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Kermis in Ysselsteyn
Gemeente Venray gaf dinsdag 14 juli groen licht voor de dorpskermissen in de gemeente. De kermissen die eerder werden afgelast vanwege corona, kunnen met dit besluit alsnog
doorgang vinden. Dat betekende dat in Ysselsteyn in het weekend van zaterdag 18 juli de eerste kermis van de gemeente plaatsvond. Ook kermisexploitant Willy Sterrenberg was
daar aanwezig met zijn splinternieuwe botsautobaan die voor het eerst in gebruik werd genomen. De baan werd officieel geopend door wethouder Jan Loonen. / Beeld: Rob Beckers

Gemeente geeft geen openbaarheid over besluit

College weigert vergunning zonnepark Kronos
Het College van B&W van Venray heeft besloten geen vergunning te verlenen aan Kronos Solar voor een
zonnepark van 20 hectare in Smakt, omdat het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het
college honoreert daarmee de wens van de gemeenteraad die zich op dinsdag 12 mei uitsprak tegen het
zonnepark. Zowel de gemeenteraad als werkgroep zonnepark Smakt is niet ingelicht over het besluit.
Op 18 februari besloot het col
lege nog om Kronos groen licht
te geven, omdat het plan pas
send zou zijn binnen de regels
van beleidskader KODE (Kader
Opwekking Duurzame Energie).
Dat besluit leidde tot veel onbe
grip bij dorpsraad Smakt-Holthees
en werkgroep zonnepark Smakt.
In de volgende raadsvergadering
op 12 mei was een meerderheid
van CDA, ProVenray, Samenwerking
Venray, SP en Venray Lokaal het

niet eens met het collegevoorstel.
De vijf partijen stelden dat Kronos
op enkele belangrijke punten zoals
omgevingsdialoog, afstand tot de
bebouwde kom en participatie van
omwonenden juist niet aan het zon
neparkenbeleid voldoet. Dat waren,
naast het ontbreken van draag
vlak, ook de grootste bezwaren van
dorpsraad en werkgroep.
Het college moest na de raads
vergadering een nieuw besluit
nemen en deed dat op maandag

6 juli. De afwijzing van het zonne
park, waartegen bezwaar mogelijk
is, is door de gemeente niet naar
buiten gebracht. Een woordvoerder
laat weten dat de collegenota niet
openbaar is.
Tijdens de dorpsraadvergadering
van Smakt-Holthees op maandag
13 juli informeerden dorpsraads
leden naar de stand van zaken
rondom Kronos. Twee aanwezige
ambtenaren van gemeente Venray
meldden het afwijzende college

besluit. “Verder konden ze wei
nig zeggen, want later in de week
zou een persbericht verschijnen”,
zegt dorpsraadlid Sjaak Koopmans.
Volgens de gemeente is er nooit
sprake geweest van een persbe
richt. “Er is alleen gezegd dat er
een officiële bekendmaking zou
worden gepubliceerd”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.

Niet op de hoogte
Woensdagavond 15 juli kreeg
dorpsraadvoorzitter Rob Poels
nog een telefonische bevestiging
van de afwijzing van de gebieds
coördinator van de gemeente.
Donderdag 16 juli verscheen een

publicatie in de Staatscourant
dat gemeente Venray de vergun
ning voor het zonnepark weigert
en dat de bezwaartermijn van zes
weken ingaat op 17 juli. Raadsleden
en werkgroep zonnepark Smakt
zijn niet op de hoogte gebracht.
“Vreemd dat het college twee
weken geleden al een besluit nam
en dat wij formeel nog van niets
weten”, zegt CDA-fractieleider Toon
Loonen. “Alhoewel het logisch is
dat het college de gemeenteraad
volgt. Omdat de nota geheim is,
vermoed ik dat er verdeeldheid was
binnen het college.”
Lees verder op pagina 03
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Plan voor wooncomplex in klooster Paschalis
De hotelketen Teleport Hotel wil
het leegstaande klooster Paschalis
in Oostrum verbouwen tot wooncomplex voor starters, families en
senioren. In de eerste schetsen is
rekening gehouden met 23 woningen met eigen tuin op de begane
grond en met 30 woningen op de
eerste verdieping.
Het doel is het oude klooster te ver
bouwen tot een wooncomplex voor
meerdere generaties waarin duurzaam
heid en gemeenschapsvorming voorop
staan. De opzet is dat bewoners een
deel van hun tijd en talenten inzetten
voor de woongemeenschap. De kapel
wordt ingericht als multifunctionele
ruimte voor creatieve, muzikale, spor
tieve en geestverruimende activiteiten.
Ook de grote binnentuin kan hiervoor
gebruikt worden. De moestuin is voor
gemeenschappelijk gebruik. Het plan
is drie types appartementen te realise
ren: studio’s voor starters (30 vierkante
meter), seniorenwoningen (60 vier
kante meter) en familieappartementen
(75 vierkante meter).
Paschalis was eerder in beeld voor de
huisvesting van driehonderd arbeids
migranten. Na protesten van buurt
bewoners werd dit plan ingetrokken.
“Dit hebben wij ook overwogen, maar
dat plan is te ingewikkeld. Ook al is er
behoefte aan woningen voor arbeidsmi
granten, blijft er toch vanuit de dorps
bewoners veel weerstand tegen een
dergelijk plan”, legt David van Erkelens
van Teleport uit. Het huidige plan is vol
gens Van Erkelens totaal nieuw voor de
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hotelketen. In mei 2019 presenteerde
Teleport in de dorpsraadsvergadering
nog het plan voor een hotel waarbij
de oorspronkelijke staat van het kloos
ter behouden bleef. “Het hotelinitiatief
is niet afgewezen door de gemeente.
De initiatiefnemer heeft nooit een prin
cipeverzoek ingediend”, laat een woord
voerder van de gemeente weten.
De gemeente reageert dat er nog geen
standpunt is ingenomen over het hui
dige plan. “De initiatiefnemers zijn
door de gemeente uitgenodigd om de
haalbaarheid van hun plannen te laten
toetsen aan de hand van een princi
peverzoek. We zijn nog in afwachting
totdat de initiatiefnemer dit principever

zoek indient en aan de hand daarvan
zal de haalbaarheid en daarmee ook
de wenselijkheid van het plan integraal
getoetst worden. Uiteraard is het wel
mooi dat er initiatieven aan het ont
staan zijn rondom het prachtige pand
van Paschalis”, aldus een woordvoerder.
Voordat het huidige plan voor een
wooncomplex van start gaat, moet er
volgens Van Erkelens nog veel gebeu
ren. Het is zelfs nog niet duidelijk
hoeveel de verbouwing zal gaan kos
ten. De hotelketen houdt momenteel
een enquête onder de inwoners van
Oostrum om de behoefte en het draag
vlak te peilen voordat een principever
zoek bij de gemeente wordt ingediend.

