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Pop-up store
Studenten van de opleidingen sociaal werk, maatschappelijke zorg en studenten vanuit het Leerlab van Gilde Opleidingen Venray zetten zich drie weken lang in voor verschillende
goede doelen. Op dinsdag 7 juni werd een speciale pop-up store in het centrum van Venray geopend. In de pop-up store kun je allerlei verschillende producten kopen, denk aan eigen
gemaakte armbandjes, zelf ontworpen T-shirts en allerlei zelfgemaakte lekkernijen. Tot en met donderdag 23 juni bemannen de studenten de winkel om geld in te zamelen middels
het project ‘Create the future’.

Jera ‘70 hoopt na bijna tien jaar snel te kunnen starten met
renovatie
Al in 2013 werd de handschoen in Ysselsteyn opgepakt om jongerencentrum Jera ‘70 grondig te renoveren.
Bijna een decennium later, is er van die voorgenomen renovatie nog altijd geen sprake. Terwijl de plannen
al tijden klaar en onderbouwd zijn én men staat te trappelen om te beginnen, ligt de bal al geruime tijd bij
gemeente Venray.
De werkgroep die zich hard maakt
voor de toekomst van de Jera in
Ysselsteyn, maakte afgelopen week
van de eerste mogelijkheid gebruik
om hun plannen aan het nieuwe
College van B&W in Venray te presenteren. Vooral ook om de urgentie ervan te duiden, zo vertelt Erwin
Janssen, werkgroep-lid van Toekomst
Jera. “We hebben bij het college
gehamerd op de absolute noodzaak om snel aan de slag te kunnen
met de renovatie. De staat van het

gebouw is tegenwoordig zo slecht
dat onze geluidsman bij het opstellen van zijn apparatuur eerst naar
boven kijkt om er zeker van te zijn
dat er geen druppels water op zijn
elektronica kunnen vallen door het
lekkende dak. Gelukkig hebben we
veel handige vrijwilligers, die met de
nodige lapmiddelen de Jera nog altijd
overeind houden, maar dat houdt
een keer op.”
Een doemscenario, want het jongerencentrum neemt een belang-

rijke rol in binnen de Ysselsteynse
gemeenschap. Dat doet het al ruim
vijftig jaar. Op 10-jarige leeftijd
maakt de lokale jeugd doorgaans
voor het eerst kennis met de activiteiten in het gebouw, om er vervolgens een groot gedeelte van hun
tienerjaren door te brengen. Ze leren
er wat het betekent om je als vrijwilliger in te zetten en houden op die
manier ook binding met het dorp.
Ook het Jera On Air festival, dat ieder
jaar kan rekenen op honderden vrij-

willigers uit het dorp, plukt daar uiteindelijk de vruchten van. Toch heeft
het er alle schijn van dat het nog
eventjes duurt voor het gebouw een
broodnodige opknapbeurt krijgt, zo
zegt Janssen. “Het kernteam van de
gemeente dat zich heeft beziggehouden met het accommodatiebeleid binnen de gemeente heeft ons
anderhalve maand geleden laten
weten dat we op korte termijn waarschijnlijk nog geen bijdrage hoeven
te verwachten. Wel hebben ze in een
eerder stadium heel positief op de
plannen gereageerd. Dus de welwillendheid is er zeker. Dat het zo lang
duurt, heeft alles te maken met de
politieke situatie in Venray, waar-

door beslissingen over grote uitgaven
even in de ijskast zijn gezet. Nu er
een nieuw college is geïnstalleerd,
hebben we de collegeleden bij de
eerste mogelijkheid die we gekregen, direct geïnformeerd over onze
plannen. Ook de nieuwe gemeenteraad erkent het belang van de Jera
in Ysselsteyn. Ze stelden na onze
presentatie tijdens het sprekersplein
veel vragen. Ook over andere financieringsmogelijkheden. En ja, er zijn
andere potjes, maar daar maken we
in de meeste gevallen pas aanspraak
op nadat de gemeente toezeggingen
doet.”
Lees verder op pagina 02
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15-jarige Julian uit Venray viert 2-jarig bestaan van
zijn 112-fotografiepagina
Pas 13 jaar was Julian Heijnemans uit Venray toen hij begon als
112-fotograaf en de pagina 112 Fotografie Venray opzette.
Inmiddels heeft zijn Instagramaccount, waarop hij onder andere ongelukken en branden deelt, al meer dan 1.000 volgers en vierde hij onlangs
het 2-jarig bestaan van de nieuwsvoorziening.
Julian was sinds jonge leeftijd al
geïnteresseerd in het werk van de
hulpdiensten. Zijn interesse in het
vak, gecombineerd met een passie voor fotografie, is dan ook wat
ervoor zorgde dat hij in de 112-fotografie terechtkwam. “Toen ik 13 was,
had ik van mijn moeder een camera
overgenomen. Ik hoorde dat er op
de Stationsweg in Venray iemand
was aangereden en ging een kijkje
nemen”, vertelt Julian. Via de P2000app, waarop live meegelezen kan
worden waar de politie, ambulance
of brandweer naar toe gaat en wat
er aan de hand is, wist hij precies
waar hij naartoe moest. “Ik heb toen
een foto gemaakt en besloot een
Instagrampagina te starten om mensen
te informeren. De rest is geschiedenis.”

Pieper
Inmiddels werkt Julian met een P2000pieper, waarop hij 112-meldingen
binnenkrijgt en dus direct naar de
juiste plek kan vertrekken. Dit doet
hij het grootste gedeelte van de tijd
op de fiets, hij is immers nog geen
18. “Een rijbewijs staat hoog op mijn
verlanglijstje”, lacht Julian. “Toch ben

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
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.

ik wel snel, binnen Venray ben ik altijd
ter plaatse voordat de brandweer er is.
Mijn pieper is ook 10 seconde sneller,
omdat er bij de brandweer nog een
bepaald systeem tussen zit waardoor
de melding daar later binnenkomt.”
Omdat Julian nog op school zit, werkt
hij vooral buiten schooltijd. “Ik ben dan
altijd beschikbaar”, zegt hij. “Als ik niet
op school zit, of aan het werk ben bij
de Plus, dan ga ik altijd meteen naar de
plek van de melding. Soms zelfs onder
schooltijd. Daarnaast heb ik hulp van
iemand die op vrijdag vrij is en als ik
dan op school zit, kan hij uithelpen.”

Mijn uiteindelijke doel
is om op de ambulance
te gaan werken of de
politieopleiding te gaan
doen
Er zit veel tijd in Julians hobby, hij is er
elke dag mee bezig. “Ik zit nu in havo
4 en ga dit jaar niet halen”, geeft hij
aan. “Ik heb nu de keuze gemaakt om
niet verder te gaan en een mbo-opleiding te gaan volgen tot verpleegkundige. Mijn uiteindelijke doel is om op
de ambulance te gaan werken of de
politieopleiding te gaan doen.”

Heftige gebeurtenissen
Dat Julian 112-fotografie verkiest boven
elke andere vorm van fotografie, heeft
alles te maken met de kick die hij ervan
krijgt. “Je maakt echt veel mee en ziet
dingen die je normaal niet ziet”, legt
Julian uit. Hij heeft inmiddels al op
meer dan vijfhonderd plekken foto’s
gemaakt en heeft van alles gezien.
Slecht slapen doet hij er niet van.
“Ik ben best nuchter”, geeft hij aan.
“Bepaalde gebeurtenissen maken zeker
indruk op me, maar ik kan dat vrij makkelijk loslaten.”
Het moment dat in Julians carrière als
112-fotograaf de meeste indruk op
hem heeft gemaakt, was de aanrijding op de Venrayseweg in Overloon
in 2020, waarbij een automobiliste om
het leven kwam. “Ik was toen pas een
paar weken bezig”, vertelt hij. “Daar
sta je dan als 13-jarige met je camera.

Dat was erg heftig. Ik was daar tegelijkertijd met de eerste ambulance en heb
meteen mijn fiets in het gras gegooid
en mijn handschoenen aangetrokken
om te helpen. Hulpverlenen was echter
niet nodig, omdat de ambulance dus al
ter plaatse was. Ik heb toen van ver af
foto’s gemaakt.”

Hulpverlenen
Dat 112-fotografen soms als ramptoeristen gezien worden, kan Julian
begrijpen. “Bij mij gaat hulpverlenen
altijd vóór het maken van foto’s”,

vertelt hij. “Als ik ergens als eerste
ter plaatse ben, dan blijft de camera
in de tas en komen de handschoenen
eruit. Dan ga je natuurlijk gewoon
hulpverlenen. Die handschoenen heb
ik vanaf dag één in mijn tas zitten.
Dit is niet voor elke 112-fotograaf
vanzelfsprekend, maar daar liggen
mijn prioriteiten wel.” Toch krijgt
Julian regelmatig te maken met
personen die hem weg willen hebben van de plaats delict. “Dat snap
ik wel, maar ik laat me niet wegsturen”, geeft hij aan. “Je hebt gewoon

het recht om foto’s te maken, dus dat
doe ik ook.”
Het mooiste aan zijn werk vindt
Julian de voldoening bij mensen als
ze zien dat hij meer is dan alleen een
fotograaf. “Mensen zijn vaak dankbaar als ze zien dat ik ook gewoon
hulp aan het verlenen ben”, zegt
Julian. “Dat is mooi om te doen. Maar
het is ook gewoon leuk om foto’s te
maken van katten die uit dakgoten
gered worden”, lacht hij.
Tekst: Floor Velthuizen
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Jera ‘70 hoopt na bijna tien jaar snel te kunnen starten met renovatie
Toch heeft Janssen de hoop dat er op
korte termijn begonnen wordt met
renoveren nog niet helemaal opgegeven. “We hebben onze zorgen geuit aan
de burgemeester en gemeenteraad en
ze met klem verzocht om zelf eens te
komen kijken bij de Jera. Dan zien ze
met eigen ogen hoe het water ons aan
de lippen staat. Ze zijn in ieder geval
allemaal naar huis gegaan met ons
bidbook in de hand, waarin we onze
plannen op alle vlakken onderbouwen.

Dat is weer een stap in de juiste richting. Zelf heb ik nog een sprankje hoop
dat we komend jaar, tien jaar nadat
we het plan hebben opgepakt, kunnen
starten met renoveren.”

