Rens van
Danshuis Venray. De dans van dit jaar
was op muziek van de Harry Potter
films. De leeftijd van de leerlingen die
meededen varieerde dit jaar van 5 tot
12 jaar. Andere jaren werd de aange-

leerde dans uiteindelijk opgevoerd
aan een groter publiek in de Doolhof
in Tegelen. Maar door de corona was
dat, dit jaar niet mogelijk. De dans
werd nu opgenomen door een professionele filmer die er een dansfilm van
gaat maken. Het doel van deze Dance

Battle is om leerlingen te enthousiasmeren voor de danssport en ze
een succesbeleving te laten ervaren. De dans werd opgenomen op
het grasveld voor de school aan het
Groenewoltsepad.

Vervolg voorpagina

Kermis Venray dit jaar op terrein Wetteling
Vanuit de Kruisstraat/Sint Antonius
straat komt géén ingang, alléén een
nooduitgang. Dit om bezoekersstromen van en naar het centrum in deze
straten te voorkomen. Bezoekers van
en naar het centrum en het kermisterrein worden via de Langstraat en
Leunseweg geleid. Deze wegen zijn
breder en daarom geschikter om bezoekersstromen op te vangen. Met verkeersmaatregelen wil de gemeente
parkeeroverlast in de woonwijk tussen
het centrum en het Wettelingterrein

voorkomen. Het salonwagenterrein
van de kermisexploitanten komt aan
de Oostsingel, op het terrein links van
basisschool De Hommel.
Loonen: “We zijn optimistisch en
hopen dat de coronamaatregelen in
de zomer verder versoepelen, maar er
blijven natuurlijk risico’s bestaan waar
wij geen invloed op hebben. Veel is
afhankelijk van de besmettingscijfers
én de vaccinatiecijfers. Met dit besluit
spreken we in elk geval het vertrouwen uit naar álle betrokken partijen

om, met elkaar, dit eerste grote evenement in Venray in coronatijd tot een
succes te brengen”.

Eenmalig
Over de scenario’s en uiteindelijk de
keuze voor de Wetteling zijn alle direct
betrokkenen geïnformeerd. De locatie
Wetteling/ Zuidsingel is een eenmalige keuze. Als de coronapandemie
voorbij is, vindt de kermis weer, als
vanouds, in het centrum van Venray
plaats.

verkiezingen en daarna treedt er
een nieuwe coalitie aan.
De raadsvergadering van donderdag
1 juli vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 18.00 uur.
Na negen maanden van alleen
digitaal vergaderen kan de raadzaal weer gebruikt worden al is
de publieke tribune nog gesloten.
Er staan enkele belangrijke punten
op de agenda zoals het nieuwe ziekenhuis, onderzoek windmolenpark,
uitbreiding natuurbegraafplaats en
zonnepark in Castenray. Naast de
kadernota worden ook het jaarverslag en jaarrekening van 2020
besproken. Mocht de vergadering
op 1 juli uitlopen dan kan nog worden uitgeweken naar dinsdag 6 juli.

Gemeente maakt plannen
voor veiligere Witte
Vennenweg
Vrij liggende fietspaden, nieuwe bushaltes en een flinke opknapbeurt: de gemeente Venray wil aan de slag met de Witte
Vennenweg, tussen de spoorwegovergang en de N270. Voor de
reconstructie is een bedrag van 1.590.000 euro gereserveerd als
onderdeel van het monitoringsplan onderhoud wegen.
Het huidige wegprofiel van de
Witte Vennenweg past niet meer
bij de uitgangspunten die de
gemeente Venray in het verkeersbeleid heeft staan. Omdat ook de
onderhoudstoestand van de weg
de wensen overlaat, krijgt de weg
een opknapbeurt. De weg krijgt
een nieuwe inrichting, die past bij
een 50 kilometerweg en er komen
vrij liggende fietspaden. Ook krijgen de bushaltes een opwaardering; ze worden ingepast in het
nieuwe wegprofiel.
Verkeerswethouder Cor Vervoort
is blij met de ontwikkelingen:
“We willen in heel onze gemeente
werk maken van meer verkeersveiligheid, specifiek voor fietsers.
Daarom is het goed dat we daar
hier op de Witte Vennenweg ook
werk van gaan maken.”
De gemeente loopt met de wegwerkzaamheden alvast vooruit
op de plannen om de spoorweg-

overgang veiliger te maken. Hier is
de gemeente ook initiatiefnemer,
maar ligt de bal nog bij ProRail,
zegt wethouder Vervoort: ‘We
trekken hierin samen op met
ProRail. We hopen natuurlijk dat er
snel werk wordt gemaakt van de
opwaardering en elektrificatie van
de Maaslijn en als ProRail hiermee aan de slag gaat, willen we
dat meteen de spoorwegovergang
wordt meegepakt.’

Planning en kosten
De gemeente start nu met de ontwerpfase. Het is de bedoeling dat
er eind dit jaar, begin 2022, een
ontwerp ligt dat gedeeld wordt
met de omgeving. De uitvoering
zal waarschijnlijk gefaseerd plaatsvinden, zodat de bereikbaarheid
van aanliggende bedrijven ook
tijdens de werkzaamheden zo optimaal mogelijk zal zijn.

Steekincident aan de
Veltumse Kleffen

Speelcoach Henk fietst internationaal
Speelcoach Henk is onlangs met tien kinderen vanuit Brukske naar centrum Venray gefietst. Bijzonder is
dat alle fietsjes gepimpt zijn met vlaggen van de diverse landen. “Een veelkleurige wijk maakt natuurlijk
dat het een veelkleurig geheel werd. Aangekomen op het Henseniusplein werden de kinderen getrakteerd
worden op iets lekkers. Het was prachtig weer dus de kinderen hebben heerlijk in de fontein gespeeld.”

De politie in Venray heeft maandagmiddag 21 juni rond 13.30 uur
een melding ontvangen van een vechtpartij aan de Veltumse
Kleffen in Venray. Hierbij is één persoon gewond geraakt aan zijn
hand. Er is één persoon aangehouden.
De politie ontving verschillende
meldingen van een vechtpartij
waarbij meerdere personen betrokken zouden zijn. Ter plaatste bleek
een steekwapen gebruikt te zijn.

Het slachtoffer is voor de benodigde medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op
zoek naar getuigen van het incident.
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Dorpsraad steunt bouwplan Leunen-Zuid
De dorpsraad van Leunen blijft achter het nieuwe bouwplan Leunen-Zuid met 53 woningen staan. De dorpsraad ziet geen reden om een ander standpunt in te nemen omdat drie inwoners bij gemeente Venray een
bezwaarschrift hebben ingediend.
De dorpsraad besprak in de vergadering van maandag 21 juni de
ingediende bezwaren die zich toespitsen op de overlast van mestverwerking door varkensbedrijven
aan de Scheiweg. “Er is veel om te
doen”, zei vicevoorzitter Ger Litjens.
Dorpsbewoner Toon Laurensse
maakte op 1 juni gebruik van het
Sprekersplein om aandacht te vragen voor overlast van stank, fijnstof,
vliegen en geluid. Hij vroeg een nulmeting te houden bij de toekomstige

woonwijk om zo de overlast in kaart
te brengen. De gemeente wees het
verzoek af.
De dorpsraad nodigde in oktober 2019 de varkenshouders Jan en
Martien van Kempen uit om uitleg te geven over mestverwerking.
Dorpsraadleden willen nu ook eens
het woord geven aan de tegenstanders om hun bezwaren kenbaar te
maken.
Bij het bouwplan Leunen-Zuid was
de dorpsraad vanaf het begin betrok-

ken. “We hebben het bouwplan
omarmd en er is een klankbordgroep
opgericht. Daardoor is het plan beter
geworden”, vertelde dorpsraadlid
Sander Hellegers. “Het is vervelend
dat er nu mensen minder positief
zijn maar dit is ieders goed recht.”
Sjaak Rongen haalde aan dat er een
convenant is getekend tussen alle
betrokken partijen. “Daar was iedereen heel tevreden over.”
Dat de nieuwe woonwijk een ontsluiting krijgt op de drukke Albionstraat,

pakt volgens Sander Hellegers gunstig uit voor de verkeersveiligheid.
“Want er komt een plateau op de
Albionstraat waardoor de snelheid
wordt geremd.”
De laatste tijd zijn er enkele aanrijdingen geweest op de Albionstraat
en het vermoeden is dat er te hard
wordt gereden. “De politie gaat binnenkort een actie houden door met
een lasergun de snelheid te meten”,
vertelde Marloes Zandbergen.
De dorpsraad krijgt vaker meldingen
binnen over onveilige verkeerssituaties op de Albionstraat. De verbindingsweg midden door het dorp staat
in 2025 op de planning voor een grote

opknapbeurt. Dan zou er ook een
verkeersplateau kunnen komen op de
kruising met de Veulenseweg.
Marloes Zandbergen merkte op dat
de oversteekplaatsen voor voetgangers onoverzichtelijk zijn. Zoals bij de
kerk waar dagelijks veel schoolkinderen oversteken. “Het is opvallend
dat er maar weinig auto’s stoppen
voor het zebrapad”, zei Kristel van de
Molengraft. Ger Litjens stelde voor
kleurige en opzichtige palen te plaatsen. “Die blijken effect te hebben op
de snelheid.”