De initiatiefnemers hebben contact
gezocht met de dorpsraad van Oostrum
om de enquête onder de aandacht te
brengen. “Inmiddels hebben 95 res
pondenten hun mening over het plan
gegeven. De interesse voor de enquête
is wat afgevlakt. We hopen via de
dorpsraad nog meer respondenten te
kunnen benaderen”, aldus Van Erkelens
van Teleport.
De dorpsraad van Oostrum geeft aan
het een prachtig initiatief te vinden.
“We zien graag een snelle en duurzame
bestemmingswijziging voor het kloos
ter, want het pand is op dit moment
aan het verloederen en dat is zonde”,
legt Jan-Willem Bruijsten van de dorps

raad uit. “Er is een tekort aan senio
renwoningen en starterswoningen.
Gezamenlijk wonen draagt bij aan de
leerbaarheid van het dorp.”
Volgens de gemeente past het plan
prima in de uitgangspunten die in de
woonvisie zijn opgenomen. “We zien
graag andere vormen van wonen terug
komen dan de standaard gezinswonin
gen. Denk bijvoorbeeld aan woonhofjes
waar dit initiatief sterk op lijkt en Tiny
Houses. Of het qua aantallen een match
is, is nog de vraag, maar het idee van
‘anders wonen’ past in de woonvisie.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Rob Beckers

Meeste overtredingen voor te weinig afstand houden

28 coronaboetes en 57 waarschuwingen
uitgedeeld in Venray
In gemeente Venray zijn 28 boetes en 57 waarschuwingen uitgedeeld vanwege overtredingen van de coronaregels. Dat meldt Veiligheidsregio
Limburg-Noord in een rapport over de aanpak van de coronacrisis tot 1 juli.
De vijftien gemeenten die tot
Veiligheidsregio Limburg-Noord beho
ren, laten een heel wisselend beeld
zien. Buurgemeenten Bergen en
Horst aan de Maas wijken nogal af
van de Venrayse cijfers. In Bergen zijn
184 waarschuwingen en 3 boetes uit
gedeeld terwijl Horst aan de Maas het
laagste scoort met geen enkele uitge
deelde waarschuwing en 3 boetes.
Een woordvoerder meldt dat het aantal
waarschuwingen in gemeente Venray
nog een stuk hoger ligt. Want in de

periode van 28 maart tot 12 mei zette
de gemeente extra toezichthouders in
om de naleving van de coronamaat
regelen te controleren. Deze toezicht
houders hebben ook waarschuwingen
gegeven, maar het aantal is onbekend.
Van de 57 waarschuwingen die boa’s
uitdeelden, gingen er 54 naar personen
die zich niet hielden aan de afstand van
1,5 meter of dat ze deelnamen aan een
verboden samenkomst. De andere drie
waarschuwingen waren voor bedrij
ven. Twee zaken hadden hun deuren

geopend terwijl dit niet was toege
staan. Een andere horecaondernemer
kreeg een waarschuwing omdat hij
ondanks het verbod toch zijn terras had
opengesteld voor publiek.
De 28 boetes kan de gemeente deels
verklaren. Boa’s hebben acht keer een
proces-verbaal uitgeschreven. Drie keer
vanwege het niet voldoen aan de
anderhalvemetermaatregel en vijfmaal
wegens het negeren van het samen
scholingsverbod. De overtreders kregen
een boete van 390 euro en een straf

beschikking. De veiligheidsregio laat
weten dat de andere twintig boetes
waarschijnlijk zijn uitgedeeld door de
politie of boa’s van andere instanties
zoals provincie, openbaar vervoer of
waterschap. “De getallen zijn afkomstig
van het Openbaar Ministerie. Daar wor
den landelijk alle cijfers verzameld.
We krijgen geen verklaring waarom de
boetes zijn gegeven.”

Tekst: Henk Willemssen
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Gratis vervoer naar Leonardoschool afgeschaft
Gemeente Venray stopt met ingang van het nieuwe schooljaar met het vergoeden van leerlingenvervoer naar Leonardoscholen voor hoogbegaafden.
Afgelopen schooljaar volgden negen kinderen uit gemeente Venray onderwijs voor hoogbegaafden, aan de St. Willibrordusschool in Deurne.
Het vervoer naar de Leonardoschool in
Deurne kost de gemeente jaarlijks circa
4.100 euro per leerling. Tot nu toe is er
voor de hoogbegaafde kinderen van
4 tot 12 jaar een uitzondering gemaakt
binnen de regeling van het leerlin
genvervoer, omdat er geen passend
onderwijsaanbod voor hen was op een
reguliere basisschool in de buurt.
Het College van B&W vindt dat de situ

atie in de laatste twee jaar is veran
derd. Door de invoering van Passend
Onderwijs heeft elke basisschool een
aanbod voor hoogbegaafde kinderen
zoals een plusklas, ondersteuningsar
rangement en extra leerstof.
Alleen als een hoogbegaafde leer
ling binnen het Venrayse basisonder
wijs onvoldoende kan functioneren
en veel problemen ervaart, wordt

een verklaring afgegeven voor
een Leonardoschool. De gemeente
vraagt hiervoor advies aan onder
steuningsloket OSL van schoolbe
stuur SPOV. De belangstelling voor
de Leonardoschool neemt toe. Voor
het komende schooljaar ontving de
gemeente vijf nieuwe aanmeldingen.
Ondersteuningsloket OSL geeft aan dat
de ouders het advies van de school

vaak negeren en toch kiezen voor
onderwijs in Deurne waar de dichtstbij
zijnde school voor hoogbegaafden is.
Aan drie leerlingen van de
Leonardoschool was al een vergoe
ding voor vervoer toegekend voor het
nieuwe schooljaar. De gemeente heeft
besloten dit niet meer terug te draaien
en hiervoor een overgangsregeling
in te stellen.
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Rechtbank Oost-Brabant neemt zittingen over
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65 rechtszaken met gemeente Venray
als betrokken partij doorverwezen

College weigert vergunning
zonnepark Kronos

65 rechtszaken waarbij gemeente Venray betrokken is, worden doorverwezen naar de rechtbank OostBrabant. Dit omdat oud-burgemeester Hans Gilissen sinds januari dit jaar werkzaam is bij rechtbank
Limburg. Dat laat Rechtbank Limburg desgevraagd weten.

De werkgroep zonnepark Smakt
spreekt met lof over de politieke
partijen die zich tegen het plan van
Kronos hebben uitgesproken.
De werkgroep is verheugd dat de
gemeenteraad open stond voor
de onderbouwde argumenten van
haar inwoners. “Maar wij realiseren
ons dat hiermee het boek nog niet
gesloten is. De werkgroep wacht af
wat de reactie van Kronos zal zijn.
Tevens is het werk van ons nog
niet klaar. Hoewel we dicht bij het
streefdoel zijn, is de uitdaging van
de energietransitie nog niet hele
maal ingevuld”, laat de werkgroep
zonnepark Smakt weten.
De Duitse ontwikkelaar Kronos is

Om belangenverstrengeling te voor
komen, worden rechtszaken waarin
gemeente Venray partij is, doorver
wezen naar rechtbank Oost-Brabant.
Een woordvoerder laat weten dat
dit niet tot vertraging heeft geleid.
“Deze zaken lopen gewoon mee
met de zaken uit Oost-Brabant.

Het aantal zaken op het totaal van
de zaken bij ons team bestuurs
recht is minder dan 1 procent, dus
dit heeft geen impact. Inmiddels
zijn ruim tien van deze zaken al
afgehandeld.” Wel heeft de recht
bank vertraging opgelopen door de
coronacrisis. “Alle zittingen weer

volledig hervat, maar in de beginpe
riode van corona lag het bij bestuurs
recht bijna stil. Overigens begrijp ik
dat onze doorlooptijden nog altijd
iets sneller zijn dan bij de Rechtbank
Limburg. Dus over het algemeen zou
het afhandelen van de zittingen zelfs
sneller moeten gaan dan in Limburg.”