Reactie gemeente Venray
In een reactie laat de gemeente
Venray weten de behoefte van Jera ‘70
te begrijpen. “Het komen tot een passende oplossing kost echter veel tijd,
gezien de omvang en complexiteit

van dit project. De afgelopen jaren zijn
verschillende opties bekeken, waaronder een onderzoek naar een multifunctioneel centrum in Ysselsteyn,
waar ook Jera een plek zou krijgen.
Uiteindelijk is vanuit het dorp besloten
dat dit geen haalbaar plan was”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.
In het nieuwe accommodatiebeleid, zoals vastgesteld in 2021, staan
kaders aangegeven voor nieuwbouw
en grootschalige verbouw van gebou-

wen. “Aan de hand van dit kader worden nieuwe aanvragen beoordeeld en
kan het college een besluit nemen.
Jera ‘70 heeft eind 2021 de stukken
bij ons ingediend en het nieuwe college zal zich hierover dit jaar buigen.
Daarnaast zal wethouder Daan Janssen
op korte termijn een bezoek brengen
aan Jera ‘70 en de werkgroep”, zegt de
woordvoerder.
Tekst: Jelle van Hees
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Opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen
bij Raayland College gereed
Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf maandag 13 juni terecht in een opvanglocatie bij het Raayland
College in Venray. Het beheer van de locatie is in handen van het Rode Kruis. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen er vrijdag 10 juni een kijkje nemen tijdens een inloopavond.

Inloopavond
Op vrijdag 10 juni is de opvanglocatie
tussen 19.00 en 21.00 uur geopend voor
omwonenden en andere belangstellenden. Tijdens de inloop zijn medewerkers van het Rode Kruis, het Raayland
College en de gemeente aanwezig om
vragen te beantwoorden. Inwoners kunnen op dat moment de opvanglocatie
bekijken of zich aanmelden voor een
vrijwillige functie bij het Rode Kruis.
Belangstellenden hoeven zich niet
vooraf aan te melden voor de inloopavond.

Tijdelijke opvangplek

De opvanglocatie bevindt zich in
een leegstaand deel van de school.
De afgelopen weken is dit gebouw
geschikt gemaakt voor tijdelijke bewoning. Burgemeester Leontien Kompier:
“Mede door de goede samenwerking met het Raayland College, het
Rode Kruis en de inzet van het lokale
bouwbedrijf en de hulp van vrijwilligers is de locatie in zeer korte tijd
gereed gemaakt.” Er is ruimte om
120 mensen op te vangen. De toewijzing van vluchtelingen verloopt via
de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
“We werken nauw samen met de
Veiligheidsregio aan de realisatie

van opvangplekken voor mensen die
gevlucht zijn voor het gewapend conflict in Oekraïne. Het is nu nog niet
bekend wanneer de eerste mensen
arriveren, maar ik verwacht dat ze hier
een warm welkom krijgen”, aldus de
burgemeester.

Coördinatie door Rode Kruis
De coördinatie van de opvang is in
handen van het Rode Kruis. Zij hebben nationaal en internationaal veel
ervaring met de opvang van vluchtelingen en zijn gespecialiseerd in
humanitaire opvang en hulpverlening.
Zo ondersteunt het Rode Kruis bijvoor-

beeld bij de opvang van vluchtelingen
uit Oekraïne in De Berkel in Horst en
hebben zij ook ondersteund in Venlo,
Bergen en Heijen. Bij de locatie bij het
Raayland College zal het Rode Kruis
zowel locatiecoördinatoren en woonbegeleiders, als ook vrijwilligers voor
EHBO en maatschappelijke opvang
inzetten. Noura Assakkali, districtsmanager bij het Rode Kruis: “Door de
fijne samenwerking met de gemeente
Venray en het ter beschikking stelling van de locatie door het Raayland
College kunnen we de vluchtelingen
uit Oekraïne een veilige, humane plek
bieden”.

Het nu opgeknapte Gebouw C van het
Raayland College, het pand van het
voormalige Boschveldcollege, wordt
tijdelijk als opvangplek ingezet. In de
nabije toekomst wordt dit gebouw
namelijk voor een deel gesloopt om
plaats te maken voor een nieuwe school
voor Focus en Spectrum. De bouw van
de nieuwe school voor speciaal onderwijs start volgens planning begin 2024.

Overige opvanglocaties
De gemeente Venray heeft meerdere locaties aangedragen bij de
Veiligheidsregio Limburg Noord voor
de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gebouw bij het Raayland was
het meest geschikt om op korte termijn gereed te maken voor opvang.
De gemeente vangt ook al een aantal
vluchtelingen op in twee woningen in
park Het Roekenbosch in Blitterswijck.
Deze woningen zijn van Wonen
Limburg.

Woningbouw op braakliggend terrein Gasstraat
Achttien woningen kunnen gebouwd worden op het voormalige bedrijventerrein aan de Gasstraat in Venray. Het plan bestaat uit zeven grondgebonden woningen en een complex met elf appartementen.
Om woningbouw mogelijk te maken,
is een nieuw bestemmingsplan nodig.
Het College van B&W wil meewerken aan het plan om het braakliggende terrein in de binnenring van
Venray een nieuwe invulling te geven.
De oude bedrijfslocatie ligt midden in
een woongebied dicht bij het winkelcentrum en is niet meer geschikt voor
bedrijvigheid. Woningbouwplannen

zijn er al lang voor deze locatie van
ruim 5.000 vierkante meter tussen de
Gasstraat en Noordsingel. Vroeger was
hier de gasfabriek van Venray gevestigd en daarna isolatiebedrijf De La Roy.
Dit bedrijf vertrok in 2007 en wilde het
achtergelaten perceel benutten voor
woningbouw. Een kink in de kabel was
de bodemverontreiniging door de gasfabriek. Er moest eerst een uitgebreide

grondsanering plaatsvinden. Nadat alle
bedrijfsgebouwen waren gesloopt, werd
de sanering begin 2016 uitgevoerd. Het
bouwplan bestaat uit twee fases. Als
eerste worden de zeven grondgebonden woningen gebouwd. De planning
is dat het appartementencomplex, aan
de Noordsingel tegenover Annapark,
een paar jaar later wordt opgeleverd. Dit
gebouw krijgt vier verdiepingen. Op de

begane grond komen de parkeerplaatsen en bergingen. Daarboven komen in
drie bouwlagen de elf appartementen
die bestemd zijn voor koop of huur in
de vrije sector. De gemeente eist dat de
bomen aan de Noordsingel intact blijven. Door de bouwwerkzaamheden aan
het appartementencomplex mogen het
groen en de bomenrij niet gesnoeid of
gekapt worden.

Venrayse partijen bereiken akkoord en willen bouwen
aan vertrouwen
Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray ondertekenden op maandag 30 mei het samenwerkingsakkoord Bouwen aan
vertrouwen. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 31 mei werd een nieuw College van B&W beëdigd, dat bestaat uit overwegend nieuwe
bestuurders in Venray: Erik van Daal, Wim de Schryver, Daan Janssen, Martin Leenders en Jan Jenneskens. Huidig wethouder Jan Jenneskens
sluit als vijfde wethouder tijdelijk voor een jaar aan om het nieuwe college op gang te helpen. In het eerste jaar wordt de werkdruk binnen het
college geëvalueerd. Op basis daarvan volgt een besluit over het al dan niet voortzetten van het college met vijf wethouders.
De titel van het akkoord, Bouwen
aan vertrouwen, is volgens de partijen niet zomaar gekozen. Harold
Stevens, fractievoorzitter Venray
Lokaal: “We zien dat in de maatschappij het vertrouwen in de politiek steeds meer daalt. Ook het
vertrouwen binnen de politiek heeft
deuken opgelopen. Het is aan ons
om dat vertrouwen op alle vlakken
weer terug te winnen.”

Samenwerken waar het kan
Ondanks dat de brede samenwerking tussen zeven partijen niet haalbaar bleek, draagt het akkoord toch
de naam samenwerkingsakkoord.
Het akkoord bevat immers elementen
uit de acht verkiezingsprogramma’s
en er is met zeven partijen constructief samengewerkt aan het akkoord.
Ondanks dat de eindstreep niet met
alle zeven is gehaald, blijft het de wens

om elkaar te vinden en de samenwerking op te zoeken waar het kan.

Onafhankelijk college
De partijen geven uitdrukkelijk aan
met dit nieuwe college invulling te
geven aan een nieuwe bestuurscultuur, waarbij het niet meer gaat
over partij-denken en winst behalen als individuele partijen, maar
waar de focus ligt op belangeloos en

integer besturen. De samenstelling
van het nieuwe college is dan ook
in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Harold Stevens: “We vinden het
belangrijk dat het college onafhankelijk kan functioneren en besturen vanuit het algemeen belang. Het huidige
college heeft dat vanuit het samenwerkingsakkoord uitstekend gedaan.
Dit willen we dan ook graag zo voortzetten de komende periode”.
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Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 SixtiesPopGold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Back to the years
of Rock ‘n Roll
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Rooj laat
Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
19.00 Rooj laat
Laatste dinsdag v/d maand.
18.00 – 19.00 Rond de tafel
Raadsvergaderingen van Gemeente
Venray zullen op wisselende tijden
live worden uitgezonden
Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
19.00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Donderdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Grenzenloos
19.00 Volksmusik Mit Schwung
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Weekendkalender
Vrijlaat!
Rooj Laat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Venradio met Freek & Marc
10.00 Venradio met Maik & Sanne
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
16.00 Weekenddienst
18.00 De Avondformule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Moments to Remember
09.00 Even Stilstaan
09.30 Heilige mis
11.00 Wette nog?
12.00 Lunchbox
13.00 ‘t Roojs Café
14.00 Zondagmiddag Live
17.00 Zondagse Soep
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalig lied
20.00 Gouden Akkoorden
21.00 Love Night

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Kosten verbouwing dekken

Crowdfunding opgezet voor De Linde Oirlo
Het projectteam van gemeenschapshuis De Linde in Oirlo start een crowdfunding om de kosten voor de
verbouwing van het gemeenschapshuis te dekken. De bouw- en materiaalkosten zijn gestegen waardoor de
financiële commissie alle gaten financieel probeert te dichten.
Na jaren voorbereiding is de renovatie van gemeenschaphuis De
Linde nu dan toch van start gegaan.
De sloopwerkzaamheden zijn in
volle gang. Veel vrijwilligers uit het
dorp helpen mee om de klus te klaren en om kosten te besparen waar
het kan.
De gemeente heeft recent een bijdrage geleverd door extra budget
bloot te stellen. De gestegen bouw
en materiaalkosten zijn enorm.
Het gebouw moet ook nog opnieuw
ingericht worden, geeft Marie-Elle
Deenen van de commissie inrich-

ting aan. Er zijn veel acties opgezet,
er is gesponsord vanuit bedrijven
en er heeft een obligatieverkoop
plaatsgevonden. Volgens Peter
Gommans, lid van de financiële
commissie, heeft dit al veel opgeleverd, maar valt er toch nog een
financieel gat te dichten.