Tekst: Henk Willemssen

Nieuwe locatie brandweerkazerne in beeld
Burgemeester Luc Winants zal binnenkort de nieuwe locatie van de brandweerkazerne in Venray bekendmaken. “We zijn heel serieus bezig met het verwerven van een locatie. Maar ik wil nu niet voor de muziek uitlopen”, zei directeur Jac Rooijmans van Veiligheidsregio Limburg-Noord in de commissie Werken en Besturen.
De Veiligheidsregio is al vanaf 2016
op zoek naar een nieuwe plek voor
de brandweerkazerne die gehuisvest is aan de Acaciastraat aan de
zuidkant van Venray. “Het lukt niet
alle taken in de huidige locatie
onder te brengen”, verklaarde Jac
Rooijmans. De brandweerkazerne
van Venray is de vierde en meest

noordelijk gelegen centrumpost van
Veiligheidsregio Limburg-Noord.
De andere centrumposten zijn in
Venlo, Roermond en Weert.
De gemeenteraad uitte al vaker zijn
zorgen over de slechte brandweerdekking in de uitgestrekte gemeente
Venray. Wim Schryver (VVD) meende
dat de nieuwbouw van de kazerne

het probleem niet zal oplossen.
“Want je verplaatst alleen maar de
paraplu. De dekking wordt er niet
beter van. Venray bungelt met zijn
trage uitruktijden ergens onderaan. We zitten op het laagste niveau
in Nederland.” Theo Zegers (D66)
wees erop dat een kleine verhoging
van de veiligheid kan leiden tot een

hoge kostenpost. “Het moet wel met
elkaar in balans en efficiënt zijn.”
Petra van Duijnhoven (CDA) haalde
aan dat de nieuwe kazerne veel
duurder uitvalt door de vertraging. Het College van B&W heeft
dit ook gemeld in de zienswijze
over de begroting van 2022 van de
Veiligheidsregio. De vertraging is
mede ontstaan doordat er discussie
is over het bedrag voor achterstallig
onderhoud dat in de nieuwbouw kan
worden gestoken.

Het college spreekt van een financieel risico en wil daarom dat de
nieuwbouw door de Veiligheidsregio
wordt meegenomen in de risicoparagraaf. “Helaas kost elk uitstel
geld maar alles past nog binnen de
begroting”, reageerde Jac Rooijmans.
Hij meldde dat de nieuwbouw in
Venray onderdeel uitmaakt van
een grotere aanbesteding voor vijf
brandweerkazernes.
Tekst: Henk Willemssen

aandacht
maatwerk
innovatie

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar personen voor de functie van:

CHAUFFEUR

(PARTTIME, LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In deze parttime functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland, België
en Duitsland. Je werkt vooral overdag, en niet één dag zal er hetzelfde uit zien.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent in het bezit van rijbewijzen B,C en E.
•
Je hebt een flexibele instelling.
Gezien het flexibele karakter van de functie nodigen wij fitte vutters en
gepensioneerden in het bijzonder uit om te reageren.
Durf jij deze uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten
wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng en
vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan
bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. kun je sturen naar hugo@ontwikkelwijzer.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Kekkilä-BVB, Californischeweg 10-B, 5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en
producenten van substraten. Met eigen merken en als private
label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel
voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij
hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.

Van Lipzig Tuinderijen is een hecht familiebedrijf dat zich
gedurende drie generaties gespecialiseerd heeft in de teelt van
kwalitatief hoogwaardige komkommers. Medewerkers voelen
zich bij ons thuis en klanten zijn partners. Als onafhankelijke
komkommerteler zijn wij in staat om maatwerk te leveren in
ons product, de verpakking en de levering. We denken met onze
partners mee en zetten graag een stap extra. Vertrouwen en
aandacht zijn sleutelwoorden in alle relaties die wij aangaan.

Wij zijn op zoek naar een

Teeltmanager

In deze veelzijdige, verantwoordelijke en zelfstandige functie
bestaat jouw hoofdtaak uit het aansturen van de teelt van
komkommers. Je werkzaamheden zullen bestaan uit o.a. het
maken van de teeltplanning, het sturen van klimaat, water en
energieregeling. Het maken van keuzes in o.a. snoei en oogstbeleid
en het inzetten van gewasbescherming. Maken van teeltrapportages
en prognoses t.a.v. productie en arbeid. Het bijwonen van
teeltbijeenkomsten en het deelnemen aan storingsdiensten.
Jij bent
• Jij bent gedreven om een zo’n
optimaal mogelijk resultaat
te behalen
• Je durft verantwoordelijkheid
en initiatief te nemen.
• Jij bent ﬂexibel

Wij bieden
• Een voltijd dienstverband.
Invulling variabel en deels
naar eigen inzicht.
• Salaris dat aansluit bij je
leeftijd en ervaring
• Informele en open werksfeer
• Ontwikkel- en doorgroei
mogelijkheden

Kom jij ons team versterken?
Stuur je sollicitatie naar karin@vanlipzigtuinderijen.nl
of neem contact op met Frank van Lipzig 06-479 588 48.
Van Lipzig tuinderijen | Nieuw erf 3 | 5961 MZ Horst
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Gemeente wijst coronasteun
voor Kemphaan af

Greenport Venlo naar Raad van State
over De Spurkt

Ontmoetingscentrum voor ouderen De Kemphaan krijgt geen
extra financiële steun van gemeente Venray. Het College van B&W
besloot de aanvraag voor 21.500 euro niet toe te kennen omdat
De Kemphaan niet in een acute noodsituatie verkeert.

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo legt zich niet neer bij het besluit van de gemeenteraad van Venray om een
streep te zetten door bedrijventerrein De Spurkt. De aandeelhoudersvergadering van Greenport Venlo heeft
een voorlopige zienswijze ingediend bij de Raad van State. Dat meldde wethouder Jan Loonen (CDA) in de commissie Werken en Besturen van woensdag 9 juni.

De Kemphaan verwacht dit jaar
43.000 euro verlies te lijden. Het
bestuur vraagt aan de gemeente
een incidentele subsidie voor de
helft van dit tekort om zo financiële
problemen te voorkomen. Door de
coronamaatregelen zijn de deuren van het ontmoetingscentrum
aan het Kennedyplein in Venray al
enige tijd gesloten. Het afgelopen
jaar sloot De Kemphaan af met een
tekort van 18.335 euro. Dit verlies
kon het bestuur nog zelf opvangen
binnen de algemene reserve die nu
nog 32.791 euro bedraagt.
Een voorwaarde van de gemeente
om voor extra coronasteun in aanmerking is dat er een acute finan-

ciële noodsituatie is. Waarbij de
betalingsverplichtingen niet
meer kunnen worden voldaan.
Volgens het college is hiervan
geen sprake. ‘De Kemphaan heeft
op dit moment voldoende liquide
middelen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Het voortbestaan en de activiteiten zijn op
dit moment niet in gevaar’, meldt
het college. Wel wil de gemeente
de helpende hand toesteken bij het
organiseren van een inloopspreekuur met gratis koffie voor kwetsbare ouderen. De gemeente wil
de kosten hiervoor tot eind dit jaar
voor haar rekening nemen.