Eis Wet Natuurbescherming

Onderzoek naar stikstof en
geluid Oostverbinding
Er is een milieueffectrapportage (mer) nodig voor de aanleg van de Oostverbinding, de verbindingsweg
tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg in Venray. De mer is een eis van de Wet Natuurbescherming
om de toename van de stikstofuitstoot voor natuurgebied Boschhuizerbergen in kaart te brengen. Ook moeten de gevolgen voor het stiltegebied tussen Oostrum en Geijsteren worden onderzocht.

De Oostverbinding vanaf de Stationsweg. Rechts achter de bomenrij ligt de A73

Boschhuizerbergen behoort tot de
beschermde Natura 2000-gebie
den in Nederland. De nieuwe weg,
aan de oostkant van de A73, komt
op zo’n twee kilometer afstand van
het natuurgebied. In de mer worden
de effecten op de omgeving onder
zocht. Het gevoelige natuurgebied
Boschhuizerbergen kampt al met te
veel stikstofdepositie waardoor de
werkzaamheden aan de N270 vertra
ging hebben opgelopen.

Stiltegebied
Provincie Limburg heeft
Bosschuizerbergen ook aangewe
zen als stiltegebied. Dit geldt voor
het hele natuurgebied tussen spoor
lijn, Maasheseweg en de dorpskernen
van Geijsteren en Oostrum. Hier mag
het gemiddelde geluidsniveau niet
hoger liggen dan 40 decibel. Uit het
mer-onderzoek moet blijken wat de
geluidseffecten van de Oostverbinding
zijn op dit stiltegebied.
De gemeenteraad stemde op 12
februari 2019 in met de komst van de
Oostverbinding. De volgende formele
stap is de ‘notitie reikwijdte en detail

niveau’ als voorloper van de mer.
Deze notitie is door het College van
B&W goedgekeurd en ligt momenteel
zes weken ter inzage. De planning is
dat de gemeenteraad het bestem
mingsplan en de mer in het voorjaar
van 2021 vaststelt. Daarna volgt weer
een inspraakperiode van zes weken.
De uitvoering kan dan starten in de
tweede helft van 2021.

Verkeer
De Oostverbinding moet een aantal
verkeersknelpunten aan de oostkant
van Venray oplossen. De renovatie van
de Stationsweg, tussen de Oostsingel
en A73, is gekoppeld aan dit project.
Verkeer dat vanuit Wanssum over de
N270 richting Venray gaat, kan kie
zen tussen de afslag bij Oostrum of de
rotonde bij bedrijventerrein De Hulst
om via Henri Dunantstraat naar Venray
te rijden. Uit onderzoek blijkt dat de
meeste automobilisten de eerste
afslag nemen door de dorpskern van
Oostrum om zo de Stationsweg te
bereiken.
Door de aanleg van de Oostverbinding
zal de verkeersdrukte op de Mgr.

Hanssenstraat, midden door de dorps
kern van Oostrum, afnemen. Ook moet
het gebied rondom het station en
de woonwijk Antoniusveld in Venray
autoluwer worden.

Knelpunten
Gemeente Venray heeft nog niet met
alle grondeigenaren overeenstemming
bereikt over de grondaankoop voor
de wegaanleg. Een ander knelpunt is
het lawaai van de afwatering in de
tunnelbak onder de A73 op de Henri
Dunantstraat. De Oostverbinding sluit
met een nieuwe rotonde aan op de
Henri Dunantstraat vlak bij de tunnel
bak. Die krijgt een betere afwatering
door de kolken te verplaatsen naar de
zijkant van de rijbaan. De gemeente
verwacht dat daardoor het probleem
met de geluidsoverlast is opgelost.
Er is ook bekeken of het mogelijk is
voetpaden aan te leggen langs de
Henri Dunantstraat tussen de roton
des van Brukske en Antoniusveld.
De gemeente concludeert dat alleen
aan de zuidkant van de weg, langs
de wijk Brukske, een voetpad inpas
baar is.
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ruim 2,5 jaar aan de slag geweest
om een zonnepark te realiseren tus
sen de spoorlijn en A73 in Smakt.
Omdat de gemeente zich niet
aan de wettelijke termijnen hield
om een besluit te nemen, stelde
Kronos in mei 2019 de gemeente
in gebreke. De rechter bepaalde
op 15 juli 2019 dat de gemeente
vier maanden de tijd kreeg om een
besluit te nemen. Vanaf 15 novem
ber zou de boeteclausule van
100 euro per dag ingaan. De maxi
male boete is 15.000 euro en dit
bedrag moet de gemeente als scha
declaim aan Kronos betalen.
Tekst: Henk Willemssen

Interventieteam aan de slag
in buitengebied
Venray werkt samen met zeven andere gemeenten in NoordLimburg om de criminaliteit in het buitengebied aan te pakken.
Met een budget van 260.000 euro uit het Ondermijningsfonds kan
het interventieteam de komende twee jaar aan de slag.
Dat gebeurt onder leiding van de
per 1 juli aangestelde kwartierma
ker Wiljan Rooijackers. In navolging
van het Peelland interventieteam in
Noord-Brabant hebben de gemeen
ten Beesel, Bergen, Gennep, Horst
aan de Maas, Mook en Middelaar,
Peel en Maas, Venlo en Venray de
handen in elkaar geslagen. Horst
aan de Maas is de bestuurlijke trek
ker van het plan. Door samen op te
trekken, kunnen er meer controles
op drugscriminaliteit in het buitenge
bied worden gehouden. Bovendien is
de vrees dat door de strenge aanpak
in Oost-Brabant er een ‘waterbedef
fect’ ontstaat waardoor criminelen
en drugslabs uitwijken naar Limburg.
Het idee is dat criminelen zich niets
aantrekken van gemeentegrenzen.
Ze worden zelfs in de kaart gespeeld
als gemeenten niet samenwerken
met hun aanpak. De opzet is ook
de kwetsbaarheid van boeren en
eigenaren van leegstaande panden
voor criminele praktijken te vermin
deren. Door vaker te controleren zal
Noord-Limburg minder aantrekkelijk
worden voor criminelen omdat ze
vroeg of laat tegen de lamp lopen,
luidt de gedachte. ‘Daarvoor is het
van belang goede informatie te

verwerven waardoor toevalstreffers
plaatsmaken voor voltreffers’, aldus
de gemeentes.
Panden in het buitengebied worden
in de gaten gehouden. Staan ze al
geruime tijd leeg? Zijn ze hermetisch
afgesloten? Zijn er meldingen bij
Meld Misdaad Anoniem? Het inter
ventieteam wil ook andere informa
tiebronnen benutten zoals post- en
pakketbezorgers. Ook door zelf meer
aanwezig te zijn in het gebied, zul
len bewoners eerder melding maken
van criminele activiteiten.
De gemeenten melden dat het uit
gestrekte buitengebied in NoordLimburg met veel agrarische
ondernemingen en kleine dorpen
nu nog een ‘blinde vlek’ is. Het is
onbekend hoeveel agrariërs zijn
benaderd door criminelen en ook is
het aantal drugsdumpingen, aange
troffen labs, kwekerijen en opslag
plaatsen niet in beeld. ‘Deels is dit te
wijten aan capaciteitschaarste bij de
politie en de gemeenten’, erkennen
de gemeenten. Ze wijzen erop dat er
veel leegstand is in het buitengebied
en dat boeren, onder meer vanwege
de stikstofaanpak, het financieel
lastig hebben. ‘Criminelen ruiken als
het ware hun kans.’