Inrichting
Om het verbouwde gemeenschapshuis sfeervol te kunnen inrichten, heeft de financiële commissie
een crowdfundingsactie opgezet.
Peter Gommans geeft aan hiermee

mensen buiten Oirlo te willen bereiken. “Bijvoorbeeld oud-inwoners en
iedereen die Oirlo een warm hart
toedraagt. Natuurlijk hopen we ook
mensen of bedrijven te triggeren
die aan dit project een bijdrage willen doneren”, aldus Gommans.
Het ongeveer 1.200 inwoners tellende dorp Oirlo heeft straks nog
maar één ontmoetingspunt, nu
het dorpscafé over twee weken
haar deuren sluit. Hier komen alle
verenigingen en bezoekers samen
midden in het hart van Oirlo.

Wekelijks 1 dag in de week naar
school om gericht een vak te leren

wordt volledig vergoed door
Nelipak, en jij krijgt een vast
maandsalaris. Wij zoeken
enthousiaste leerlingen die
een technische BBL-opleiding
binnen Nelipak willen volgen.

Plan A, het uitbreiden van het pand
op het voormalige schoolplein aan
de achterzijde, blijkt na onderzoek
op zowel economisch, energie- als
milieutechnisch vlak, de enige rendabele optie. Het onderzochte alternatief, waarbij werd uitgegaan van
verduurzaming en behoud van de
huidige gemeenschapsaccommodaties, blijkt op al deze onderdelen
geen haalbare kaart. De vele dubbele lasten en mindere exploitatiemogelijkheden ten opzichte van het
te realiseren MFC, zorgen ervoor dat
er geen gelijkwaardig alternatief is.
De commissie achter het MFC

hamert intussen op de met de dag
hoger wordende urgentie, waarbij
ze wijzen op stijgende bouwkosten
en energielasten. Deze komen in
de huidige, verouderde gebouwen,
geheel voor rekening van het dorp.
Met de beoogde nieuwbouw van
één MFC moeten deze lasten drastisch worden gereduceerd. Op de
achtergrond wordt druk gewerkt
aan een projectplan, dat voor 1 juli
bij het college wordt ingediend.
Hierin staat ook het verzoek om de
grond onder de Schól, die nu nog in
eigendom is van de gemeente, te
verwerven.

De Venrayse kermis staat van vrijdag 5 tot en met woensdag 10 augustus weer op de kalender. Deze zal, zoals het er nu naar uitziet, als
vanouds plaatsvinden in het centrum. Nu al is echter duidelijk dat het
budget van de organisatie ontoereikend is om alle kosten te dekken.
Door een samenloop van omstandigheden verwacht de organisatie
deze jaargang een tekort op de begroting van zo’n 45.000 euro.

VOOR JOUW ZOON
OF DOCHTER!

doen bij Nelipak. De opleiding

Heide heeft een droom: het realiseren van een multifunctioneel
complex (MFC) in en aan ‘De Schól’. Afgelopen periode werd een
alternatief onderzocht, maar deze wordt financieel niet haalbaar geacht.

Organisatie kermis Venray
vraagt gemeente om extra
budget

EEN
UNIEKE
KANS...

en daarnaast werkervaring op

Heide hamert op urgentie MFC

LEER-WERK
TRAJECTEN
BIJ NELIPAK:
ONDERHOUDSMONTEUR
Technische Dienst

ALLROUND
VERSPANER
Toolshop

PROCESTECHNOLOGIE
Productie

MEER INFORMATIE?
Heb je interesse stuur een
WhatsApp-bericht of bel naar
06-11367390 of kom samen
een kijkje nemen!

www.nelipak.com

Enerzijds is dit te wijten aan het feit
dat minder exploitanten zich hebben ingeschreven voor de kermis
in Venray. Reden hiervoor is het
samenvallen van het evenement
met twee andere kermissen in grote
steden. Anderzijds vallen de kosten
voor uitbesteed werk hoger uit dan
eerder begroot. Onder andere de
kosten voor externe beveiligers vallen fors hoger uit nu minder politieinzet beschikbaar is dan voorheen,
zo betoogt de organisatie. Daarbij
hameren ze op het belang van een
kermis die voor iedereen op een
verantwoorde en veilige manier

georganiseerd moet worden.
Om dit te kunnen garanderen zal er
meer geld beschikbaar moeten worden gesteld. Daarvoor heeft de organisatie aangeklopt bij de gemeente.
Om deze jaargang kostendekkend
te draaien is eenmalig 30.000 euro
extra gemeenschapsgeld nodig.
De overige 15.000 euro wordt opgevangen door het overgebleven budget van de evenementensubsidies.
Structureel zal er vanaf 2023 ongeveer 15.000 euro extra nodig zijn om
een veilige en verantwoorde kermis
in het centrum te organiseren, zo
verwacht de organisatie.

Subsidie vervalt, gemeente
denkt na over financiering
opruimacties
Zwerfafval zorgt voor ergernis. Ook in de gemeente Venray. Burgeren verenigingsinitiatieven bij het opruimen van zwerfafval worden
dan ook gestimuleerd door de gemeente. Dit jaar kunnen deze
initiatieven nog rekenen op een financiële bijdrage vanuit een
subsidiepotje, maar deze komt per 1 januari te vervallen.
Om bewoners en verenigingen te
betrekken bij het schoonhouden
van hun eigen buurt, ontvangt de
gemeente Venray sinds 2013 jaarlijks
een subsidiebedrag van Nedvang
(Nederland, van afval naar grondstof). Een deel van dit bedrag komt
ten goede aan opruimacties van
verenigingen in het buitengebied.
Deze vinden doorgaans zes keer per
jaar plaats. Deze acties zorgen niet
alleen voor een schonere omgeving,
maar ook voor het spekken van de
betreffende clubkas en een gevoel
van saamhorigheid. Een ander deel
van de Nedvang-subsidie wordt

gebruikt voor de organisatie rondom
deze opruimacties.
Per 1 januari 2023 komt deze subsidie te vervallen. Het heeft er
voorlopig alle schijn van dat er
geen landelijk alternatief beschikbaar komt, geeft het college aan.
De gemeente Venray erkent het
belang van de opruimacties en heeft
daarom een raadsvoorstel in de
maak, waarbij wordt bekeken hoe
burgerinitiatieven rondom zwerfafval in het vervolg worden gefaciliteerd en welke financiële gevolgen
dit gaat hebben voor de gemeentelijke begroting.
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Nelleke Beerkens San Jose, Californië
Niet iedereen die in de gemeente Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie
Uit… Venray met oud-inwoners van de gemeente Venray die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze
gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Nelleke Beerkens, die geboren werd in Venray,
maar inmiddels woont in San Jose, Californië.

Toch is het anders gelopen.
“Dertig jaar later en ik ben de enige
met kinderen”, lacht Nelleke. Op haar
37e ontmoette ze namelijk haar man.
“Ik was vrij snel zwanger en nog
voor mijn 40e had ik twee kinderen”, vertelt ze. Samen wonen ze nu
in San Jose, Californië, waar Nelleke
‘workplace specialist’ is bij een groot
bedrijf dat gespecialiseerd is in datawarehousing.

Heimwee
Ondanks dat Nelleke blij is dat ze
in Venray geboren en opgegroeid
is, zou ze nooit terugverhuizen.
“In Nederland heb je toch de balans
van familie en vrienden en is er de
normale, nuchtere mentaliteit. Ik ben
blij dat ik niet zo’n typische, hypere
Amerikaanse ben”, lacht ze. “Toch heb
ik alleen heimwee naar Venray om af

Nelleke Beerkens (56) was op
jonge leeftijd al erg avontuurlijk
aangelegd. Ondanks dat ze terugkijkt op een fijne, gemakkelijke
jeugd, wist ze al snel dat ze niet
in Venray zou blijven wonen en
meer wilde zien van de wereld.
“Ik was ‘the rebel child’ thuis”,
lacht Nelleke. “Ik had een broer
en zus en was zelf het middelste kind. Mijn jeugd was fijn en ik
voelde me vrij, maar had altijd al
het idee dat ik iets anders wilde.”
Toen haar buurman Nelly vertelde
dat hij kennissen in Amerika had
die een nanny zochten, twijfelde
ze geen moment. “Dat was perfect”, blikt ze terug. “Ik was toen
20 en werkte bij Berden Mode in
het centrum. Ik heb meteen mijn
baan opgezegd. Ook maakte ik
het uit met mijn vriendje. Ik wilde
het avontuur aangaan en helemaal vrij zijn.”

Wennen
Een paar weken later was Nelleke
in Amerika. “In Northampton,
Massachusetts om precies te zijn”,
zegt ze. “Het was even wennen. Je leert natuurlijk Engels op
school, maar het is heel anders
om dan opeens de hele tijd de
taal te praten. Daarnaast ging
ik werken als nanny, dus moest
ik voor twee kinderen zorgen.”
Dit hield ook in dat er van Nelly
verwacht werd dat ze haar rijbewijs zou halen. “De kinderen
moesten natuurlijk rondgebracht
worden naar school, muziekles
en dat soort dingen”, legt Nelleke
uit. “Het was spannend om mijn
rijbewijs te halen, maar dit ging
erg goed. Daarna moest ik in een
hele grote ‘Chevy Suburban’ rijden, ik dacht echt dat ik in mijn

broek plaste de eerste keer. Het was
net een tank”, lacht ze. Omdat de
familie waar Nelleke verbleef aan de
rand van het dorp woonde, moest
alles met de auto gedaan worden.
“Dat was echt anders dan in Venray”,
blikt ze terug. “Daar deed ik alles
te voet, omdat we vlakbij het centrum woonden. Hier moest de auto
al gepakt worden om brood en kaas
te halen. Dat was ook het eerste wat
me opviel toen ik in Northampton
aankwam: niemand fietst er.”
Naast de afstand, viel het Nelleke
ook op dat de winkels in Amerika
enorm groot zijn in vergelijking met
Nederland. “In Nederland had je
aparte winkels voor kaas, brood, et
cetera. In Amerika zat alles in één
winkel”, legt ze uit.