Extra kostenpost door
extreem winterweer
De hevige winterperiode in februari betekent een extra kostenpost
van 230.000 euro voor gemeente Venray. Door de sneeuw en
strenge vorst was meer inzet van gladheidbestrijding nodig.
In de winterweek van 7 tot 14
februari lukte het met veel moeite
om de toegangswegen sneeuwen ijsvrij te houden. Er kwamen bij
de gemeente veel klachten binnen over onbegaanbare wegen. In
vergelijking met winters in voorgaande jaren was de gemeente
230.000 euro meer kwijt aan extra
inzet van aannemers en een groter

Gemeente Venray is samen met provincie Limburg en de gemeenten Horst
aan de Maas en Venlo aandeelhouder van Greenport Venlo. Tijdens de
aandeelhoudersvergadering van 19
mei viel het besluit om bij de Raad
van State bezwaar te maken tegen
de afwijzing van bedrijventerrein
De Spurkt door de gemeenteraad
van Venray. Jan Loonen was namens
gemeente Venray bij de aandeelhoudersvergadering aanwezig. “Venray
heeft niet met de zienswijze ingestemd. De andere drie aandeelhouders

wilden hun belangen veiligstellen.
Het is nu even een moeilijke verhouding. Maar we willen niet tegenover
elkaar komen te staan in procedures”,
zei Jan Loonen. Vlak voor de beslissende raadsvergadering van dinsdag
30 maart ontvingen de raadsleden al
een waarschuwende brief van directeur Ruud van Heugten van Greenport
Venlo. Van Heugten dreigde met vervolgstappen als de raad een afwijzend
besluit zou nemen. De gevolgen van
de juridische gang naar de Raad van
State zijn nog onduidelijk. Jan Loonen

Extra raad over rapport Berenschot
Het rapport van adviesbureau Berenschot over de gronddeal van CDA-wethouder Jan Loonen in het
Loobeekdal is afgerond maar nog niet openbaar gemaakt. De gemeenteraad bespreekt het eindrapport in een
extra raadsvergadering op woensdag 30 juni.
Na de ophef die begin januari ontstond over de gronddeal die Jan
Loonen als privépersoon met zijn
familie sloot met Waterschap
Limburg, besloot de gemeenteraad
tot een extern integriteitonderzoek.

Berenschot kreeg begin februari de
opdracht voor het onderzoek dat
33.800 euro kost en voor de zomervakantie moest worden afgerond.
De belangrijkste vraag is of Jan Loonen
gehandeld heeft volgens de gedrags-

gebruik van strooizout.
Na de ervaringen van afgelopen
winter werkt de gemeente nu aan
een plan om de gladheidbestrijding
te verbeteren. Door het efficiënter
rijden van de routes en het sneller
laden van zoutstrooiers kan winst
worden behaald zonder dat dit
extra geld kost, meldt het college
in de kadernota.

Beheer natuurpark OoijenWanssum nog niet rond
Het is nog steeds niet duidelijk wie het beheer gaat uitvoeren over
natuurpark Ooijen-Wanssum. Na het vertrek van de kudde Schotse
Hooglanders is het nieuwe natuurgebied van 500 hectare langzaam aan het dicht groeien.
geregeld door het projectbureau”,
zei Jan Loonen. “We moeten nu
opletten dat we het terrein goed
bijhouden zodat het een mooi
natuurgebied blijft.”
De grazers zorgden ervoor dat het
terrein niet dichtgroeide zodat het
water genoeg ruimte krijgt bij een
periode van hoog water. Volgens
Jan Loonen is er een partij die interesse heeft om het beheer te gaan
uitvoeren. “Het beheerplan ligt
vast. Daar ligt het niet aan. Maar er
is ruis bij de overgang. De impasse
in het provinciehuis in Maastricht
helpt momenteel ook niet mee.”
Staatsbosbeheer heeft al 100 hectare van het natuurgebied in bezit
en zou in beeld zijn voor het gehele
gebied Ooijen-Wanssum. Een kwestie die meespeelt is de afspraak
om lokale ondernemers te betrekken bij het beheer.

regels voor integriteit. Ook moet het
onderzoek duidelijkheid geven of
hij zijn positie als wethouder heeft
gebruikt voor deze privézaak. En of
er sprake is van een voorkeurspositie
waarbij hij voordeel heeft genoten.

SPEEL JIJ DE
WEDSTRIJD
SAMEN MET
ONS?

Terrein groeit dicht

Henk Bisschops (PvdA) stelde de
kwestie aan de orde in de commissie Werken en Besturen van
woensdag 9 juni. Hij wees erop dat
binnenkort de feestelijke afsluiting is van het project hoogwaterbescherming Ooijen-Wanssum.
“De provincie zou gaan maaien als
het nodig is. Het is lastig dat het
beheer nog steeds niet is geregeld”, zei Bisschops.
Gemeente Venray was aanvankelijk van plan het natuurbeheer
zelf te regelen maar vanwege
de hoge kosten werd hiervan
afgezien. Wethouder Jan Loonen
(CDA) meldde dat er een compleet beheerplan klaar ligt en
dat provincie Limburg als eigenaar verantwoordelijk is voor het
onderhoud en beheer. Eind 2020
zijn de werkzaamheden door projectbureau Ooijen-Wanssum afgerond. “De kudde grazers was ook

kondigde aan dat hij de gemeenteraad
zal meenemen in de zoektocht naar
een nieuwe locatie voor een bedrijventerrein van 30 hectare. De ontwikkeling van het bedrijventerrein
gebeurt onder de vlag van Greenport
Venlo. Gemeente Venray is als aandeelhouder gebonden aan de afspraken die zijn gemaakt bij de oprichting
van Greenport Venlo. “Vlak na de
zomervakantie komt er een voorstel
over welke route we bewandelen om
het plan voor een bedrijventerrein vlot
te trekken”, meldde Jan Loonen.

Staay-Van Rijn is de leverancier van verse groenten en fruit met eigen teelt.
Bij ons kan je nu per direct aan de slag als:

ORDERPICKER
TRANSPORTPLANNER
Kom ook bij onze club en word kampioen in groenten en fruit!
Wat kan je verwachten?
dagdiensten | goed salaris | ontwikkeling | doorgroeien | goede bereikbaarheid |
internationale collega’s en klanten | behalen EPT certiﬁcaat
Solliciteer via vacature@staayfoodgroup.nl
For your own language go to staayfoodgroup.com/nl/vacancies and select
your language from the top navigation
Staay-Van Rijn B.V.

|

Grubbenvorst

|

staay-vanrijn@staayfoodgroup.com

|

+31(0)77 389 6666
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Geplukt

Amy Wientjens Venray
Amy Wientjens was van kleins af aan al te zwaar. Tijdens de coronacrisis, waarin bij veel mensen juist de
kilo’s eraan vlogen, gooide zij het roer om en verloor ze ruim 30 kilo in acht maanden tijd. Dit deed ze
terwijl ze ondertussen overuren maakte voor haar werk als verpleegkundige op locatie Vincentiushof.
Deze week wordt de 23-jarige Amy uit Venray geplukt.

Amy woont al haar hele leven in
Venray met haar ouders en haar
broer en zus. “Sinds dat ik heel
jong ben, ben ik al bezig met afvallen”, vertelt ze. Ze is altijd al te
zwaar geweest. Vanaf haar tienerjaren probeert ze zo ongeveer
elk dieet, maar zonder succes.
“Ik heb diëten geprobeerd waarbij

ik alleen shakes dronk, ik heb koolhydraatarme diëten geprobeerd, maar
telkens gooide ik de handdoek in de
ring”, vertelt Amy. “Als ik nu terugkijk
op al deze mislukte pogingen, kan ik
zo vertellen waar het mis ging. Ik had
zo’n hoge doelen gesteld en wilde
zo snel mogelijk afvallen. Na twee
weken kwam ik er dan achter dat het

dieet in kwestie niet vol te houden
was en dan stopte ik er maar mee”.
Na talloze pogingen liet ze het afvallen steeds meer links liggen.