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP!
Op dames- en herenafdeling 2e stuk € 1,- *
*tenzij anders aangegeven

KORTI NGEN TOT 70%
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Fietstocht project Ooijen-Wanssum

Weinig aanpassingen in woningen

Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert IVN Geijsteren-Venray op zondag 2 augustus een
fietstocht met als thema de invloed en inpassing van het project Ooijen-Wanssum op natuur en landschap.
Deze fietstocht start om 09.30 vanaf het parkeerterrein Broekberg, Venrayseweg in Wanssum. Deelname is gratis.

Compleet woongebouw in
Venray wordt aardgasloos
Een woongebouw aan de Veltumse Kleffen in Venray wordt
voorzien van een nieuw soort warmtepomp die nog niet eerder
in de woningbouw is toegepast. Met deze collectieve
warmtepomp kunnen alle 48 huurappartementen van het
aardgas af. Wonen Limburg, eigenaar van het gebouw, heeft
deze warmtepomp laten ontwikkelen. In september moet de
installatie werken.
Zonnepanelen wekken de beno
digde energie voor de warmte
pomp op, waardoor ook uitstoot
van CO2 wordt verminderd.
Doordat het een hoge tempera
tuur warmtepomp is, kunnen de
bestaande leidingen en radiato
ren worden gebruikt. Hierdoor
zijn niet veel aanpassingen in de
woning nodig. De bewoners kun
nen tijdens de werkzaamheden
blijven wonen.

De fietstocht voert langs de rondweg
en de weert van Wanssum langs de
Maas tot en met Blitterswijck. Bij de
rondweg is te zien hoe bij de aanleg
van deze weg rekening is gehouden
met inpassing in het landschap. In het
dorp zelf is te zien wat er verandert bij
de nieuwe brug en bij de jachthaven.

Ook bij de weert van Wanssum naar
Blitterswijck zijn de ingrepen duidelijk
waarneembaar.
Om de Maas meer ruimte te geven
worden aanwezige landbouwgronden
afgegraven en een nieuwe hoogwa
tergeul aangelegd. Agrarisch gebied
wordt omgezet naar natuur die passend

is in het rivierenlandschap. Tijdens de
fietstocht wordt ook gewezen op de
opbouw van de dijken (steilranddijken)
en hoe die in het landschap passen.
In verband met corona is het aantal
deelnemers beperkt tot maximaal 25,
daarom is aanmelden via info@ivngeysteren-venray.nl verplicht.

Word jij penningmeester
van Omroep Venray ?
Omroep Venray informeert de inwoners van Venray over belangrijke lokale
politieke-, verenigingsgerelateerde- én regionale onderwerpen. Zo’n 80
vrijwilligers doen hun uiterste best om de inwoners van Venray (en ver daar
buiten) te voorzien van interessante programma’s op radio, televisie en via de
social media.
Enkele voorbeelden hiervan zijn de Venrayse Kermis, Carnavalsactiviteiten,
de Fietsvierdaagse maar ook de wekelijkse rechtstreekse uitzending van de
heilige mis op zondag en maandelijks de gemeenteraadsvergadering. Dit is
slechts een kleine greep uit het programma-aanbod van Omroep Venray.
Omroep Venray zoekt een gemotiveerde penningmeester
De penningmeester vervult bij Omroep Venray een belangrijke rol. Doordat
het bestuur “op afstand” de medewerkers faciliteert komt de penningmeester
met alle aspecten van de omroep in aanraking. Door de manier waarop de
organisatie georganiseerd is vergt de bestuursfunctie een relatief beperkte
tijdsbesteding.
Wil jij een steentje bijdragen aan lokale informatievoorziening ?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de voorzitter van
Omroep Venray, Ron van den Heuvel, via bestuur@omroepvenray.nl
o.v.v. penningmeester

Effecten coronacrisis

Toestroom naar bijstand later
verwacht
De coronacrisis heeft nog niet geleid tot een grote toename
van de bijstandsuitkeringen in gemeente Venray.
Halverwege dit jaar schommelt het aantal rond hetzelfde
niveau (circa 840 uitkeringen) dan in 2018 en 2019.
Tussen 1 april en 1 juli verstrekte
de gemeente 37 nieuwe bij
standsuitkeringen. Maar in het
tweede kwartaal stroomden
ook 31 inwoners uit de bijstand.
Per saldo is dat een toename van
zes uitkeringen.
Het College van B&W gaf in de
kadernota van mei een prog
nose voor dit jaar en de komende
jaren. De verwachting is dat het
aantal uitkeringen eind dit jaar is
opgelopen naar 917. Begin dit jaar
lag het aantal op 832, dit bete
kent een toename van 10 procent
in het tweede halfjaar.

Stijging bij UWV
Wethouder Anne Thielen (CDA)
vindt het lastig om een voorspel
ling te doen. Ze vermoedt dat het
aantal personen in de bijstand
pas eind dit jaar echt gaat oplo
pen. “Want je ziet wel al een stij
ging bij het UWV. Mensen die hun
baan verliezen, ontvangen vaak
eerst een WW-uitkering voordat
ze bij de gemeente aankloppen.
De werkloosheidsuitkering kan
voor drie maanden zijn maar ook
veel langer. Dus de effecten zien
we bij de gemeente pas later.”

Mensen die hun baan
verliezen, ontvangen
eerst WW-uitkering

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

De Woningcorporatie ziet het
project als een pilot. Wim Hazeu,
bestuurder van Wonen Limburg:
“We zijn benieuwd hoe de bewo
ners de installatie de komende tijd
gaan ervaren. Daarnaast spelen
natuurlijk ook het uiteindelijke
verbruik van de pomp en de totale
investeringskosten een rol in de
evaluatie. Vanuit de corporatiesec
tor wordt met veel belangstelling
uitgekeken naar de evaluatie.”

Gemeenten zijn financieel ver
antwoordelijk voor de bijstand.
Begin 2016 was er in gemeente
Venray nog een piek met bijna
1.000 uitkeringen. Daarna volgde

in 2016 en 2017 een grote uit
stroom. Eind 2017 stond de teller
op 881 uitkeringen. Volgens de
kadernota kan de grens van
1.000 bijstandontvangers eind
2021 worden bereikt.
Vorig jaar bedroegen de bij
standsuitgaven voor Venray
10,9 miljoen euro. Een stijging
van 10 procent betekent een
extra kostenpost van ruim een
miljoen euro. “Er zijn verschil
lende scenario’s over hoe het
zich ontwikkelt. Ik ga ervan uit
dat het aantal uitkeringen stijgt,
maar de vraag is met hoeveel”,
aldus de wethouder. Ze meldt dat
ze ook een toename verwacht
bij de schulphulpverlening.
“De voorspelling is ook hier dat
het aantal aanmeldingen gaat
toenemen. Maar dat is nu ook
nog niet echt zichtbaar.”