Enthousiast
Het eerste jaar in Amerika vloog
voorbij voor Nelleke. “Alles om
je heen is nieuw”, verklaart ze.
“De taal, het eten, de omgang met
elkaar en ga zo maar door. Het was
superleuk, maar wel best vermoeiend. Het eerste jaar heb ik veel
Engelse kinderboeken gelezen, zo
kreeg ik de taal het snelste onder de
knie. Daarna ben ik nog naar school
gegaan daar om ‘basic English’ te
volgen. Toen ging het snel.” Geen
haar op het hoofd van Nelleke die
eraan dacht om terug te gaan naar
Nederland. “Ik had het zo naar mijn
zin”, legt ze uit. “Je bent 20 jaar en
weg van je ouders. Ik was vrij om te
doen en laten wat ik wilde. De plek
was geweldig, er was avontuur,
natuur en het strand was dichtbij.
Ook waren Boston en New York vlakbij, in het weekend nam ik vaak de
trein om deze steden te bezoeken.
Ik had geen enkele reden om terug
te gaan naar Venray.”

Californië
Ondanks dat het werken als nanny
in Northampton Nelleke goed
beviel, wilde ze na anderhalf jaar
iets anders. “Ik had altijd al gedacht
dat Californië echt iets voor mij zou
zijn”, geeft ze aan. “Massachusetts
is wat conservatiever en de palmbomen en stranden trokken me wel
aan. Toevallig had het gezin waar ik
nanny was vrienden in de ‘Bay Area’
wonen: in Woodside in Californië.
Dit was ten zuiden van San Francisco.
Zij zochten iemand voor twee maanden en toen ben ik die kant op
gegaan.” Deze plek was het helemaal voor Nelleke, ze vond het er
geweldig. “Ik had een ticket gekocht
om terug te gaan, maar deze heb ik
doorverkocht en ik ben gebleven”,
lacht ze.
Een jaar lang werkte Nelleke als
nanny in Stanford, daarna had ze er
genoeg van. “Toen ben ik gestopt als
nanny en terug naar school gegaan”,
vertelt ze. “Ik was toen 23 en
volgde de vakken Engels en ‘business’. Ondertussen had ik verschillende banen.” Omdat ze niet meer
als nanny werkte, woonde Nelly
een tijdje samen met huisgenoten.
“Hierna heb ik een eigen appartementje gevonden”, vertelt ze. “Ik was
nog niet klaar om te settelen. Ik ben
wel getrouwd geweest, maar na een
maand weer gescheiden. Vriendjes
kwamen en gingen en ik had niet
echt de behoefte om te trouwen.
Het vrije leven beviel me wel, mijn
geld ging vooral op aan reizen en
ik wilde gewoon lekker de wereld
zien. Ik dacht altijd dat mijn zus of
broer kinderen zou krijgen. Ik was
de gekke, wilde zus. Mijn neefjes en
nichtjes zouden dan lekker naar hun
tante in Amerika kunnen en dan zou
ik ze goed verwennen.”

en toe een paar weken terug te gaan.
Als ik er dan ben, kan ik wel echt
genieten van de Venrayse gezelligheid. Die mis ik hier soms wel. Ik vind
het heerlijk om mijn familie en vrienden te zien en bijvoorbeeld lekker op
een terrasje te zitten.”

Toekomst
Wat betreft de toekomst, ziet Nelleke
zichzelf altijd in Californië blijven
wonen. “Het is wel echt ontzettend
duur hier”, geeft ze aan. “We huren
nog steeds. Veel mensen gaan na
hun pensioen ook weg uit de ‘Bay
Area’. Ze sparen hun geld op om
daarna ergens anders een huis te
kopen. Ik denk dat als wij met pensioen gaan, we ook een rustiger plekje
op gaan zoeken.”
Tekst: Floor Velthuizen

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

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

Wij zoeken een enthousiaste
en positieve collega ter
versterking van ons leuke team.
Ben jij tandartsassistente of
preventieassistente en geïnteresseerd?
Stuur een mail naar
info@tandartspraktijkmaasbree.nl

Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

ZOMEROPRUIMING: Div. srt.
HORTENSIA’S (pluim en boeren)
e.a. heesters 3 voor €12.95 / 10
voor €37.50. Open za. 9.30-16.30 uur
of do/vrij na afspr: 06 40 32 71 08.
Info: www.veld-tuinplanten.nl Oude
heldenseweg (naast 13a) Maasbree
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Tess van Erp Wanssum
in onze hand. Gelukkig konden we de dag erna
uitslapen.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vriend is Niek en mijn beste vriendin is Imke. Niek ken ik echt al mijn hele leven
en ik ben sinds dag één al bevriend met hem.
We zien en spreken elkaar nog steeds iedere dag
en ik ben ook heel goed met zijn gezin. Een soort
tweede familie is dat. Met Imke heb ik ook een
goede band, we spreken elkaar ook iedere dag
en zitten samen in een voetbalteam. Als we een
feestje hebben, dan hebben Imke en ik ook de
grootste lol met elkaar.

Heb je een verborgen talent?
Ik kan stiekem heel goed koken, ik vind het
superleuk om te doen. Papa heeft vaak een late
dienst doordeweeks en mama is vaak pas na
17.30 uur thuis, dus kook ik vaker zodat mama
niet nog na het werk veel dingen hoeft te doen.
Mijn favoriete gerecht om te koken is pasta.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk momenteel bij de Jan Linders en bij
‘t Trefpunt. De Jan Linders was eerst een Jumbo,
dus hebben ze dat moeten verbouwen tot een
Jan Linders. Dat is nog allemaal heel nieuw voor
ons. Bij ‘t Trefpunt werk ik af en toe ook en dat
vind ik heel leuk om te doen, omdat er een hele
gezellige sfeer is. Het is afgelopen jaar heel lastig geweest, omdat het café helaas is afgebrand.
Toen moesten ze een alternatief bedenken en
hebben ze ‘De Wei bij de Kei’ bedacht. Dat is nu
het alternatief van het café. Supergezellig, in een
weiland kun je genieteten van verschillende hapjes en drankjes.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik uit naar de soos in Meerlo of de
soos in Wanssum, die we sinds kort weer aan het
oprichten zijn. Ik vind uitgaan superleuk, omdat
je dan gewoon plezier hebt met je vrienden en
ook andere mensen kan ontmoeten.

Wie is je grote voorbeeld?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Tess van Erp
16 jaar
Roc Nijmegen
Wanssum

Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Ik heb vier jaar geleden al een verre reis
gemaakt naar Laos, omdat mijn oom daar woont
met zijn vriendin. Zoiets zou ik nog wel eens willen doen, omdat je daar een heel andere cultuur
en natuur hebt en dat vond ik de beste vakantie ooit. Graag zou ik dan met mijn hele familie
gaan.

Wat zou je graag nog willen leren in je leven?
Ik zou dan iets leren wat niemand anders kan,
zoiets als geen pijngrens hebben. Bijvoorbeeld
een naald in je steken en er helemaal geen last
van hebben.

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger deden wij altijd een spel met een
groepje vrienden na school. Dat spel heet
‘Pieleke post’ en bij dat spel ga je een soort
speurtocht doen met pijlen van stoepkrijt door
het dorp. Als je dan bij een centraal punt komt,
ga je je daar verstoppen en moet het ene
groepje de pijlen volgen en het andere groepje
vinden. Dat vond ik altijd superleuk.

Welke herinnering bezorgt je kippenvel?
Ik heb ooit een week in het ziekenhuis gele-

gen, omdat ik een ontsteking in mijn knie had.
Daar kreeg ik iedere dag meerdere malen prikjes, spuiten en werd er antibiotica in mijn infuus
gespoten. Ook kreeg ik een punctie, dat is een
naald in je knie. Die deed echt abnormaal veel
pijn. Daarom heb ik vanaf dat moment ook angst
voor alles wat daarmee te maken heeft.

Eigenlijk niemand, ik kijk naar niemand op en
laat me door niemand zeggen wat of hoe ik iets
moet doen. Ik luister vooral naar mezelf, want ik
ken mezelf het beste. Ik laat me niet beïnvloeden door een bekend persoon door diegene na
te doen. Ik blijf liever mijn eigen gangetje gaan.

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

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekre- Eigenlijk dat ik als persoon alle kanten op kan
gaan. De ene keer ben ik heel lui, de andere keer
gen? Van wie was dat advies?
Het beste advies was van mijn favoriete mentor
in de vierde klas van mijn middelbare school. Hij
kende mij supergoed en kon me met alles helpen. Door hem heb ik iets meer motivatie gekregen om school gewoon netjes af te ronden.

Welke grote beslissing heb je onlangs genomen?

zit ik vol energie dan ben ik weer superlief en
dan weer superchagrijnig. Het ligt er echt aan
hoe ik iedere ochtend opsta.

Wat was het laatste boek dat jij heel erg leuk
vond?

Nu vind ik boeken lezen echt het vreselijkste wat
er is, maar vroeger had ik ooit een boek gekregen van mijn oma. Dit boek heet ‘Mijn bijzonder
Een beslissing over school. Ik zit nu in mijn eerrare week met Tess’. Dit boek heb ik vroeger wel
ste jaar van de opleiding pedagogisch werk,
vijftien keer gelezen, denk ik. Ik vond het echt
maar ik vind er niks aan. Ik heb in een korte tijd
besloten om toch naar een andere school te gaan een leuk verhaal en kon het letterlijk vijf keer
achter elkaar uit lezen.
en een andere opleiding te doen, namelijk de
opleiding sociaal werk aan Gilde Opleidingen in
Venray.
Met welke artiest zou jij je leven willen

Wat is de laatste foto die je hebt gemaakt?
De laatste foto die ik heb genomen, is een selfie.
Die selfie is gisteren genomen bij de kermis in
Meerlo met een vriendin uit mijn voetbalteam.
We waren toen voor de derde dag bij de kermis
en zien er een beetje moe uit met wat drinken

ruilen?

Met Niall Horan. Ik had drie jaar geleden een
One Direction-fase waarin de band alles voor
mij betekende. Niall was en is mijn favoriet, dat
komt omdat hij gewoon supergrappig is en leuke
muziek maakt. Dit doet hij nu nog steeds als
soloartiest.