Geslaagde poging
In april 2020 kreeg Amy een burn-out.
Tijdens haar herstel ging zij op zoek
naar een uitlaatklep, iets wat haar kon

Voor ons hoofdkantoor in Horst zijn wij
per direct op zoek naar

• Bezorger/magazijn
medewerker
• Tankwagenchauffeur ADR
• Shopmedewerkers Horst e.o.
Geïnteresseerd?
Solliciteer dan direct via onze website. Bij vragen neem gerust contact met ons op:
personeelszaken@vissersenergygroup.nl of telefoonnummer 077 399 92 17.
Het is ons doel om de energie die mensen nodig hebben op een duurzame, efficiënte en
comfortabele manier te verzorgen. Wij zijn open, vriendelijk en volledig gefocust op de klant.
Met onze merken en diensten zorgen wij voor energieke ervaringen in alledaagse situaties,
zodat mensen weer vooruit kunnen.

vissersenergygroup.nl

helpen om haar hoofd leeg te maken.
Ze vond haar passie in het sporten.
Waar sporten eerst een straf was voor
haar, kon ze er nu haar gedachten
mee verzetten en genoot ze er intens
van. “Ik had veel behoefte aan structuur. Ik plande dagelijks het sporten in na mijn werk en creëerde een
bepaald ritme voor mezelf”. Toch bleef
ze nog een tijd doorgaan met ongezond eten. Na de zomer van 2020
was ze er klaar mee. “Ik zag mezelf
op foto’s en dacht: dit kan niet meer.
Toen ging eigenlijk de knop om. Ik ben
niet begonnen met het idee dat ik
30 kilo zou gaan afvallen. Ik besloot
op mijn calorie-inname te gaan letten, zoals ik dit vroeger bij de diëtiste
heb geleerd.” Amy is deze afvalpoging begonnen zonder duidelijk plan,
wat verschilde ten opzichte van haar
vorige pogingen. “De doelen die ik
eerst stelde waren erg duidelijk, maar
ook onrealistisch. Ik wilde toen zo
snel mogelijk zo veel mogelijk afvallen. Ik legde mezelf veel restricties op
en zag deze diëten ook echt als iets
tijdelijks. Nu heb ik mijn best gedaan
mijn levensstijl aan te passen op een
manier die voor mij de rest van mijn
leven vol te houden is. Ik mag best
iets lekkers eten, maar wel met mate.
Dit is me eigenlijk vanaf dag één goed
bevallen.”

steeds veel, maar sinds haar burn-out
weet ze hoe belangrijk het is om grenzen te stellen.

Inspiratiebron
“Het is heel leuk om complimentjes
te krijgen, ik hoor zelfs van sommige
mensen dat ze me als een inspiratiebron zien. Toch is het allermooiste wat
ik uit deze ervaring heb gehaald, dat
ik mezelf meer accepteer, zowel van
binnen als van buiten. Ik zit ontzettend goed in mijn vel en voel me fit
en gezond, dit heeft niet alleen met
uiterlijk te maken.” Voordat ze afviel,
was het Amy’s grootste droom om
alles aan te kunnen trekken wat ze
maar zou willen en dat alles mooi
zou staan. “Als ik nu hieraan terug
denk, dan is dit zeker een leuke bijkomstigheid, maar mijn gezondheid
is het allerbelangrijkste voor me.”
Amy heeft ook haar ouders en zus
mee weten te krijgen in haar gezonde
levensstijl. Haar moeder en zusje zijn
allebei ook behoorlijk wat afgevallen
en ze sporten veel samen.

Nieuwe passie

Amy heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden, ze is begonnen met
krachttraining. “Nu ik op een gezond
gewicht zit, lukt het me vrij goed de
balans te houden. Mijn mindset is verbeterd en ik maak bewustere keuzes
op het gebied van voeding, maar niet
Werken in de zorg
op een controlerende manier.” Als ze
Waar veel mensen juist extra tijd om
gevraagd wordt een advies te geven
handen hadden door de coronacrisis,
aan mensen die moeite hebben met
werkte Amy tijdens haar afvalproces
juist extra uren in de zorg. Ze werkt als het kwijtraken van overtollige (corona)
kilo’s, heeft ze hier direct een antverpleegkundige voor De Zorggroep
woord op: “stel kleine en haalbare
op locatie Vincentiushof in Venray.
Binnen deze groepswoningen biedt zij doelen. Ik had nooit verwacht dat ik
meer dan 30 kilo zou afvallen, ik was
hoogwaardige zorg voor mensen met
al blij met 5 kilo.” Amy geeft ook aan
dementie. Het is hard werken, vooral
hoe belangrijk het is om successen
toen er veel collega’s uitvielen vante vieren. “Ik kocht soms iets moois
wege corona. “De eerste coronagolf
voor mezelf, maar een succeservaring
heb ik als een hele heftige periode
bestond niet alleen uit het kopen van
ervaren. We wisten niet goed waar
we aan toe waren, cliënten overleden, nieuwe kleding. Echte succeservaringen voor mij waren het zien verandecollega’s werden ziek. Ook was ik erg
bang om iets mee naar huis te nemen, ren van mijn lichaam in de spiegel en
de wetenschap dat mijn gezondheid
mijn ouders vallen allebei in een risizo ontzettend verbeterd is.”
cogroep. Ik werkte toen 60-70 uur in
de week, omdat de helft van het team
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
ziek thuis zat.” Amy werkt nu nog

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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Caspers Corner

Column

Een familie

Top10
Tussenstand
d.d. woensdag 23 juni 2021

1

Rikcl86

3210

2

Bellejergsma

3045

3

Gussekuulke12

2820

4

JONIZ

2780

5

Zythux

2710

6

SjonDubbeljoe

2700

6

RitchieRitch

2700

6

Kaiser

2700

6

F.deBoer

2700

10 Sjohnno

2670

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten
1

Er zijn geruchten dat de EK finale niet plaats zal vinden in Londen door de toenemende
coronacijfers. Waar wel, is niet bekend.

2

Er gingen voorafgaand aan de achtste finale voor het Nederlands elftal tientallen theoriën in de
ronde wie de tegenstander wordt door een nieuw systeem.

3

Goran Pandev (Noord-Macedonië) speelde zijn laatste interland tegen Nederland.
Hij kreeg van Oranje een speciaal shirt met daarop ‘122’, het aantal interlands dat hij voor
zijn land speelde.

4

Assistent-coach Thierry Henry schoot tijdens de training van België vanuit een vrije trap
met zijn linkerbeen een prachtige goal. De Belgische spelers werden gek.

5

Turkije is een record rijker.
Het is het slecht presterende land op een EK ooit.

6

Op de valreep voor de achtste finale raakte Luuk de Jong (Nederland) geblesseerd
en doet niet meer mee.

7

Mbappé en Benzema (Frankrijk) werden tijdens de wedstrijd tegen Hongarije
racistisch bejegend.