Geld vrijmaken
NVVK, de branchevereniging
voor schuldhulpverlening, deed
op 16 juli een oproep aan alle
gemeenten om voldoende geld
vrij te maken om de gevolgen
van de coronacrisis op te vangen.
Volgens NVVK hebben landelijk
400.000 huishoudens te maken
met een flinke inkomensda
ling. De branchevereniging haalt
aan dat schuldeisers zich tot nu
toe coulant hebben opgesteld.
‘Maar uitstel van betaling is geen
afstel. De gemeente is het eer
ste aanspreekpunt voor mensen
die in de financiële problemen
komen’, meldt NVVK, dat voor
spelt dat er veel op de gemeen
ten afkomt.
Tekst: Henk Willemssen
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Wel een kinderkermis in het centrum

Dit jaar geen traditionele zomerkermis in Venray
De traditionele zomerkermis in Venray, het grootste evenement in de gemeente, kan dit jaar in verband met
de coronacrisis niet doorgaan. Dat heeft het gemeentebestuur donderdag 16 juli moeten besluiten. Er komt
wel een kinderkermis in het centrum.

“Een kinderkermis is beter iets dan
niets. Maar ik merk bij de kermisex
ploitanten dat niet iedereen zin heeft
in kleine kermissen. We kunnen er
onze rekeningen mee betalen, maar

we verdienen er niks extra’s mee.
Ik ben ook nog altijd bang om failliet
te gaan.”
Beeld: Rob Beckers

Woonvoorziening arbeids
migranten op Keizersveld
KAFRA Housing, gespecialiseerd in de huisvesting van arbeidsmigranten, wil op korte termijn een woonvoorziening voor 92 arbeidsmigranten bouwen op bedrijventerrein Keizersveld in Venray.
Het gaat om een KAFRA Tower, die onlangs door KAFRA Housing is
geïntroduceerd, met zestien appartementen en veertien studio’s.

“We hebben echt alle mogelijkhe
den en alternatieven onderzocht,
maar met alle wettelijk vereiste
maatregelen die we moeten toepas
sen, zit het er dit jaar helaas niet in”,
zegt kermiswethouder Jan Loonen
namens het College van B&W.
“We gunnen het onze inwoners en
de kermis is ook voor de exploitan
ten en de horeca-ondernemers meer
dan welkom. Maar binnen de kaders
van de coronamaatregelen is het
onmogelijk om de veiligheid en de
gezondheid van bezoekers en mede
werkers te garanderen. Bovendien
zouden de kosten voor de gemeente
en dus de gemeenschap onverant
woord hoog zijn.“
De kermis in Venray is één van de
grootste in Limburg en staat ook
landelijk hoog aangeschreven.
Het evenement trekt jaarlijks rond
de 200.000 bezoekers. Eerder werd

al bekend dat de kermis op de
gebruikelijke locaties niet haalbaar
was. Daarop ging de gemeente op
zoek naar alternatieven en kwam
onder meer de locatie Wetteling/
Zuidsingel in beeld. Het besluit om
alleen goedkeuring te geven aan
een kinderkermis, is genomen in
goed overleg met alle betrokken
partijen. De Venrayse horeca, de
kermisexploitanten en de gemeen
teraad zijn op de hoogte gebracht
van het collegebesluit.
Kermisexploitant Willy Sterrenberg
vindt het jammer dat de gebruike
lijke kermis in Venray niet doorgaat.
“Ik zag wel iets in het alternatief
plan bij de Wetteling. Maar omdat
in Nederland alle grote kermissen
worden afgelast, had ik het wel ver
wacht dat de Venrayse kermis ook
niet zou doorgaan.”
Helemaal zonder kermis hoeven

de Venraynaren het deze zomer
niet te stellen. De kinderkermis, al
jaren vast onderdeel van de kermis,
kan wel gewoon doorgaan. Op het
Gouden Leeuwplein en op een klein
gedeelte van het Schouwburgplein
komen op de reguliere kermisdata
(van 31 juli tot en met 5 augustus)
maximaal tien attracties. Wethouder
Loonen: “We zijn blij dat we onze
jongste inwoners, maar ook andere
kinderen die hier vakantie vieren,
een week kermisvermaak kunnen
bieden. Uiteraard moeten kinderen
en hun begeleiders ook daar reke
ning houden met de geldende coro
namaatregelen, maar die zijn voor
kinderen gelukkig wat soepeler.”
Omdat de kinderkermis bedoeld
is voor kinderen tot 14 jaar, mag
Sterrenberg niet met zijn botsauto
baan op het plein staan. Wel ver
koopt hij oliebollen en suikerspinnen.

Man gewond bij steekincident
De politie stelt een onderzoek in naar een steekincident op vrijdagavond 17 juli rond 23.30 uur op het
Swingpad in Venray. Een man raakte hierbij ernstig gewond.
Het slachtoffer, leeftijd en woonplaats
nog niet bekend, werd na een worste
ling meerdere malen door een nog
onbekende man met een mes gestoken.
De verdachte is te voet weggelopen
in de richting van de Tangostraat. Het

slachtoffer werd ernstig gewond op de
Tangostraat aangetroffen en per ambu
lance naar het ziekenhuis overgebracht.
De politie heeft een onderzoek inge
steld naar de aanleiding en exacte toe
dracht waarbij ook met een speurhond

in de omgeving werd gezocht. De politie
is op zoek naar getuigen of personen
die meer informatie hebben over het
steekincident. Zij kunnen contact opne
men met de politie via 0900 8844 of
anoniem melden bij M. via 0800 7000.

Kermis vieren in café De Zwart en OJC Dim

De woonvoorziening op het
Keizersveld, naast autobedrijf
Lenders, bestaat uit zestien appar
tementen met elk vier éénper
soonskamers en veertien studio’s
voor twee personen. De accommo
datie is volgens de ontwikkelaar
coronaproof, ruimer dan de normen
van Stichting Normering Flexwonen
en energiezuinig. De bewoners
werken in Venray en directe omge
ving en zullen in de meeste geval
len met de fiets naar het werk
gaan, aldus KAFRA.
KAFRA wil vanwege de grote
urgentie de toren zo spoedig moge
lijk realiseren. Volgens het bedrijf
wordt de toren gebouwd op basis
van een tijdelijke omgevingsver
gunning. Gemeente Venray laat
weten formeel nog geen aanvraag

een silent disco op het programma.
Dit keer bij café De Zwart. Op maan
dag 27 juli begint het toeptoer
nooi bij café de Zwart en OJC Dim.
Mensen buiten Blitterswijck worden
aangeraden eerst café De Zwart te
raadplegen of er nog plaats is.

Het jaarlijkse kermisschieten bij het
St. Antonius- Abt Gilde Blitterswijck
op het gildeterrein zal geen door
gang vinden. Bij de gilden en schut
terijen mag nog niet in wedstrijd
verband geschoten worden.