Hoi

Column

Gezond eten
Wat is gezond eten? Wanneer
eet je nou echt gezond en
wanneer juist niet? Deze vragen stelt iedereen zich wel
eens. En terecht. Want het is
simpelweg erg belangrijk om
gezond te blijven, en gezond te
blijven eten.
Maar wat is gezond eten dan
eigenlijk? Kookboeken staan er vol
mee, hetzelfde als al die websites.
Nou ik zal de waarheid eens vertellen. Ik denk dat het te maken heeft
met balans. Want wees eerlijk,
alles heeft balans nodig. Je werk,
je sociaal leven, school en niet te
vergeten; eten.
Een keer slecht eten betekent niet
meteen dat je ongezond bezig
bent. Je zou ook kunnen zeggen
dat je simpelweg in balans bent.
Maar een gezond leven heeft
niet alleen te maken met eten.
Het heeft ook met verschillende
andere onderwerpen te maken.
Voorbeelden daarvan zijn beweging, alcohol, roken, en drugsgebruik. Hier over kan ik heel
duidelijk zijn. De laatste drie
onderwerpen die ik noemde zijn
natuurlijk niet aanwezig in een
gezond leven. Beweging daarentegen wel. Beweging is erg makkelijk
te vinden. Ga een rondje lopen of
doe eindelijk eens je klusjes en zie
daar: je bent al in beweging.
Als ik kijk naar mijn leven, kan ik
niet met alle zekerheid vertellen
aan jullie dat ik gezond bezig ben.
Hier geef ik de schuld aan mijn
leeftijd en studententijd. Elk weekend zit ik, beste lezers, ook aan
de zoete witte wijn. En dat is ook
helemaal oke. Want na dat drukke
en ongezonde weekend begin ik
de maandag erg goed en vol motivatie om gezond te blijven. En ik
weet zeker dat ik niet de enige
student ben die zo leeft tegenwoordig.
Maar ja, wat zeg ik. Je kunt beter
naar die professionele websites of
kookboeken gaan voor écht goed
advies voor deze gezonde levenswijze. Want dat is precies wat ik
heb gedaan.
Wisten jullie dat alleen maar bezig
zijn met zo gezond mogelijk te
eten stress geeft, en daarom juist
niet zo gezond is? Dus wat zeg ik
allemaal eigenlijk? Lees maar snel
het volgende artikel en vergeet dit
allemaal maar snel weer!
Voor nu duik ik weer ondergronds,

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

Camera’s bij speeltuinen zijn een goed idee
Hang camera’s op bij speeltuinen, zodat een drama zoals dat met Gino van der Straeten, de 9-jarige jongen die afgelopen week tragisch om het
leven kwam door een misdrijf, in het vervolg wellicht voorkomen kan worden. Het is een noodkreet van de entourage rondom Gino, die de overheid oproept tot actie. Niet iedereen zit er echter op te wachten dat zijn of haar kind wordt gefilmd. Welk belang weegt zwaarder? Veiligheid of
privacy?
Cameratoezicht bij iedere speeltuin. Het klinkt
in eerste instantie als een volstrekt logische
veiligheidsmaatregel, zeker met de dood van
Gino nog vers in ons geheugen. De jongen
werd het slachtoffer van een ontvoering uit een
speeltuin in Kerkrade, waar hij met leeftijdsgenootjes aan het voetballen was. Met camera’s
had het wellicht voorkomen kunnen worden, zo
stelt de familie. Een dader waant zich dan een

stuk minder veilig op een openbare plek zoals een
speeltuin.
Het plaatsen van camera’s is een bevoegdheid
van de gemeente. Zij kunnen ervoor kiezen om
openbare plekken als een speeltuin permanent
met camera’s te beveiligen. Daarmee wordt wel
een stukje vrijheid en privacy ingeleverd. In een
tijd waarin veel ouders liever niet hebben dat hun
kinderen worden gefotografeerd, bijvoorbeeld op

school of bij het kinderdagverblijf, zijn ook dat
zwaarwegende argumenten. Is de dood van Gino
een incident, of zijn er vaker misstanden te noteren rondom speeltuintjes? En zo ja, kunnen we die
voorkomen door massaal camera’s te plaatsen?

Camera’s bij speeltuinen zijn een goed idee.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 21

Ik maak me zorgen over de apenpokken
Het ene virus is net de deur uit en het andere komt alweer om de hoek kijken. Nu de coronamaatregelen langzaam in Europa worden losgelaten,
is daar het apenpokkenvirus dat het nieuws haalt. Op grote schaal vaccineren voor het virus is tot nu toe nog niet aan de orde. Moeten we ons
echter zorgen gaan maken nu de apenpokken in negentien landen zijn ontdekt?
Frank Lemmen maakt zich geen zorgen. “Ik ben
vroeger al gevaccineerd voor de pokken dus dat
zal allemaal wel meevallen”, zegt hij. “Er wordt
weer flink gedramatiseerd.” Ook Nicole Pouwels

is er niet bang voor, maar geeft aan zich zorgen te
maken over de media en het kabinet. “Zij zaaien
angst”, zegt ze. “Zo corrupt en alles wordt getolereerd. Ze maken Nederland kapot, ik heb er geen

goed woord voor over.” Ester Clabbers is het hiermee eens. “Ik maak me ook zorgen om de mensen
die deze angst hebben/voelen”, geeft zij aan.

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

Kempen
Kempencreëert
creëert

lokale
lokale verbinding
verbinding
#kempencreëert
#kempencreëert

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Oh, zit dat zo!

Het nieuwe pensioenstelsel
Het lĳkt er dan toch van te gaan komen. Als alles goed gaat, zal per 1 januari 2023 een begin worden gemaakt met de invoering van een
nieuw pensioenstelsel. Daarbĳ is de toekomstige pensioenuitkering niet langer vast, maar afhankelĳk van het rendement van de
pensioenuitvoerders.
de enorme reserves van de pensioenfondsen, is maar de vraag.
Maar vast is in elk geval ook helemaal niet zo vast.

Voor veel mensen een gruwel,
een vast pensioen zou immers
zekerheid bieden. De afgelopen
jaren is echter gebleken dat die
zekerheid relatief is. Indexatie van
de pensioenen zit er al jaren niet
meer in en bij sommige fondsen
werd er zelfs gekort op de uitkeringen. Of dat terecht is, gezien

Pensioenpremie kan oplopen tot
30 procent (in het nieuwe systeem
zelfs tijdelijk tot 32 procent) van het
inkomen. Van een werkweek van
vijf dagen werk je dan anderhalve
dag voor je pensioen. De persoonlijke pensioenpot is qua waarde
vergelijkbaar met een huis, voor
de meesten het grootste vermogensbestanddeel dat ze bezitten.
Toch heeft de werknemer vrijwel
niks te zeggen over het pensioen.
Premie afdragen en hopen dat het
pensioenfonds er wat goeds mee
doet. Voor werkgevers is het overigens meestal niet anders. Als in
hun bedrijfstak een pensioenfonds
actief is, moeten zij zich verplicht
daarbij aansluiten.

Het is prima dat iedereen verplicht
spaart voor zijn pensioen, maar
het lijkt toch logisch dat ieder individu zelf de keuze kan maken bij
wie. Net zoals je het nieuwe huis
het liefst zelf uitkiest (en niet een
ander dat laat doen). Werknemers
kunnen dan op zoek naar het
fonds met de beste rendementen en dus het hoogste pensioen.
Maar ook andere afwegingen kunnen een rol spelen. Is het fonds
groen of belegd het in fossiele
brandstoffen? Of in wapens? Hoe
zit het met de beloning van de
topbestuurders? Is het fonds klantvriendelijk? Verder lijkt het ook
gewoon handig dat de werknemer één pensioenpot bij één fonds
heeft, ook al heeft hij bij meerdere werkgevers gewerkt.
Het pensioenakkoord was een uitgelezen moment om een radicaal

ander systeem in te voeren waarbij het belang van de werknemer
voorop staat. Maar helaas is daarvoor niet gekozen. De gevestigde
belangen van de pensioenfondsen
zijn wederom te sterk gebleken.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Willy’s Wereld

Column

Hamidiye
Tijdens onze wandeling door
Amsterdam kocht Peet een flesje
water. Ik ben geen voorstander
van gebotteld water maar het
was warm en dus blij met een
verfrissend slokje. Ik werd
gegrepen door de mooie naam
van het water: Hamidiye. Toch
weer wat anders dan Spa Blauw.
Bij thuiskomst wilde ik graag weten
wat de ‘duizend-en-één-nacht’
klinkende naam betekent, maar de
romantiek en mystiek gingen snel
voorbij. Hamidiye is de naam van
een cavalerie eenheid welke vernoemd is naar Sultan Abdul Hamid
II. Hij was één van de laatste sultans van het Ottomaanse rijk (12991922). Hamid II was in twee jaar tijd
verantwoordelijk voor de dood van
duizenden Armeniërs, als voorschot
op de Armeense genocide, wat hem
de bijnaam ‘Rode Sultan’ opleverde.
Tot zover een exotische naam voor
een flesje water.
Er was nog een andere reden
waarom de naam me opviel.
Het water komt vast niet uit een
Utrechtse (Sourcy en Bar-Le-Duc)
of Belgische (Spa) bron. Het water
wordt iets ten noorden van Istanbul
uit de grond gehaald en gebotteld
door een bedrijf opgericht door die
zelfde sultan. Dat is in vogelvlucht
zo’n 2.000 kilometer verderop.
Ik vind het al gekkigheid dat we
water uit de Utrechtse Heuvelrug,
uit dezelfde bron waaruit het waterbedrijf Vitens kraanwater haalt, bottelen of in kartonnen pakken doen
om vervolgens te vervoeren naar
winkels. Helemaal idioot is het dat
we water uit Turkije verschepen om
hier aan de man te brengen.
Het is een onderdeel van onze economie waar ik steeds meer moeite
mee begin te krijgen: onnodige productieprocessen en goederenstromen. De volledige verkrijgbaarheid
van producten die ook in eigen land
(goedkoper en net zo goed) te verkrijgen zijn. In elk seizoen alle soorten groenten, vlees en vis willen
kopen en consumeren. Als we hier
een rem op zouden kunnen trekken,
dan zouden we al een sterke milieuwinst kunnen behalen.
Daarvoor is een omslag nodig in
het denken bij de branche waarin ik
werkzaam ben, bij producenten en
bij consumenten. Tot die tijd geniet
ik nog even lekker van mijn rode
wijn uit Argentinië. Veranderen blijft
moeilijk, zeker de eerste stap.
Hou vol!
Willy
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Venray Lokaal

En nu door
Het nieuwe college is benoemd en er ligt een nieuw akkoord op tafel.
Ondanks dat de brede samenwerking niet gehaald is, ligt er wel een
heel mooi akkoord waar zeven partijen aan mee hebben gewerkt en
daarbij elementen van acht programma’s bevat.
Met de beëdiging van de nieuwe
wethouders afgelopen dinsdag, kwamen de onderhandelingen definitief tot een einde. Als groentje in de
gemeenteraad mocht ik aansluiten
aan tafel en was ik maar wat blij dat
ik wél vier jaren Venrayse politiek in

CDA Venray

mijn rugzak meenam. Zeker omdat
we voor het eerst ook de onderhandelingen moesten leiden, was het
extra spannend. Ondanks het mooie
akkoord, komen we helaas op dit
akkoord wel een aantal handtekeningen tekort, wat ons betreft.

de politiek. Maar vooral ook het vertrouwen van de inwoners herstellen.
Nu is het aan ons de taak het ego
en de belangen van de individuele
partijen aan de kant te zetten met
het hogere doel voorop: samen aan
de slag voor Venray. Hard aan de slag
om over vier jaar een akkoord met
álle partijen te behalen.

overlast en is geen verbetering voor
onze leefomgeving. Daarnaast zijn er
nog veel vragen onbeantwoord, zoals
de hoeveelheid CO2-uitstoot en welke
gebieden het meest geraakt zullen
worden. Ook komt door de mogelijke
stikstofuitstoot de bouw van woningen
in gevaar, omdat er weinig stikstofruimte meer over is. Een verslechtering
van onze leefomgeving in Venray en
onze regio mag niet zomaar gebeuren

zonder daarover de belangen van onze
gemeente en inwoners mee te nemen.
Onze inwoners verdienen het om
goed geïnformeerd te worden zodat
zij, samen met de gemeenten een
actieve rol in dit proces kunnen krijgen.
Het CDA Venray blijft dit nauwlettend
volgen. Daar mogen de inwoners op
rekenen.