GAMMA Helden Panningen

17 juni 21.00 uur, NederlandOostenrijk, 2-0. Waar het elftal
twee weken geleden nog als los
zand aan elkaar hing, hebben
twee overwinningen en het
immer opportunistische
Nederlandse volk dit losse zand
gepromoveerd tot cement.
Nu ook Noord-Macedonië aan de
zegekar geregen is, kunnen de
woonbootbezitters in
Amsterdam zich zorgen gaan
maken. Nog vier wedstrijden en
dan tilt onze aanvoerder
Georginio Wijnaldum de
EK-beker de lucht in, terwijl
Denzel Dumfries wordt uitgeroepen tot speler van het toernooi.
Om deze aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te doen
transformeren tot werkelijkheid,
wordt het hoog tijd om allemaal
ons steentje bij te dragen.
Diego Simeone, een temperamentvolle jongen, die als voetballer opgegroeide in Buenos Aires en
met zijn strijdlust furore maakte in
Europa. Inmiddels heeft hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en is hij al jaren coach van
Atlético Madrid.
Diego heeft van Atlético een weerspiegeling van zichzelf gecreëerd.
Als ik het over één team heb, heb
ik het niet over de elf Madrilenen
op het veld noch over de spelers
en technische staf, maar over de
hele familie Atlético Madrid. En die
familie heeft één vader die iedereen bij elkaar houdt, Diego Simeone.
Van koffiedame tot fysiotherapeut
en van stewards tot schoonmakers.
Iedereen wordt in de familie betrokken. In plaats van elkaar te begroeten met ‘hallo’ en ‘tot ziens’ bedacht
Diego iets nieuws. Voortaan begroet
de Atlético familie elkaar met
‘Wij worden kampioen’. Iedereen
begroet elkaar met ‘Wij worden
kampioen’. Ze zeggen het niet alleen,
ze geloven het ook echt en langzaam
maar zeker is er een gevoel van
onoverwinnelijkheid ontstaan binnen
Atlético waar Real en Barcelona zich
op kapotbeten, Atlético Madrid, kampioen van Spanje!
De aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt alleen werkelijkheid wanneer de hele Oranje
familie achter Oranje staat. Dus de
volgende keer dat je je vrienden,
familie, collega’s of buren begroet
eindig dan altijd met ‘Wij worden
kampioen’ en hoop zal veranderen
in onoverwinnelijkheid.
Casper
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15-vragen aan

Stein Rutten Oostrum
Heb je een verborgen talent?
Zo ja, wat dan?
Ik heb eerlijk gezegd niet echt een
speciaal verborgen talent, het enige
wat ik beter dan de meeste om me
heen kan is snel fietsen, dit vind ik
dan ook best leuk om te doen.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Een andere taal leren lijkt me erg
interessant, ik heb alleen geen idee
welke taal. Het lijkt me erg interessant om te leren, omdat je dan met
nieuwe mensen kan communiceren
en gemakkelijk naar dat land kan
gaan. Je kent de taal dan.

Wat doe je het liefst op een rustige zondagmiddag?
Ik ga het liefst als het warm weer
is zwemmen met vrienden om af
te koelen maar als het wat minder
goed weer is, kijk ik het liefst een
film of serie, of speel ik een spelletje.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?
Ik zou dan kiezen voor de superpower kiezen om de tijd stil te kunnen zetten zodat ik andere mensen
kan redden, als ze in een ongeluk
terecht komen of bij mijn droombaan
mijn kameraden kan redden van een
kogel of raket.

Wat vergeet je nooit meer van je
jeugd?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Het moment dat ik bij de scouting
ging en mijn beste vriend had ontmoet.
Stein Rutten
18 jaar
Elzendaal College
Boxmeer
Oostrum

Wat is jouw favoriete feestdag?
Oudejaarsdag, omdat je dan gezellig
met familie en/of vrienden een hoop
herinneringen van dat jaar terughaalt en uitkijkt naar een nieuwjaar,
voor leuke nieuwe herinneringen.

Welke vakantie zal je altijd
bijblijven?
Carnavalsvakantie 2020, want toen
heb ik een hoop nieuwe vrienden
gemaakt. Ook omdat het de laatste
vakantie was voor corona.

Wat is jouw droombaan?
Onderofficier van infanterie bij de

landmacht. Dit is al mijn droombaan sinds ik jong was. Ik weet
niet precies wat me erin aanspreekt maar ik weet gewoon dat
dat is wat ik wil gaan doen.

Wat is je favoriete vak op
school?
Gym, omdat je daar altijd lekker
sportief kunt zijn. Het is het enige
vak waar je niks thuis voor hoeft
te doen.

Wie is jouw voorbeeld?
Ik heb niet echt iemand die ik
zie als voorbeeld, want ik wil me
eigen weg kiezen en niet dat van
iemand anders.

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister Nederlandse hiphop doordat mijn vrienden dat altijd luiste-

ren, en als je het vaak hoort begin
je het vaak ook leuke muziek te
vinden en ga je het zelf ook luisteren.

Wat staat zeker op jouw
bucketlist?
Op vakantie gaan naar een land
buiten Europa, want ik ben alleen
maar op vakantie geweest in
Europa en andere continenten
lijken mij heel erg interessant.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het beste advies is: “ga voor waar
jij je goed bij voelt’’. Voor mij is
dit het beste advies omdat zeker
bij mijn keuze als droombaan hier
niet iedereen achter staat, terwijl ik me er juist heel erg goed
bij voel.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
De laatste film die ik heb gezien
is Fast & Furious 6, dit is een van
de films in de filmreeks van Fast &
Furious. Deze hele filmreeks vind ik
persoonlijk erg leuk omdat er veel
actie met auto’s in voor komt en
omdat ik beide categorieën leuk vind
is dat een mooie combinatie!

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?
Bij jongere mensen van mijn leeftijd ben ik nooit verlegen, maar bij
volwassenen ben ik dit soms wel,
omdat ik dan niet weet wat ze van
me verwachten.
Tekst: Maud Rötjes
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Leerlingen maken eigen schoollied
“Wij willen iedereen laten participeren
aan het schoollied. Voor leerlingen die
moeite hebben met zingen, hebben
we instrumenten aan het lied toegevoegd.” Voorafgaand werd de tekst
bedacht voor het lied. Ook daar speelden de kinderen een rol in. “De kinderen bedachten woorden die typerend
zijn voor de scholen en die zeker in
het lied moesten komen. Ze vonden
het belangrijk om de huiskamer en de

leuke leraren te benoemen, maar ook
dat ze zichzelf kunnen zijn op de scholen en dat ze zich hier veilig voelen.”
De muzieklessen zien de kinderen als
een uitje, maar volgens Marinho is
het maken van een eigen schoollied
de kers op de taart. Dat de kinderen
plezier beleefden, was dan ook aan
hun gezichten af te lezen. “Ze keken
er echt naar uit. Ze vonden het heel
speciaal om een eigen lied te zin-

gen, maar ook raar om zichzelf terug
te horen.” Marinho noemt het vooral
dankbaar werk. “Werken op het speciaal onderwijs is ontzettend leuk.
Alles wat ik doe, krijg ik tien keer zo
veel terug. Ik ben altijd met een lach
aan het werk.”
De volgende stap is het opnemen van
een videoclip. “We hopen dat we het
lied binnenkort tijdens een voorstelling kunnen presenteren. In ver-

band met corona is dat nu nog niet
gepland.”

Ze vonden het heel
speciaal

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Hoi

Column

Venray kleurt
Oranje
Het EK 2021 is van start
gegaan, en dat zie je overal.
En wanneer ik overal zeg,
bedoel ik ook echt overal!
Wij Limburgers hebben weer
alles uit de kast gehaald om
het Nederlandse team goed te
steunen. Ik werk naast de
krant ook nog bij een
supermarkt, en ik zie de
laatste dagen alleen maar
oranje shirts voorbijlopen.
Wat een gezellige boel weer!
Ik denk dat iedereen deze tijd
ook nodig had, iets om naar
uit te kijken en samen te zijn.
En eindelijk kunnen we weer
rustig zonder erbij na te denken
naar oranje shirtjes kijken
in plaats van steeds vragen
welke shirtjes nou eigenlijk van
Nederland zijn.
Sinds kleins af aan kijk ik
het EK al met mijn familie en
vrienden. En ja beste lezers, dan
kleurt er ook heel veel oranje.
Ik herinner me nog dat ik ooit
bij mijn moeder de scores moest
opschrijven achterop haar fel
oranje T-shirtje. Met nog wel een
zwarte viltstift. En dat als er een
goal werd gemaakt, dat dan alles
op de grond werd gegooid en er
mensen in de lucht sprongen.
Schreeuwen doen we denk ik
wel allemaal zodra er een goal
wordt gemaakt, of niet? Ergens
vind ik ook dat Nederland opeens
één groot team wordt. Want we
steunen bijna allemaal ons land.
Dat gevoel maakt het toch wel
echt magisch.
Oranje, tja, daar kan nog veel
over worden geschreven.
Want oranje is niet alleen
belangrijk bij het voetbal,
maar ook bij de scores van
onze lievelingsvakantielanden.
Wat een gedoe vind je niet?
Dan weer groen, later donkerrood
en dan springt het land weer op
oranje. Het begint een beetje op
een irritant stoplicht te lijken.
Blijf nou maar lang op groen,
want de zomervakanties zijn in
aantocht.
Ik wens jullie allemaal veel
plezier met het kijken en het
steunen van ons oranje team!
Voor nu duik ik weer
ondergronds.