Beeld: Janssen Wuts architecten

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Gemeente Venray heeft groen licht gegeven voor de Blitterwijckse kermis van zaterdag 25 tot en met
dinsdag 28 juli. Ook bij café De Zwart zal er in samenwerking met OJC Dim op aangepaste wijze kermis
gevierd worden op het terras en in het café.
Op vrijdag 24 juli kunnen cafébezoe
kers hun spaarkas lichten tijdens een
Italiaanse avond in café De Zwart.
Op zaterdag 25 juli volgt er een
‘bierkientus’ en een silent disco
afterparty in gemeenschapshuis
De Zaal. Een dag later staat er weer

van KAFRA ontvangen te hebben.
“Dus is het voor nu te vroeg om
inhoudelijk op het plan in te gaan.”
De plannen worden eerst nog met
de direct omwonenden bespro
ken. Op korte termijn vindt er een
informatiebijeenkomst plaats op
uitnodiging voor ondernemers uit
Keizersveld uit de directe nabijheid
en bestuurders van het wijkplat
form Landweert. Daarnaast worden
bewoners van de wijk Landweert
en andere betrokkenen in een
straal van 750 meter van het plan
in staat gesteld om zich aan te
melden voor een speciale besloten
Facebookgroep, waar informatie
wordt gedeeld en vragen kunnen
worden beantwoord.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Breien**haken**borduren.
‘t Schippertje oude technieken, moderne
creaties. Kom gezellig langs: Schoolstraat
6 Horst. Volg ons op facebook en
instagram.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Met goedkeuring van gemeente en veiligheidsregio

Venrayse horecaondernemers komen met
kermisprogramma
Zeven Venrayse horecaondernemers gaan tijdens de kermis in Venray van 31 juli tot 5 augustus een horecaVolgens horecaondernemer Gijs
programma aanbieden. De gemeente en Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben hier dinsdag 21 juli goedkeu- Schapendonk wordt het kermispro
ring voor gegeven. Dat laat Gijs Schapendonk, voorzitter van Koninklijke Horecabond afdeling Venray, weten. gramma aangeboden op drie podia in
het centrum van Venray. “Terwijl de
mensen op het terras zitten, spelen
diverse bandjes afwisselend op drie
podiums in het centrum. Dat wil zeggen
dat iedereen alle bandjes kan zien en
dat mensen zich niet hoeven te ver
plaatsen.”
Op zondag staat een kermismati
nee op het programma, een dag later
een Hollandse avond, op dinsdag de
roze dinsdag en een tribute-avond als
afsluiter op woensdag. “We zijn op dit
moment de bandjes aan het regelen die
elke avond van 18.00 tot 23.00 uur zul
len spelen. Alleen op zondag spelen zij
van 13.00 tot 18.00 uur. Na de bandjes
nemen de dj’s het stokje over. Voor elke
avond hanteren we de normale horeca
tijden tijdens de kermis.”
Schapendonk stelt dat er bewust voor
is gekozen om de bands maar tot
23.00 uur te laten spelen. “We willen
een beheersbaar programma aan
bieden en niet de randjes opzoeken.
We zijn blij dat dit mogelijk is en dat de
gemeente eerder goedkeuring heeft
gegeven voor het uitbreiden van onze

terrassen. Misschien kunnen we hier
mee de schade van de eerste maanden
deels inhalen of beperken.”
Toch houdt Schapendonk zijn hart vast
voor het najaar wanneer het weer
omslaat.

Voor de horeca is het
diepe ellende als het
slecht weer is

“We gaan langzaam richting oktober
en dan moeten we onze verwachtin
gen bijstellen. Voor de horeca is het
diepe ellende als het slecht weer is.
Het is onontkoombaar dat vanaf okto
ber financiële problemen ontstaan bij
horecaondernemers. Op dit moment is
het goed om gezond te investeren en in
mogelijkheden te denken. Spantenten
over het terras kunnen wellicht een
oplossing bieden voor het najaar. Het is
voor iedereen schakelen in deze tijd.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Rob Beckers

126 vastgestelde besmettingen

geef een
online
EnergyParty
en verlaag
je energierekening

Venraynaren komen gunstig
uit coronaperiode
Gemeente Venray lijkt in vergelijking met andere gemeenten vrij
gunstig uit de coronaperiode te komen. Het RIVM meldt in totaal
vanaf 19 februari 126 besmettingen in gemeente Venray, 37 ziekenhuisopnames en 17 overleden inwoners. Venray zit met deze cijfers
ruim onder het gemiddelde in de provincie Limburg.
Het aantal ziekenhuisopnames
was in Venray gemiddeld
het derde minste van de 31
Limburgse gemeenten. Alleen in
Bergen en Mook en Middelaar
moesten nog minder mensen
naar het ziekenhuis. GGD
Limburg-Noord opende op 1 juni

de teststraat waar mensen met
coronaklachten zich kunnen
laten testen. Tot nu toe hebben
847 inwoners van gemeente
Venray hiervan gebruikgemaakt.
Dertien inwoners bleken besmet
te zijn en zij kregen een bron- en
contactonderzoek.

Versleten zittingen

zin in een feestje?
ik geef het feestje!
Wil jij je energierekening verlagen? Regel dan nu een kant-en-klare
online EnergyParty, compleet met professionele begeleider, en kom er
samen met je buren achter hoe jullie het beste kunnen besparen.
Wil jij een eigen EnergyParty?
Kijk snel op buurkracht.nl/energyparty

gebruik je buurkracht. samen met

Hergebruik stoelen
gemeentehuis
Stoelen in de vergaderruimten van het gemeentehuis kampen met
versleten zitvlakken en armleuningen. Vanwege het milieu en om
kosten te besparen worden de stoelen niet vervangen maar
opnieuw gestoffeerd.
Na de verbouwing van het
gemeentehuis in 2012 zijn voor
de vergaderruimten nieuwe in
hoogte verstelbare en repre
sentatieve stoelen aangeschaft.
Na acht jaar gebruik is bij veel
stoelen de stoffering van zitvlak
ken en armleuningen versleten.
‘De uitstraling past niet langer
bij het representatieve karakter
dat de gemeente Venray wenst
uit te stralen’, vindt het College

van B&W, dat heeft besloten om
alleen de stoffering van de versle
ten stoelen te vervangen, omdat
de andere stoelonderdelen vol
gens het college nog kwalitatief
goed in orde zijn. ‘In het kader
van duurzaamheid willen we zui
nig omgegaan met de grondstof
fen van de aarde door hergebruik
van producten en grondstoffen te
maximaliseren en waardevernieti
ging te minimaliseren.’
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15-vragen aan

Alyssa-Linn Duivenvoorden Veulen
kwetst. Daarom is het zo belang
rijk dat we allemaal bewust zijn van
wat we zeggen en dat we kijken
wat voor effect het heeft op ande
ren. En als iemand dan geraakt is,
in plaats van te zeggen ‘doe niet
zo gevoelig’, zeg je ‘sorry dat ik je
kwetste, het was niet zo bedoeld.’

Heb jij ooit pesters in actie
gezien?
Ja soort van, maar dan wel het soort
pesten door nare opmerkingen te
geven. Dat is natuurlijk ook heel erg,
maar ik heb nog nooit het gepest
uit films gezien. Je weet wel, dat je
hoofd in de wc wordt geduwd of zo
iets raars. Als dat op de middelbare
school zou gebeuren, zou de pester
denk ik ook meteen geschorst wor
den. Hoewel, ik vind wel dat pes
ten sowieso zwaarder gestraft moet
worden.

Waarom denk je dat mensen
pesten?
Ik denk dat de mensen die pesten
zelf heel onzeker zijn en andere
mensen minder laten voelen, zodat
ze zichzelf beter voelen. Als jij bij
voorbeeld niet comfortabel bent in
je lichaam, omdat je wat slanker
bent, ga je vollere mensen uitla
chen. Maar eigenlijk ben je gewoon
jaloers. Het is ook heel jammer
dat we elkaar niet gewoon kunnen
accepteren zoals we zijn.