120 vluchtelingen. Mensen die niet
uit vrije wil, maar uit nood komen.
Zij kunnen niet even naar huis,
naar hun thuis, naar hun familie.
Zij voelen zich wellicht verloren en
maken zich zorgen, bijvoorbeeld
over hun achtergebleven familie.
Zij spreken de taal niet en hebben
geen werk (meer). Hopelijk gaan
ze zich hier snel welkom en thuis
voelen. En kunnen ze na verloop
van tijd weer terug naar hun eigen

land, terug naar hun familie, terug
naar hun thuis in opbouw.
Terwijl ik dit schrijf, besef ik maar
al te goed dat ik het getroffen
heb dat mijn wiegje in Nederland
stond. Veiligheid is in de wereld
helaas niet vanzelfsprekend.
Wel kan het vanzelfsprekend zijn
dat iedereen deze vluchtelingen
welkom heet in onze gemeente.

Lisanne Wisgerhof, raadslid

Krachten bundelen

Venray en de twaalf andere gemeenten rond vliegbasis De Peel hebben grote zorgen rondom de plek
waar Defensie straaljagers wil laten opstijgen. Daarom hebben ze gezamenlijk een brief gestuurd naar
het ministerie.
Het doet mij goed dat er een collectieve ‘benadering’ op gang is gezet.
Samen kun je meer bereiken in dit
complexe proces van een eventuele
reactivering. De belangen van onze
inwoners dienen gehoord te worden. Het CDA Venray is zeer kritisch

VVD Venray

De intenties van de zeven partijen
waren zuiver: iedereen wilde het
samen doen. Waarom is het dan
toch niet gelukt? Daar gaan we zeker
nog op terugkijken en in de spiegel kijken. Niet om in het verleden
te blijven hangen, maar om hiervan
te leren en om het in de toekomst
anders te doen. Maar verandering
kost tijd en gaat stap voor stap.
En daarom: nu door. Bouwen aan
vertrouwen. Vertrouwen in elkaar in

op het huidige plan van reactivering.
Geluidsoverlast en vervuiling zijn
belangrijke argumenten, maar vergeet
vooral niet de mogelijke gevolgen voor
onze gezondheid. Een verslechtering
van ons leefgebied heeft directe gevolgen op het welzijn van onze inwoners

en zou geen gevolg mogen zijn van de
reactivering van de vliegbasis. Het CDA
Venray staat voor goede kwaliteit van
onze leefomgeving en ik zet mij volop
in om dit voor nu en in de toekomst te
kunnen waarborgen. Een reactivering
zorgt voor een toename van geluids-

Agnieszka Buzala

Veiligheid is niet vanzelfsprekend
Toen ik als 26-jarige van de Zaanstreek naar Oirlo kwam, voelde ik mij
welkom in Venray en heb ik mij nooit een vreemde gevoeld. In het
begin had ik vaak een vakantiegevoel als ik door Venray fietste, naar
mijn werk in het St. Elisabeth Ziekenhuis.
Nu denk ik wel eens aan de
arbeidsmigranten die in de regio
verblijven en werken. Zij kiezen
hiervoor en wanen zich vast ook
wel eens op vakantie als ze niet
aan het werk zijn. Gelukkig dat
daar met inzet van ondernemers

ook aandacht voor is.
Maar wat als je geen keuze hebt
en je moet vluchten? Deze week
gaat de nieuwe opvanglocatie voor
Oekraïense vluchtelingen open.
Een leegstaand deel van Raayland
wordt ingezet voor de opvang van

Laura Borst

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.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bekendmaking
Wijziging geluidproductieplafonds A73 Venray – Boxmeer
De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 7 juni
2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/120814 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe
te wijzen de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A73 tussen
de aansluiting Boxmeer en de aansluiting Venray-Noord.
Aanleiding en beknopte samenvatting ontwerpbesluit
In het nalevingsverslag over het jaar 2017 zijn langs de A73 tussen de aansluiting Grubbenvorst en
de aansluiting Boxmeer dreigende overschrijdingen van het geluidproductieplafond geconstateerd.
Voor dit wegvak heeft Rijkswaterstaat een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen
van de groei van het verkeer tot 2040. Het blijkt dat door toepassing van een stiller wegdek bestaande
uit tweelaags ZOAB tot 2040 kan worden voldaan aan deze plafonds op het wegvak de aansluiting
Grubbenvorst en de aansluiting Venray-Noord. Voor dit wegvak hoeven daarom de geluidproductieplafonds niet te worden gewijzigd.
Op het resterende wegvak tussen de aansluitingen Venray-Noord en Boxmeer kan de overschrijding
niet worden weggenomen met een bronmaatregel en is een nader onderzoek uitgevoerd naar aanvullende maatregelen om de dreigende overschrijdingen te voorkomen. Daarbij is uitgegaan van
de toekomstige situatie in het jaar 2040.
Bij in totaal 14 woningen langs de A73 zal in de toekomst een overschrijding van de wettelijke toetswaarde ontstaan. Nader onderzoek wijst uit dat met het aanbrengen van een stiller wegdek bestaande
uit tweelaags ZOAB op de oostelijke hoofdrijbanen tussen km 67,88 en 69,39 de overschrijding bij
één woning kan worden voorkomen. Voor de overige 13 woningen is het niet doelmatig om maatregelen te treffen die de overschrijding ongedaan maken.
Op basis van dit onderzoek heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluidproductieplafonds langs de A73
tussen km 67,0 en km 79,1 te wijzigen.
Voor de genoemde 13 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit ontwerp-

besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Indien dit zo is, dan zal
aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan
de gevels te treffen.
Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf de eerste werkdag na publicatie in de
Staatscourant (op donderdag 9 juni 2022) zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op
te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 - 487 450.
Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek, wordt gepubliceerd op
de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/gpp.
Zienswijze
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet
milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of
mondeling een zienswijze over het voorgenomen ontwerpbesluit naar voren brengen:
- Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat,
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden en moet zijn voorzien van
de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres.
- Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met het Bureau
Sanering Verkeerslawaai, telefoon 0348 - 487 450.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over het ontwerpbesluit kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven
vermelde nummer of via de website: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op:
www.rws.nl/geluidregister.
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Geplukt

Sjoerd Ewals Ysselsteyn
Na drie jaar afwezigheid kan ‘zijn’ Jera On Air-festival eind deze maand eindelijk weer doorgaan. Als
voorzitter combineert hij de organisatie van het grootste alternatieve festival van ons land met zijn werk
bij de Duitse oorlogsbegraafplaats. Deze week wordt Sjoerd Ewals (39) uit Ysselsteyn geplukt.

Het is een bijzondere plek:
de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. Het terrein van zo’n 28 hectare aan
de Timmermannsweg telt ruim
31.500 graven. Het overgrote deel
daarvan hoort toe aan Duitse
soldaten die tijdens de Tweede
Wereldoorlog hun dienstplicht
vervulden, maar je vindt er ook
anderen die in de oorlog zijn
omgekomen. Hier, op deze plek
die herinnert aan een verschrikkelijke periode in onze vaderlandse geschiedenis, is Sjoerd Ewals
dagelijks te vinden. Buiten op het
terras, dat hoort bij de brasserie
en het gloednieuwe bezoekerscentrum bij de begraafplaats, vertelt
hij over zijn rol: “Oorspronkelijk
was ik het hoofd van het Jeugd
Ontmoetingscentrum (JOC). Nadat
de vorige beheerders, Kalle en
Tarcicia Voigt, afgelopen jaar met
pensioen gingen, is mijn rol er
een beetje anders uit gaan zien.

Nog steeds ben ik het hoofd van de
groepsaccommodaties, waar trouwens allerlei groepen komen, echt niet
alleen maar jeugd, maar in de praktijk
ben ik vaak ook het aanspreekpunt
voor het onderhoud van de begraafplaats. Alles draait eigenlijk om de
begraafplaats an sich. Een plek waar
soldaten en burgers uit zowel de Eerste
als Tweede Wereldoorlog liggen. Bij de
groepsaccommodaties staat een stukje
educatie centraal. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van lezingen en voorstellingen, maar ook de gloednieuwe
bezoekersruimte speelt daar een voorname rol in. Op papier ben ik eindverantwoordelijk voor het educatieve deel
en valt het onderhoud rechtstreeks
onder Duits beheer, maar in de praktijk
loopt dat dus een beetje door elkaar.
Mijn takenpakket is mede daardoor de
afgelopen maanden behoorlijk uitgebreid.”
Sjoerd, die aanstaande zaterdag
zijn 40e verjaardag viert, heeft het
er op het moment maar druk mee.