Maud Rötjes
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Verbod op stuntprijzen voor drank
is terecht
Eén krat bier voor een tientje en twee kratten bier voor de prijs van één. Een nieuwe alcoholwet die op 1 juli ingaat, verbiedt zulke acties op
alcoholische dranken. Drank mag niet meer worden verkocht met meer dan 25 procent korting. Staatssecretaris Paul Blokhuis van
Volksgezondheid vindt de nieuwe wet noodzakelijk, omdat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen vier jaar niet is gedaald. Is het
verbod op fikse kortingen terecht?
Deze nieuwe wet kan ervoor zorgen dat jongeren van hun geld minder bier kunnen kopen en
dus minder kunnen drinken. Alcohol is schadelijk
voor de hersenen, vooral van jongeren die in de
groei zijn. Dus het is iets positiefs. Aan de andere

kant kun je denken: moet iedereen van 18 jaar en
ouder in Nederland daar de dupe van zijn? Is het
niet iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om met mate te drinken? Alcohol is vaak al
redelijk prijzig. Als je een feest houdt en niet meer

goedkoop bier in kan slaan, dan wordt het wel erg
duur.
Het verbod op stuntprijzen voor drank is terecht.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 23

Ik gebruik geen WhatsApp meer
WhatsApp wijzigde een tijdje geleden de gebruikersvoorwaarden. De berichtendienst kan onder meer gebruiksgegevens gaan delen met eigenaar Facebook.
De nieuwe voorwaarden leidden tot een storm
van kritiek. Want er wordt wel gezegd dat de privacy niet in het geding is, maar wie zegt wat er
achter de schermen gebeurt? Bovendien zijn er
nog andere berichtendiensten, denk aan Signal
en Telegram. Je bent dus niet afhankelijk van
WhatsApp. Aan de andere kant moeten we ook

VVD Venray

niet zo naïef zijn om te denken dat iets nog privé is
als je sociale media gebruikt. Wie gegevens deelt
op internet, weet dat ze altijd teruggevonden kunnen worden. En iedereen heeft wel eens vreemd
opgekeken als hij een advertentie over een reis naar
Spanje op zijn laptop voorbij zag komen, vijf minuten nadat hij daar op zijn mobiele telefoon naar

heeft gezocht. Corry Gerrats-Philipsen reageerde op
Facebook: “Aangezien datadeling in Europa verboden is: niet druk maken.” Aggi Jacobs: “Vind ik ook,
als zij het niet doen, doet een ander het wel.”

Rad voor de ogen?

In de media wordt vrij positief gesproken over de ‘verhuizing’ van het ziekenhuis. Toch is dat vreemd. De
zoveelste zorgvoorziening gaat immers voor een deel verdwijnen uit Venray. We maken ons zorgen over
deze trend.
VVD Venray vindt dat we deze verplaatsing moeten duiden zoals die
is: een verschraling van de zorg. Niet
mooier verpakken om de pijn te verzachten. Toch lijkt dat nu te gebeuren. Het is ook maar de vraag of je
na verplaatsing nog wel van een
ziekenhuis kan spreken. Er komen in
het nieuwe pand immers geen bedden. Daarnaast is het duidelijk dat
er een aantal functies gaat verdwijnen. Operatiekamers bijvoorbeeld.
Verdwijnen veel voorkomende ope-

raties, zoals staar-, knie-, of heupoperaties uit Venray? De PR-machine
van de gemeente werkt goed:
door verplaatsing van het ‘ziekenhuis’ kan de voetbalclub een nieuw
kunstgrasveld krijgen, ze spreken
van een langgekoesterde wens.
Geweldig nieuws voor SVV natuurlijk, maar dit argument mag je toch
niet gebruiken om de leegloop van
een elementaire zorgvoorziening te
vergoelijken? Volgens de gemeente
biedt de ligging bij medisch centrum

de Wieënhof de kwaliteit van de
zorg ten goede door de nóg kortere
lijnen en kennisuitwisseling tussen de zorgaanbieders. Navraag bij
diverse zorgaanbieders leert ons dat
dit onzin is en de beide openbare
apotheken die straks op een steenworp van elkaar komen te liggen
worden gewoon keiharde concurrenten. Wij willen niet dat de inwoners
van Venray een rad voor de ogen
wordt gedraaid en zullen inzetten op
een transparante dialoog om zoveel
mogelijk voorzieningen voor Venray
te behouden.
Wim de Schryver, lijsttrekker

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Bijverdienen? Per direct gezocht:
Hulp in tuinonderhoud, zoals onkruid,
lichte snoeiwerkzaamheden e.d. te
Grubbenvorst. Stuur je email naar:
diamondforever@ziggo.nl
HORTENSIA AANBIEDING! Div. srt
(boeren, pluim, serrata) nu 3 voor
€12,00/ 10 voor €35,00. Info: www.
veld-tuinplanten.nl of 06 4032 7108.
Open zat: 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Aan de Drift zoekt medewerk(st)
er bediening voor weekenden en
feestdagen. Fijne werktijden.
Info: 06 1378 4630 of
info@aandedrift.nl
Voor het schuren .lakken een andere
kleur van tafels en stoelen .j.derikx
meijel. 06 1095 4220
Zoete kersen zelfplukken 2 euro/ kg.
Nieuwe aardappelen 1,50 euro/kg.
P. v. Lankveld, Tienraijseweg 2 5864 CJ
Meerlo. tel.: 06 5313 0132.
Trap bekleden incl. leggen en tapijt
va €350,00.Bel 0616374514 voor
gratis offerte bij u thuis dmv stalen.
Woningstoffeerderij vd Broek
GEZOCHT! Huishoudelijke hulp voor 1x
per twee weken. Dag en tijd in overleg.
TEL. 06 3070 6789

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Willy’s Wereld
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Regenboog
Een regenboog is een gekleurde
cirkelboog die aan de hemel
waargenomen kan worden als
de zon tegen een nevel van
waterdruppeltjes aan schijnt en
de zon zich achter de waarnemer bevindt. Het is een optisch
effect dat wordt veroorzaakt
door de breking en weerspiegeling van licht in de waterdruppels. Simpel toch?
Bovenstaand met dank aan
Wikipedia. Het is een redelijk eenvoudige uitleg van het schitterende
fenomeen dat zo nu en dan waar
te nemen is. Lees je echter verder op de Wiki-pagina dan blijkt
het veel complexer te zijn. Wist je
bijvoorbeeld dat er maar liefst
zeventien varianten zijn van de
regenboog?
Zo complex als uiteindelijk de
regenboog toch blijkt, zo ingewikkeld en gevarieerd is ook de mens.
We hebben door de jaren heen
op allerlei manieren geprobeerd,
vaak met brute macht, de mens in
hokjes te duwen: Een man houdt
van een vrouw, en andersom,
blank staat boven zwart, de Jood is
inferieur, de moslim een terrorist,
de katholieke priester houdt van
kinderen. Als je eenmaal geboren
bent als man dan word je nooit
een vrouw. Eenmaal getrouwd, is
getrouwd en je leven als vrouw
staat in het teken van kinderen op
de aardkloot zetten.
Na duizenden jaren evolutie zijn
er nog steeds van die brute krachten en machten die proberen deze
generalisaties, vaak op basis van
hun eigen geloof, vol te houden
en door te zetten, niet in de gaten
hebbend dat de wereld aan het
veranderen is. Na Polen is het
nu Hongarije dat een zware wissel trekt op het leven van mensen
die niet in het straatje passen van
Orban en de zijnen.
Gelukkig verschijnen er opeens
overal regenbogen. Om te laten
zien dat we diversiteit wél ondersteunen. Regenbogen alleen zijn
echter niet genoeg. Tijd voor actie.
We zouden niet in Hongarije moeten willen voetballen. We zouden
het niet eens moeten zijn met de
UEFA die een verbod legt op een
‘gekleurd’ stadion in München.
Als het altijd maar bij woorden
blijft en we nooit echte sancties
uitvoeren dan blijft een regenboog
enkel gebroken licht, geen gebroken macht. Hou vol.
Willy
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Muziekverenigingen en
Cultura Venray organiseren
Samba Caramba
Muzikanten van verschillende orkesten uit de gemeente Venray
hebben samen met Cultura Venray handen en voeten gegeven aan
Samba Caramba. Dit is een dag vol muziek en actie en vindt voor
alle muziekleerlingen van de gemeente plaats op woensdag 25
augustus in en rondom de blokhut van Jong Nederland Venray.
“Het idee is ontstaan omdat de
zomervakantie er vaak voor zorgt
dat muziekleerlingen zes weken
lang niet oefenen of zelfs het plezier verliezen om muziek te maken.
Door in de zomervakantie een
leuke dag te organiseren waar ook
mede muzikanten aan meedoen,
willen we op een luchtige en leuke
manier iedereen weer even muziek