Naam:

Alyssa-Linn
Duivenvoorden
Leeftijd:
16 jaar
Woonplaats: Veulen
School:
Sint Lucas

Waar word jij blij van?
Vooral van die kleine dingetjes: als
ik thuis kom van school of werk en
pap is eten aan het koken en de hele
keuken ruikt goed of als ik in een
winkel of café ben en mijn favoriete
liedje komt op de radio. Die dingen
lijken zo klein, maar het zijn wel de
dingen die je dag maken.

Wat doe jij als je je verveelt?
Meestal zit ik gewoon op mijn tele
foon. Als ik me verveel, maar wel
iets wil ondernemen, ga ik meestal
tekenen of schilderen. Ik ben best
veel bezig met kunst. Het is leuk,
omdat je de rest even kan vergeten.

Wat vond jij het moeilijkste aan
de middelbare school?
Constant gemotiveerd blijven om
te leren voor de vakken die ik niet
leuk vond en mijn hoofd bij de les
houden als mijn docent iets aan het
uitleggen is. Bij het leren en oplet
ten, droom ik snel weg. En leren is
natuurlijk wel belangrijk, alleen als
ik dan lekker in bed lig of iets anders
doe, heb ik echt geen zin om naar
een boek te staren.

Wat vond jij het leukste aan de
middelbare school?
Alle aardrijkskundelessen in mijn
laatste jaar, denk ik. Ik vond het

Ben jij goed in geheimen
bewaren?
altijd al een leuk vak, maar in het
vierde jaar had ik een hele leuke
docent die alles supergoed kon ver
tellen. Het was ook superfijn dat ik
de uitleg goed begreep en daarom
geen last had van mijn leerpro
bleempjes. Alles was interessant en
bleef ook nog eens goed hangen.

Wat doe jij deze zomervakantie
vooral?
Werken. Sinds ik klaar ben met
school ben ik al iedere week tussen
de drie en de vijf dagen aan het wer
ken. Ook ben ik met mijn familie een
weekje weg gegaan naar een cam
ping in Nederland, omdat we niet
te ver weg wilden gaan. We wilden
geen grote risico’s nemen nu.

Waar heb jij een hekel aan?
Mensen die heel langzaam de trap
op of aflopen en dan stil gaan staan.
Jeetje, echt vervelend. Dit gebeurde
ook vaak op school. Soms had ik dan
haast en moest ik snel naar mijn
lokaal en dan stond een hele groep
gewoon stil op de trap. Dat kan heel
stressvol zijn soms.

Wat vind jij van de protesten voor
Black Lives Matter?
Ik vind het goed dat ze proteste
ren voor BLM (Black Lives Matter).
Zo openen ze veel ogen van mensen
die niet veel over racisme wisten.
Zelf heb ik er ook veel van geleerd.
Eerst wist ik bijvoorbeeld niet dat het
zo heftig was in Amerika. Veel men
sen snappen niet dat ze privileges
hebben als blank persoon. Dat is niet

erg, want dat had ik eerst ook niet
echt door. Maar het is wel goed dat
we er nu aandacht aan besteden.

Waar wil jij nog meer voor protesteren?
Gelijke rechten voor iedereen onge
acht je geloof, huidskleur, seksu
ele geaardheid en geslacht. We zijn
allemaal mens en iedereen verdient
een gelijke kans. Het is heel naar om
te zien dat mensen bijvoorbeeld niet
op sollicitatiegesprek mogen komen
vanwege hun voornaam. Dat is toch
gek?

Wat vind jij van mensen die
racistisch of homofobisch zijn?
Ik vind het jammer dat er nu in 2020
nog steeds mensen zijn die racistisch
en homofobisch zijn. Je afkomst,
geloof of seksuele geaardheid
bepaalt niet wie jij bent als persoon.
Soms als ik bijvoorbeeld een gesprek
hoor over iemand, dan zegt de ander
‘maar die is homo’. Ik vind dat dat
helemaal niet uitmaakt. Hij is dan
nog steeds een mens met gevoelens.
Het is wel mooi om te zien dat de
jeugd van tegenwoordig steeds meer
accepteert.

Wat vind jij van mensen die
pesten?
Verschrikkelijk, stel je voor dat je zo
onzeker bent dat je andere men
sen belachelijk gaat maken. Jammer
hoor. ‘Treat people with kindness’.
Ik denk dat pesten vaak ook onbe
wust gebeurt. Dan heb je niet door
dat je eigenlijk iemand heel erg

Dat ligt eraan. Ik ben absoluut niet
goed in liegen, maar als iets super
geheim is, doe ik er wel moeite voor
om het geheim te houden. Ik zou ook
nooit zomaar een geheim verklap
pen, maar als iemand er naar vraagt
en me probeert over te halen om het
toch te vertellen, kan het wel eens
moeilijk worden.

Wat is het engste dat je ooit hebt
gedaan?
Toen ik op de basisschool zat,
noemde mijn vrienden en ik een
meisje altijd oma, omdat we het
grappig vonden. Maar zij vond het
blijkbaar niet zo grappig en had
het gevoel dat ze gepest werd. Een
paar maanden later ging ze naar
een andere school. Ik was nog heel
jong toen en had niet door dat ik
haar pijn deed en nu voel ik me wel
schuldig. Ik wilde dat ik inzag wat ik
deed, want niemand verdient het om
gekwetst te worden.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Heel simpel, maar mijn moeder zegt
altijd: ‘wat je ook doet, blijf altijd
jezelf’ en daar probeer ik me altijd
een beetje aan te houden. Ze heeft
wel gelijk, je gaat bijvoorbeeld op
feestjes of bij je nieuwe baan geen
plezier kunnen hebben als je je con
stant moet inhouden. Je bent gewel
dig zoals je bent, dus wees niet
verlegen om dat te laten zien.

Hoi

Column

Vrouw zijn
Vrouwen krijgen veel dingen
naar het hoofd geslingerd.
We zijn te dun en dan weer te dik.
We hebben te veel make-up op ons
gezicht en dan zien we er bleekjes
uit. We leven in een wereld waar
de vrouw nooit ‘goed genoeg’ is.
Waar we altijd bekritiseerd
worden. Waar je uitgemaakt
wordt voor hoer of slet als je te
vaak seks hebt en je een zielige
‘virgin’ bent als je nog nooit seks
hebt gehad. Waar je meer moet
eten en minder moet sporten en
daarna weer andersom. Waar je
smerig aangekeken wordt als je
ongesteld bent. Waarom?
Waarom moet men zich bemoeien
met anderen? Bemoei je gewoon
met jezelf en laat vrouwen hun
eigen leven leiden. Je bent niet
minder als je in een s past of een xl.
Je bent niet minder als je een glad
gezicht hebt of last hebt van acne.
Elke vrouw is prachtig en uniek,
maar vooral mooi. Het is oké als
een vrouw elke dag wil sporten,
maar het is ook oké als je dat al vier
jaar niet meer hebt gedaan. Je bent
mooi. Je bent prachtig, maar vooral
je bent vrouw. We leven in een
oneerlijke wereld waar de vrouw
vaak perfect moet zijn. Dat kan
alleen niet. Een vrouw is niet per
fect en dat hoeft ook niet. Je hoeft
als vrouw niet net zo dun te zijn als
de modellen die op de Vogue ver
schijnen.