Niet alleen op het werk, maar vooral
ook daarnaast. De geboren en getogen Ysselsteyner werkt als voorzitter
van Jera On Air toe naar een nieuwe
editie van het metal, punk en hardcore-festival, dat over twee weken
eindelijk weer drie dagen lang op het
programma staat. Het was voor de
gehele organisatie een hard gelag
dat de edities van zowel 2020 als die
van 2021 wegens de gevolgen van de
coronapandemie, noodgedwongen
werden afgelast. “Dat heeft veel energie gekost bij iedereen. We waren als
organisatie twee keer volop bezig met
een nieuwe editie van ons festival,
maar kregen net zo vaak een flinke
teleurstelling te verwerken. Dat is heel
erg jammer. Ik wil niet zeggen dat je
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toekomst willen we veel meer vrijwilligers gaan betrekken bij de activiteiten rondom de begraafplaats.
Mensen uit het dorp die zeggen:
‘daar wil ik wat gaan doen’. Die hebben we hard nodig ook, want eigenlijk
barsten we op het gebied van rondleidingen en educatie uit onze voegen.
Alleen deze week al ontvangen we vijf
groepen, die in samenstelling variëren van 40 tot 120 personen. Dat is
bijna niet meer te doen voor ons kleine
team. Daarbij komt dat vrijwilligers ook
belangrijk zijn bij het vormen van nóg
meer draagvlak voor deze begraafplaats binnen het dorp. Zij vertellen ons
verhaal door. We gaan dat nu langzaam
maar zeker opbouwen, zodat we het
beter kunnen behapstukken.”
Over opbouwen gesproken: Sjoerd is
ontzettend blij met het nieuwe bezoekerscentrum dat het afgelopen jaar
verrees bij de begraafplaats: “Toen ik
hier tien jaar geleden kwam werken,
was het een doel van me om deze
plek toegankelijker te maken voor
een breder publiek. Er kwamen toen
vooral Duitse families en schoolklassen. Niets mis mee natuurlijk, maar ik
had het gevoel dat de begraafplaats
veel centraler moest staan. Dat ligt
best gevoelig, want hier ligt de vijand
begraven. Gelukkig staan mensen
tegenwoordig steeds meer open voor
deze kant van het verhaal. Die insteek
heeft geresulteerd in een bezoekerscentrum met expositieruimte en
horeca. Soms moet je veranderen
om te kunnen groeien. Een half jaar
na de opening mogen we best stellen dat het een succes is. Het is hier
drukker dan het in veertig jaar ooit is
geweest.” Nog zo’n een parallel, want
dat geldt ook voor de komende editie
het Jera On Air festival. Is het toeval?

natuurlijk mooi

Puzzel
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daardoor de drijfveer verliest, maar
het helpt ook niet echt mee. Je mist
dan toch de ontlading waar je met een
heel team naar toewerkt.”
Onder zijn leiding groeide Jera On
Air het afgelopen decennia uit naar
een festival met, verdeeld over drie
dagen, ruim 30.000 bezoekers. De
helft daarvan maakt vanuit het buitenland de oversteek naar NoordLimburg. De editie van 2022 is er nu
al eentje voor in de geschiedenisboeken, want voor het eerst is het
vooraf volledig uitverkocht. Het voelt
als een groot compliment: “Dat was
voor ons wel de bevestiging dat onze
bezoekers het net zo hebben gemist
als wij zelf. Dat ze een festival als Jera
On Air nodig hebben als uitlaatklep.
Een aspect dat nogal werd onderschat
tijdens corona wat mij betreft; het
belang van dit soort evenementen.
Dat wordt eind juni gegarandeerd een
explosie van vreugde op onze festivalweide. Ik krijg gewoon kippenvel
als ik daar nu aan denk.” Sjoerd roemt
ook de mentaliteit bij zijn collegaorganisatoren en de vele vrijwilligers
waarop het festival iedere editie weer
mag rekenen: “Het is vrij uniek dat
we zo’n groot festival nog altijd van
de grond krijgen met een organisatie
die puur bestaat uit vrijwilligers. En
dat niet alleen, tijdens het evenement
zelf hebben we honderden dorpsgenoten die in allerlei rollen hun steentje
bijdragen. Het is de bevestiging dat
het festival breed wordt gedragen in
Ysselsteyn.”
Wat dat betreft is er best een parallel te trekken met zijn bezigheden
bij het JOC, waar men ook mag rekenen op de hulp van vrijwilligers. Dat
worden er in de toekomst nog veel
meer, als het aan Sjoerd ligt: “We werken hier met een kleine organisatie.
Ik heb iemand die mij helpt bij de
educatieve programma’s en iemand
die zorgt voor de administratie. In de
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Venrays Mannenkoor treedt op in Grote
Kerk Venray
Het Venrays Mannenkoor (VMK) treedt op zondag 12 juni op tijdens de Heilige Mis in de Grote Kerk in Venray.
Het koor zal om 09.30 uur spelen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting Kruisen en Kapellen.

Musicals in Concert

Koninklijke Harmonie
Euterpe met themaconcert in
Schouwburg Venray
De Koninklijke Harmonie Euterpe verzorgt op zaterdagavond
25 juni voor het eerst sinds de pandemie weer een themaconcert in
de Schouwburg te Venray. Onder de naam ‘Musicals in Concert’
staat er een mix van bekendere en minder bekende musicals op het
programma.
In het themaconcert komt
er muziek uit onder andere
The Phantom of the Opera, The
Lion King en Jesus Christ Superstar
naar voren. De harmonie treedt op
onder leiding van dirigent Thom
Roosen samen met solisten Don
Mulders en Caroline de Schryver,
zanggroepen Confetti én Mix en

In deze kerkdienst zullen naast het
traditionele kerkelijke repertoire onder
andere ook werk van Mendelssohn en
een barbershop spititual ten gehore
worden gebracht. Ook het lied ‘Rooj
mien däörp ien de Piël’ sluit aan in dit
rijtje.
Het Venrayse Mannenkoor neemt op
zaterdag 18 juni deel aan het korenfestival ‘Rotjekoor’ in Rotterdam. Er vin-

den optredens plaats van ongeveer
140 koren op verschillende binnen- en
buitenlocaties in de stad. Het VMK
zal in concertgebouw De Doelen op
het podium staan, evenals in Citykerk
Het Steiger en in de Markthal. Op deze
laatste locatie worden met name
een aantal ensembles uit de gelederen van het koor optreden. Dit festival is het laatste openbare optreden

van het VMK onder leiding van Anton
Kropivšek.
Geïnteresseerden die deel willen
nemen in een mannenkoor zijn welkom op de repetitieavonden. Die vinden iedere donderdag, tot en met
21 juli, om 19.30 uur plaats in De Witte
Hoeve in Venray.
Beeld: Leon Hodiamont

dansgroep Dizzy. De presentatie
is in handen van Tom Vaessen.
De artistieke rode draad wordt
ingevuld door alleskunner Roel
Verheggen. Roel is Dirigent, fluitist,
zanger en schrijver.
De kaarten zijn verkrijgbaar via de
website of aan de kassa van de
Schouwburg.

Oostrumse beek

Wandeling in en om Geijsteren
De Oostrumse beek die door landgoed Geijsteren meandert,
heeft een mooie natuurlijke loop gevonden door de Geijsterse
bossen en heeft door de eeuwen heen het landschap gevormd.
IVN Geijsteren-Venray organiseert op donderdagmiddag 16 juni
een wandeling langs een gedeelte van de Oostrumse beek.
Aan de route ligt ook een watermolen, de Holtmeulen of de
Geijsterse Molen. De Holtmeulen
was van oorsprong een houten
gebouw met een houten rad.
Later is het in steen herbouwd
met een ijzergeslagen waterrad.
In het 17e-eeuwse Bunderboek
wordt de Holtmeulen genoemd als
een graan- en oliemolen. In 1961
werd het maal- en gangwerk uit
de watermolen verwijderd en
werd het gebouw tot woonhuis
verbouwd.

Tijdens de wandeling wordt
ook stilgestaan bij boerderij de
Jonkhof en de Geijsterse kapel.
Langs de beek en via de ‘omgevallen boom’ loopt de route terug
naar het beginpunt.

Gratis
De wandeling begint om 14.00 uur
bij de parkeerplaats van de
schutterij, voorbij de kruising
naar de Alde Pasterie, omgeving
St. Wilbertsweg 22 in Geijsteren.
Deelname is gratis.

Hoogtepunten onder de loep

Moet u nog toeslag terugbetalen?
Toeslagen helpt u

Moet u nog huurtoeslag, zorgtoeslag,
kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag
terugbetalen vanaf 2020 of later? Nu alle
coronamaatregelen zijn afgebouwd, vraagt
Toeslagen u weer te beginnen met terugbetalen.
Herinnering om terug te betalen
U krijgt twee brieven. Eerst een brief welk bedrag
u nog moet terugbetalen. En vier weken later een
brief hóe u kunt terugbetalen.
Kies de manier die bij u past
Toeslagen biedt drie mogelijkheden om terug te
betalen, zodat u kunt kiezen wat het beste
bij u past.
• In één keer
• In maximaal 24 maanden,
met elke maand een vast bedrag
• Via een persoonlijke betalingsregeling

Op toeslagen.nl/teveelontvangen staat per
manier hoe het terugbetalen werkt.
Gedupeerde ouders
Mensen die zich hebben gemeld bij de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als
gedupeerde ouder krijgen deze brieven niet.
Hulp nodig?
Bel gratis naar de BelastingTelefoon op
0800-0543. Of kijk op
toeslagen.nl/teveelontvangen voor een
toeslagenservicepunt bij u in de buurt.
Zoals een buurtteam of een andere
welzijnsorganisatie. Of ga naar uw gemeente.

Buutacademie viert 11-jarig
bestaan in Schouwburg
Venray
Ter ere van het 11-jarig jubileum gaat de Buutacademie met een
voorstelling de Schouwburg in op zaterdag 18 juni en zondag
19 juni. Tijdens de voorstelling genaamd ‘Buutte de lijntjes’ worden de hoogtepunten van de afgelopen 11 jaar Buutacademie
onder de loep genomen.
De Buutacademie is een groep
van dertien buuttereedners, die
wekelijks samenkomen vanaf
juni tot aan carnaval, om samen
te werken aan buuts en duo-acts.
Deze groep is in 2011 ontstaan om
de zittingsavonden/bonte avonden in de regio te versterken.
De Buutacademie heeft als thuishonk Roelanzia in Ysselsteyn en
heeft buuttereedners uit diverse
dorpen van de gemeente Venray
en zelfs van over de provinciegrens uit Brabant.
De groep buuttereedners bestaat
uit Willem Rongen (Maashees),
Frank Steeghs (Oirlo), Luc
Geurts (Veulen), Lizanne Arts
en Helga Cornelissen (Oostrum),

Misja Nabben en Karlo Rongen
(Leunen), Bert Janssen en
Theo Nellen (Heide), Hai Vogels,
Jan Pijnenborg, Koen van Soest en
Luc Janssen (Ysselsteyn). Dit collectief is opgericht door Henk
Stevens en Wim Lemmens.