Werken op Locatie bij Dwingelflora
Dwingelflora is een boomkwekerĳ die zich toespitst op containerteelt (het telen in potten) van heide-achtigen. Zes weken lang vertrok er een team bestaande uit zeven NLW-medewerkers richting Grashoek voor
het uitvoeren van oppotwerkzaamheden. Eigenaar Harry Verheul: “Twee maal per jaar, voorafgaand aan
de bloei van de heide, heb ik extra handen nodig om een deel van de productie op te potten. Het is dan ideaal
om een team van NLW in zetten. De samenwerking met NLW verloopt erg prettig, er zĳn korte lĳnen, NLW
werkt gestructureerd, kan snel schakelen en het zakelĳk denken zit er echt in. Bovendien krĳgen op deze
manier ook mensen met een arbeidsbeperking de kans om mee te doen aan de maatschappĳ.” Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.

laten maken”, aldus Marloes
Kempkens van Cultura Venray.
De ochtend begint met het maken
van muziek, gevolgd door een
lunch en weer een uurtje muziek
maken. De muziekdag wordt hervat
met een Crazy 88 met aansluitend
een eetmoment. Aanmelden kan
via sambacaramba@culturavenray.nl

Tentoonstelling ‘Venray uit
het puin herrezen’
Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft een tentoonstelling
georganiseerd over de bevrijding van Venray. De opening van deze
tentoonstelling in het Venrays Museum zal op zondag 25 juni
plaatsvinden.
Om de bevrijding van Venray op 18
oktober 1994 werd zwaar gevochten. Na de bevrijding troffen de
bewoners hun huizen verwoest
en leeggeroofd aan. Deze strijd
zorgde voor een periode van
wederopbouw, die bepalend is
geweest voor het Venray van nu.
Ondersteund door foto’s en voorwerpen wordt het verhaal van de
wederopbouw van Venray in deze
tentoonstelling verteld. Dit geheel

wordt ondersteund met een film,
die naast het Venrays Museum ook
in één van de torenkamers van de
Petrus Bandenkerk te zien zal zijn.
Volgens het originele plan zou de
tentoonstelling vorig jaar tijdens
de landelijke ‘75 jaar bevrijding’
plaatsvinden, maar vanwege de
coronamaatregelen zal deze nu
plaatsvinden van 25 juni tot en met
9 januari.

Natuurwandeltocht in de
Leunse Paes
De Werkgroep Wandelpaden Leunen verzorgt op donderdag 24 juni
een zomeravond natuurwandelroute in de Leunse Paes. Tijdens de
wandeling informeren de leden van WWL over de flora en fauna in
de Paes.

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Wij zijn op zoek naar klantvriendelijke medewerkers voor
ons callcenter in Horst.
Met het juist inboeken van taxiritten en informeren van
onze klanten, zorg jij voor een lach op hun gezicht!

CALLCENTER MEDEWERKER 24-32 UUR
STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
WEEKEND/VAKANTIES

www.werkenbijmunckhof.nl

De natuurwandeling start om
18.30 uur vanaf het informatiebord
bij het MFC De Baank in Leunen.
De wandeling duurt ongeveer
2,5 uur en is 10 kilometer lang.

Rond 6 kilometer is er een pauze
bij de La Place Venray De Wuust
A73 in Oirlo. Deelname is gratis en
aanmelden is niet nodig.

Leunen krijgt dorpsquiz
De eerste Leunse Algemene Kennis Quiz staat gepland op zaterdag
9 oktober in multifunctioneel centrum De Baank. Een groep van
negen vrijwilligers had vorig jaar al de quiz willen organiseren
maar vanwege de coronamaatregelen kon het niet doorgaan.
Daan van Well (22) presenteerde
het plan in de dorpsraadvergadering van maandag 21 juni. De opzet
is dat dorpsbewoners in groepjes
van maximaal vijf personen deelnemen. “We verwachten een deelname van vijftien groepen. Na de
quiz is er een finalespel en een
afterparty met de prijsuitreiking”,
vertelde Daan van Well. De deelnemers krijgen vragen over de
historie van Leunen en over verenigingen en activiteiten. Ook zijn

er meer algemene vragen over de
regio. “We kiezen voor zo breed
mogelijke onderwerpen zodat het
voor iedereen leuk is. We hopen
er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.” De grootste kostenpost is het inhuren van
een band. De dorpsraad moet nog
besluiten over een financiële bijdrage van zo’n 500 euro. “Het is
een leuk initiatief”, complimenteerde vicevoorzitter Ger Litjens.
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Grote Markt krijgt nieuwe
bomen
De bomen op de Grote Markt en in De Bleek in het centrum van Venray
moeten na twaalf jaar worden vervangen. Volgens de gemeente takelen
de bomen steeds verder af en zijn ze niet meer te redden.
De bomen op de Grote Markt zijn in
maart 2009 geplant en die in de Bleek
een jaar later. Alle pleinen en straten
in het winkelcentrum zijn toen vernieuwd in het kader van het project
Centrum op de schop. Op de Grote
Markt werd gekozen voor tien honingbomen (sophora japonica) omdat
deze bomen met hun transparante
kroon goed zouden passen op het
horecaplein. De bomen geven weinig
bladval en ze zijn niet gevoelig voor
ziektes of ongedierte. “Ze komen uit
Zuid-Frankrijk maar daar is het klimaat toch anders dan hier”, zegt Geert
Pelzer van café De Uitmarkt aan de
Grote Markt. “Er is destijds veel aandacht besteed aan de aanplant maar
toch hebben de bomen het niet goed
gedaan. Misschien heeft het met ver-

vuilde grond te maken. Vroeger lag
hier aan het plein een garagebedrijf.”
De bomen op de Grote Markt kregen steeds meer dode takken en de
bladgroei stagneerde. Pogingen om
de groeiplaats te verbeteren, leidden
niet tot succes. Eén boom is al gekapt
vanwege de slechte staat. ‘Het aftakelingsproces is onomkeerbaar en maakt
het noodzakelijk de bomen te vervangen’, meldt het College van B&W in de
kadernota. De vervanging vindt plaats
in 2022 en gaat 179.000 euro kosten.
Bij de keuze voor nieuwe bomen gaat
de gemeente uit van een levensverwachting van dertig jaar. De bomen op
de pleinen en in de winkelstraten zijn
volgens het college belangrijk voor de
klimaatadaptatie en de bestrijding van
hittestress.

IVN Geijsteren-Venray
organiseert slootjesmiddag
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 26 juni voor jong en oud
verschillende leuke activiteiten in, op en rond het water in het centrum
van Wanssum. Om te grote drukte te voorkomen wordt er gewerkt met
twee tijdslots van 13.00 tot 15.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de Slootjesmiddag wil
het IVN het waterbewustzijn van
kinderen vergroten en wellicht
steken hun (groot)ouders er ook nog
wat van op. Slootjes zijn belangrijk
voor het watermanagement en de
biodiversiteit in Nederland. Doordat de
kinderen zelf op zoek gaan, ontdekken
ze op een laagdrempelige manier
het leven in de sloot.
Evenals andere jaren kunnen de
kinderen bootjes maken en die zelf
te water laten. Dan ontdekken ze

hoe de stroming van het water gaat.
Verder mogen ze met een schepnet
aan de slag om waterdiertjes te
vangen. De kinderen kunnen de
namen van de diertjes vaststellen met
een herkenningskaart of de diertjes
bekijken onder een microscoop.
Alle materialen voor het maken van
de bootjes en het vangen van de
waterdiertjes zijn aanwezig.
Aanmelden voor dit waterfestijn
is verplicht via
info@ivn-geysteren-venray.nl

27e IDECO Energie Open
tennistoernooi
TV Ysselsteyn organiseert in de week van maandag 30 augustus tot en
met zondag 5 september weer het regionaal bekende IDECO Energie
Open toernooi. Normaliter is dit toernooi in juni, maar door corona
verschuift het dit jaar eenmalig naar eind augustus.
Op zaterdagavond vindt traditiegetrouw een feestavond met loterij
plaats. Inschrijven kan op de onderde-

len HD, DD en GD in sterkte 5, 6, 7 en 8
en kan tot uiterlijk zondag 15 augustus
via www.toernooi.nl

Activiteiten Wijkontmoetings
centrum ‘t Schöpke
Wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke in Veltum is weer open voor activiteiten. Daarom staan er op vrijdag 9 juli een bingo en op zondag 11 juli
een kinderrommelmarkt op het programma.
Op vrijdag 9 juli organiseert wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke een
bingo om 19.30 uur. De zaal is open
vanaf 19.00 uur. De bingo vindt iedere
tweede vrijdag van de maand plaats.
Op zondag 11 juli organiseert wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke een
kinderrommelmarkt, van 11.00 tot

15.00 uur (opbouw vanaf 10 uur).
Aanmelden kan via b
 eheerder@
tschopke.nl onder vermelding
van je naam en telefoonnummer.
Het wijkontmoetingscentrum is gevestigd aan de Veltumse Kleffen 70B in de
wijk Veltum.
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Opening Toeristisch Overstap Punt Odapark
Het eerste Toeristisch Overstap Punt (TOP) in het Odapark in Venray wordt vrijdag 2 juli officieel
geopend. Vanaf 10.30 uur wordt deze TOP officieel in gebruik genomen.
Een TOP is een knooppunt waar
onder andere diverse bewegwijzerde fiets- en wandelroutes samen
komen. Deze TOP is door een samenwerking van de gemeente Venray
en Toeristisch Recreatief Platform
Venray in stand gekomen. Bij de

TOP is horeca te vinden en er zijn
diverse fietsvoorzieningen, zoals een
oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Hiermee wil de gemeente wandelen
en fietsen stimuleren. Elke TOP in de
gemeente wordt voorzien van een
kunstwerk van kunstenares Diana

Ramaekers. Naast de TOP in het
Odapark is er ook een tweede punt
gerealiseerd in Wanssum (Maaspark
Ooijen-Wanssum) en zijn er plannen
om uit te breiden naar Ysselsteyn
(oorlogskerkhof) en Weverslo
(Schans/Volmolen).

Huurders Jerusalemgebouw ontvangen
betaalde huur terug
Ondernemers in de cultuursector die een ruimte huren in het Jerusalemgebouw in Venray, ontvangen
hun betaalde huur terug over de periode dat het gebouw gesloten is geweest vanwege corona. Met de
huurcompensatie van in totaal 43.000 euro hoopt het College van B&W van de gemeente Venray dat de
ondernemers weer een goede start kunnen maken in het nieuwe cultuurseizoen.
Door de coronamaatregelen is het
Jerusalemgebouw tijdelijk gesloten
geweest. Hierdoor konden
lange tijd geen muziek- en danslessen en andere cursussen plaatsvinden in het gebouw. Wel bleven
de ondernemers de huur betalen.
Daarbij maakten ze ook extra kosten
om op andere, creatieve manieren
hun cursisten tijdens de lockdown
te bereiken en betrekken. Toch lukte
dat niet altijd en zagen ook deze
ondernemers hun werk en inkomen

deels wegvallen. Wethouder Anne
Thielen: “Het Jerusalemgebouw
is het culturele kloppend hart van
Venray. Juist de afgelopen jaren
hebben zich hier diverse culturele
aanbieders gevestigd om vanuit een
centrale voorziening te bouwen aan
een breed cultureel en maatschappelijk aanbod. Dat is goed gelukt en
daar zijn we ook trots op. We vinden
het ook ontzettend belangrijk dat
deze aanbieders goed uit de coronacrisis komen. Hopelijk bieden we

hen met deze huurcompensatie een
impuls om in het nieuwe cultuurseizoen een goede herstart te maken”.
De huurcompensatie is onderdeel
van het Herstelplan Corona, dat
de gemeenteraad op 11 mei van
dit jaar heeft vastgesteld, waarbij
de gemeente ruim 1 miljoen euro
beschikbaar stelt om ondernemers,
culturele- en maatschappelijke
instellingen zo goed mogelijk uit de
coronacrisis te helpen.

SixtiesPopGold ….. terug op de radio !!
Als alles meezit gaat de 60er jaren muziek programma ‘SixtiesPopGold’ met Dave Edwards
vanaf maandag 5 juli 2021, om 21.00 uur opnieuw van start.
Sinds januari 2012 heeft het programma veel los gemaakt bij liefhebbers van de
popmuziek van toen. De 60’s samen met een vleugje 50’s en 70’s, hoofdzakelijk uit
Engeland en America, waar het allemaal begon, zijn elke maandagavond om 21.00 uur
te horen met een herhaling op dinsdagavond om 18.00 uur. Luister maar lekker naar de
welbekende artiesten en groepen van toen, en geniet van de muziek uit het verleden.
Het definitief doorgaan van het programma is nog afhankelijk van persoonlijke
omstandigheden
Dave Edwards, Presentator – SixtiesPopGold

‘Potpourri’ op Omroep Venray radio:
Sinds 3 maart is wekelijks op de woensdagavond het muziekprogramma ‘potpourri’ te
beluisteren op Omroep Venray radio van 18.00-19.00 uur.
‘Potpourri’: De naam zegt het al. Een ratjetoe aan muziekstijlen van pop tot folk, moderne
country, spaanstalig, rock, oldies etc. De presentatie ligt in handen van Wim van Bracht.
‘Tijdens de uitzending geef ik kort wat informatie over de artiest en titel van de
muziekstukken die ik presenteer’. De muziek zelf staat uiteraard op de voorgrond.
‘Ik heb geen ervaring als muziekpresentator en dat is dus wel even wennen’, maar oefening
baart kunst. Reacties/opmerkingen zijn derhalve van harte welkom.
Wim van Bracht: (68) ‘Ik heb een achtergrond van 46 jaar werken als verpleegkundige
in de gezondheidszorg’. ‘Ik ben inmiddels ruim 2 jaar met veel plezier werkzaam als
vrijwilliger bij Omroep Venray en voer diverse taken uit. Muziek is iets waar ik altijd
al veel interesse in heb gehad, en dan met name in de genres country en rock en
roll. Maar ook andere muziekstijlen vind ik fijn om naar te luisteren’.
Reageren en verzoekjes: potpourri@omroepvenray.nl
Of via whatsApp middels de button op de website van Omroep Venray.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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4K

ULTRA HD

899,-

OLED

SMART
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699,-

*

1799,Smart TV OLED55G1RLA

Smart TV QE50Q67TASXXN

• 4K Ultra HD • OLED • Smart TV
* Na 150,- cashback via LG

• 4K Ultra HD • QLED • Smart TV

+
Incl. gratis
2e accu

449,-

529,-

339,Stofzuiger VS15T7036R5/EN

449,Koel-vriescombinatie KGV33VWEP

• Geschikt voor houten vloeren,
harde vloeren & laagpolig tapijt

• Levensmiddelen langer vers door
luchtvochtigheidsregeling
* Na 75,- cashback via Bosch
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Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst - Sittard-Geleen
1.600 m2

1.400 m2

1000 m2

500 m2

600 m2

*

300 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

350 m2

Medio augustus
open!