Kampioenschappen
Naast de zittingsavonden heeft de
Buutacademie met diverse finalisten aan de Limburgse Buutte kampioenschappen deelgenomen.
Deze voorstelling wordt muzikaal
ondersteund door John@Wim.TL
en Loss. Kaarten zijn te bestellen
via de website van Schouwburg
Venray. Een drankje in de pauze is
inbegrepen in de entreeprijs.
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Behoud klein religieus erfgoed

40-jarig jubileum Stichting Kruisen en
Kapellen
Een jaar vertraagd door corona, viert Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray op zondag 12 juni
haar 40-jarig bestaan. Gestart in 1981 als een werkgroep van Veldeke Venray en tien jaar later omgezet in een
stichting, zet Kruisen en Kapellen zich nog steeds in voor het behoud van klein religieus erfgoed.
Begonnen werd destijds met een uitvoerige inventarisatie: wat was er, wat
ontbrak en wat moest worden hersteld
of aangevuld? Aanvankelijk begon men
in de garage van de gepensioneerde
lts-leraar Piet Clephas. Daarna volgde
een verhuizing naar het leegstaande
oude Elisabethziekenhuis. Volgende
onderkomens waren een kelder van
het klooster Sint-Joseph en het souterrain van het verpleegstershuis op
Sint-Anna. Uiteindelijk vond de groep

in 1998 onderdak in de leegstaande
fietskelder onder de gymzaal van
voormalige basisschool De Toverbal.
Deze locatie moet op termijn voor
nieuwbouw wijken.
Het werkgebied van de stichting omvat
de gemeente Venray, met uitzondering van Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum. De groep van mannen en
vrouwen werkt in eerste instantie aan
de kruisen en kapellen. Soms ondersteunt men zusterverenigingen, over-

heden, kerkbestuur of een particulier.
De jubileumviering van de Stichting
op zondag 12 juni begint met een
mis in de Grote Kerk met medewerking van het Venrays Mannenkoor.
Aansluitend is er tot 15.00 uur een
feestelijke bijeenkomst in het atelier
en de daarboven gelegen gymzaal
op de hoek Pastoor van de Gaetstraat
– Ursulastraat. Belangstellenden zijn
daarbij welkom.

Gericht op allerjongste bezoekers

Boekstartdag in bibliotheek

De Bibliotheek Venray organiseert samen met Boekstart op
zaterdag 11 juni de tweede Landelijke Boekstartdag.
Speciaal voor de allerjongste bezoekers (0 tot 2 jaar) en (groot)
ouders worden verschillende activiteiten georganiseerd.
De Boekstartdag vindt plaats in de bibliotheek en duurt van
09.00 tot 12.00 uur.
Bij Stay & Play, waar wordt voorgelezen en gespeeld, is een
vrije inloop. Er is ook een speciale plek om boekjes te lezen.
Kinderen tot 2 jaar ontvangen
een gratis Boekstartkoffertje als
ze lid worden van de Bibliotheek.
Lidmaatschap is gratis tot 18 jaar.
Aanmelden voor deze activiteit is
niet nodig.
Om 09.00 uur begint de eer-

ste workshop Babymassage van
Fluitenkruid. Deze workshop is
geschikt voor baby’s en dreumesen samen met één (groot)ouder
of verzorger. Tijdens de PeuterPop
workshop van Marjolein-Music
wordt er gezongen, gedanst
en gespeeld. Deze activiteit is
geschikt voor kinderen van 1 tot
4 jaar. Aanmelden via
www.biblionu.nl/activiteiten

Excursie naar Vivaratuin in Vierlingsbeek
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 12 juni een excursie naar de Vivaratuin in Vierlingsbeek. De excursie
begint om 10.00 uur bij de Overloonseweg 11c in Vierlingsbeek. Deelname is gratis.
De wilde tuin van Vivara is 2,5 hectare
groot en was tien jaar geleden nog
landbouwgrond. De tuin is niet speciaal ingericht als mensvriendelijke tuin,
maar vooral als toevluchtsoord voor
vogels en insecten. Er staan bijenkasten, er vliegen diverse wilde bijen,
wespen en vlinders en er kruipt van
alles rond.

Behalve veel bloeiende planten die
met hun nectar en stuifmeel voedsel
bieden aan insecten, staan in de tuin
ook waardplanten: planten waarop bijvoorbeeld vlinders hun eitjes afzetten.
Zo is ook het voedsel voor rupsen en
andere groen etende beestjes het hele
seizoen verzekerd. Dit maakt de tuin
geschikt voor vele insecten om hun

hele levenscyclus te kunnen voltooien.
Voor vogels is de Vivaratuin eveneens
aantrekkelijk: er wordt gevoerd, er
is nestgelegenheid en de beplanting
is geschikt om erin weg te kruipen.
Verder worden ook regelmatig sporen
gevonden van dassen, bevers, reeën
en kleine zoogdieren.

Expositie Margriet Smulders in Oirlo
Margriet Smulders exposeert in de maand juni in Oirlo. Galerie p.ART.s van beeldend kunstenaar Piet Siebers
vormt het decor voor het werk van de Nijmeegse fotografe.
Het werk van Smulders is in het bezit
van diverse musea, collectioneurs en
galeriehouders. Ze construeert uitbundige en weelderige bloemstillevens. Om haar werk kracht bij te
zetten werkt ze met spiegels en water
waarin aanvankelijk alleen bloemen en
vruchten figureren in theatrale omge-

vingen. Met wolken melk geeft ze een
verzorgend antwoord op de hectische maatschappij. Ze zit, zoals ze zelf
zegt, steeds dromend op een schommelwolk, onderwijl onvermoeibaar
zoekend naar diepere, ongrijpbaarder
lagen in haar bloemstillevens.
Smulders maakte met hulp van

haar dochter Lola Bezemer en Lys
Vosselman in Venlo ook een muurschildering van tachtig vierkante
meter: In de Roos. De expositie is te
bezoeken op 11 en 12, 18 en 19 en
25 en 26 juni, telkens van 12.00 tot
17.00 uur. Galerie p.ART.s is gelegen
aan de Castenrayseweg 19 in Oirlo.

Venray naar Rotterdam voor klimaatmars
Venray doet op zondag 19 juni mee aan de Klimaatmars in Rotterdam. Om 13.00 uur start de mars, die vervolgens eindigt op het plein de Binnenrotte voor de Markthal Rotterdam. Venray hecht waarde aan het klimaatbeleid, omdat de effecten van de mondiale klimaatsverandering lokaal merkbaar zijn.
De Klimaatmars in Rotterdam is
een vervolg op de Klimaatmars
van november vorig jaar, waar
40.000 mensen in Amsterdam de
straat op gingen om beter klimaatbeleid te eisen. Ook Venray hecht
waarde aan het klimaatbeleid.
De effecten van de mondiale klimaatsverandering zijn lokaal merkbaar door
hogere temperaturen, langere peri-

odes van droogte en daarnaast ook
risico op hevigere regenval wat vorig
jaar leidde tot overstroming in de dorpen aan de maas.
Venray organiseert het samenreisevenement om in gezelschap naar
de klimaatmars in Rotterdam af
te reizen. Vanaf 10.10 uur kunnen
belangstellende bij bushalte Venray
Centrum op de Raadhuisstraat bij de

Grote Kerk verzamelen.
Daarnaast wordt er op zondag
12 juni om 11.00 uur een protestbord-ochtend georganiseerd, waar
je samen met andere lokale klimaatmars-gangers je protestbord
of spandoek kan maken. Voor interesse en details kan je mailen
naar: mail karin.hoedemaekers@
groenlinksvenray.nl

Zangavond in wijkcentrum Den Hoender
Venray
In wijkcentrum Den Hoender aan de St. Ursulastraat 2 in Venray vindt zaterdag 12 juni een zangavond plaats
voor iedereen die van zingen houdt. Onder begeleiding van een live orkest worden er liedjes gezongen en
verzoeknummers gedraaid.
Voor de pauze zingt het orkest liedjes die uitgezocht zijn door Isabella
Diepens. Na de pauze is er ruimte voor

verzoeknummers. De presentatie is in
handen van Gerrit Reintjes uit Veulen.
De avond start om 19.30 uur. De toe-

gang is gratis en zangbundels zijn in
de zaal verkrijgbaar.

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

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn
welke is voorzien van de nieuwste technieken waar eigen initiatief en
ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen
nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt aﬃniteit
met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit).
Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17.
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Werken in de logistiek?
Bij Sligro kun je alle kanten op
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Wat kun je verwachten?
Tussen 18.00 en 20.00 uur ben je van harte welkom bij onze Bezorgservice in Venray.
Je maakt daar kennis met een van je (mogelijk) toekomstige collega’s
die je een rondleiding geeft. Je kunt dan alle vragen stellen die in je opkomen.
Zo krijg je een goed idee hoe het is om bij ons te werken. Kun je niet op 20 of 21 juni?
Maak dan een aparte afspraak om een kijkje te nemen via mwelten@sligro.nl.

Vanuit onze Bezorgservice in Venray zorgen we ervoor dat onze klanten altijd op tijd over onze producten kunnen beschikken.
Een flinke logistieke operatie. En daar hebben we jou bij nodig! We hebben bij de Bezorgservice in Venray altijd vacatures voor:
✔ Orderverzamelaars
✔ Medewerkers Expeditie
✔ Medewerkers Goederenontvangst

✔ Medewerkers Emballage
✔ Medewerkers Facilities
✔ Medewerkers Transport

✔ Chauffeurs
✔ Bijrijders
✔ Hulpkrachten

Op dit moment hebben we ook meerdere vacatures voor vakantiekrachten en voor Medewerkers Klantenservice.

Wat bieden we?

Interesse?

• prima salaris afhankelijk van je ervaring en de functie die je gaat
vervullen. Voor werken in geconditioneerde ruimtes en/of voor
werken in de avonduren ontvang je bovendien een toeslag;
• je kunt zelf het aantal uren bepalen dat je wilt werken. Vanaf
20 uur, maar voor hulpkrachten is het in overleg mogelijk om
minder uren te werken;
• eerst een tijdelijk contract, dat we omzetten in een vast
contract als we allebei tevreden zijn;
• een reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling;
• elke dag verse koffie, thee en fruit op je werkplek;
• en…10% korting op je eigen aankopen bij Sligro!

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Esther van Rij,
zij kan je alles vertellen over je mogelijkheden.
Je bereikt Esther via evanrij@sligro.nl.
Kijk voor meer informatie ook op logistiekbijsligro.nl
Via deze QR-code vind je onze concrete vacatures in Venray.

Bezorgservice Venray
Newtonstraat 8
5807 GA Oostrum