We leven in een
oneerlijke wereld
waar de vrouw
perfect moet zijn

Mensen zouden moeten stoppen
met dat te kritiseren. Je mag als
vrouw zweten, haren hebben op je
benen en ongesteld zijn. Het is oké
als je een keer hebt doorgepakt of
als je een keer geen make-up op
je gezicht doet. Het is oké als je in
pak naar je werk komt of in een
spijkerbroek en een T-shirt. Je bent
fantastisch en dat zouden we meer
moeten realiseren. Vrouwen zijn
belangrijk voor deze wereld en dat
mag je laten weten. Zonder vrou
wen kunnen mannen er niet zijn,
realiseer dat maar eens. Als vrouw
ben je mooi, fantastisch en al hele
maal uniek.

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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Dorpsbarbecue tijdens kermis
Oostrum gaat door
Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM gaat de traditionele dorpsbarbecue in Oostrum op dinsdag 15 september door.
Wel zal de opzet iets anders zijn, omdat de dorpsraad ieders
gezondheid wil waarborgen.
Derk Ederveen, secretaris van
dorpsraad Oostrum laat weten
dat de exacte maatregelen voor
de barbecue nog kunnen ver
anderen. “Want die hangen
af van de situatie en de eisen
van het RIVM op de datum zelf.
Op dit moment voorzien we
onder andere het volgende: een
gezondheidscheck vooraf, afstand
houden en handen desinfecte
ren. Andere jaren organiseerden
we een barbecue in een buffet
opstelling met beperkte zitgele
genheid, maar dat is dit jaar niet

VVV on Tour in Venray
Om de binding met de regio te versterken, organiseerde profvoetbalclub VVV-Venlo activiteiten in diverse
dorpskernen. Op woensdag 15 juli werd het Schouwburgplein in Venray aangedaan. Supporters konden
hun seizoenskaart ophalen, jeugdige fans mochten deelnemen aan de activiteiten en er waren verschillende spelers en staf van het eerste elftal aanwezig voor een ‘meet and greet’. / Beeld: Fotografie VVV-Venlo.nl

Op zoek
naar werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij
AB Werkt hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar
eens hieronder. Wat pak jij vandaag aan?
Productie medewerker metaal (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P041358

Voor een vooruitstrevend bedrijf dat actief is in het maken van
wapening voor beton elementen zijn wij op naar mensen die het vak
van prefab lassen willen leren. Zie jij dit zitten, dan is dit je kans!

Assistent hovenier (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P041634

Een afgeronde vakopleiding is geen vereiste, groene vingers wel! Wij zoeken
een assistent hovenier voor een jong hoveniersbedrijf. je bent samen met
collega’s verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van tuinen.

Ervaren/junior service monteur (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P041149

Je bent aan het werk bij zowel particulieren, bedrijven, instellingen en overheden.
Interesse? Reageer snel!

Installatiemedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P037934

In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor o.a. het monteren van (water)leidingen, slijpwerkzaamheden, hokinrichtingen plaatsen en installatiewerkzaamheden
(geen electro).

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

Wat pakken we vandaag aan?
AB Werkt
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83 | ab-werkt.nl

mogelijk. Er zijn tafels voor vier
personen. De barbecue wordt in
zes rondes aan tafel geserveerd
en de bijgerechten zoals salades
en stokbrood staan al op tafel”,
legt Ederveen uit.

Niet verwacht
Erdeveen laat weten blij te zijn dat
zowel de kermis als de barbecue
door kan gaan. “Ik hoopte dat ze
door konden gaan, maar ik had het
een maand geleden niet verwacht.
Maar met de juiste maatregelen
bleek het toch mogelijk.”

Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen

Helft varkenshouders heeft
toekenning stoppersregeling
Van de 32 aanmeldingen van varkenshouders uit gemeente Venray
voor de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen heeft de
helft een positief besluit ontvangen. Naast de zestien positieve
beschikkingen kregen zeven bedrijven te horen dat ze niet voor de
stoppersregeling in aanmerking komen. Negen bedrijven hebben
nog geen bericht ontvangen.
Dat zeven bedrijven zijn afgewe
zen, komt volgens een woordvoer
der van de gemeente doordat ze
waarschijnlijk niet voldoen aan de
gestelde geurnormen. De stop
persregeling is vooral bedoeld voor
bedrijven in veedichte gebieden die
de meeste overlast veroorzaken.
De varkenshouderijen zijn beoor
deeld aan de hand van een geur
score. Hoe hoger deze score, hoe
groter de kans dat het varkensbe
drijf een subsidie krijgt. De over
heid wil door de uitkoopregeling de
risico’s voor de gezondheid en de
leefomgeving terugdringen.

Maatwerk
Landbouwminister Carola Schouten
heeft aangegeven dat voor varkens
houders die willen stoppen, maar
net niet genoeg geuroverlast veroor
zaken, er maatwerk komt. De minis
ter wil deze bedrijven perspectief
bieden buiten de subsidieregeling
om. De varkenshouders krijgen in
de afwijzingsbrief het advies om
hiervoor contact op te nemen met
de provincie of gemeente. Met een
maatwerkoplossing is het voor deze
bedrijven wellicht mogelijk om toch
te kunnen stoppen.
De belangstelling van varkenshou
derijen voor de Subsidieregeling
Sanering Varkenshouderijen, die liep
van 25 november 2019 tot 15 janu
ari 2020, was groot. Drie van de tien
varkenshouders in gemeente Venray
meldden zich aan. De meeste
bedrijven liggen in de dorpen
Castenray, Leunen en Ysselsteyn.
De gemeente kan niet aangeven
met hoeveel dieren de varkenssta
pel gaat afnemen door de stop

persregeling. “Het aantal dieren
per bedrijf varieert en ook het soort
bedrijf, namelijk een fokzeugenbe
drijf, een vleesvarkensbedrijf of een
combinatie. Daarnaast wil een posi
tieve beschikking nog niet zeggen
dat een bedrijf daadwerkelijk stopt”,
aldus de woordvoerder die meldt
dat er een volledig overzicht komt
zodra alles duidelijk is. Het aantal
varkens schommelt in gemeente
Venray al jarenlang rond 650.000
dieren.

Sloopmelding
Stoppende varkenshouders moeten
bij de gemeente een sloopmelding
en een verzoek tot intrekking voor
het houden van dieren indienen.
De gemeente gaat in overleg over
de mogelijkheden en de toekom
stige bestemming van de locatie.
Het meest eenvoudig en financieel
aantrekkelijk is het om een gedeel
telijke herziening van het bestem
mingsplan te regelen.
Het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit ver
wachtte driehonderd deelnemers
aan de stoppersregeling. Hiervoor
was 180 miljoen euro uitgetrok
ken. Dit bedrag bleek al snel te
laag. Er kwamen landelijk 502 aan
meldingen binnen waarvan er nu
407 zijn toegekend. Vorige maand
verhoogde minister Schouten de
subsidiepot met 275 miljoen euro.
Daarmee komt het totaal uit op
455 miljoen euro, gemiddeld 1,1 mil
joen euro per bedrijf. Met dit bedrag
kunnen alle bedrijven die aan de
eisen voldoen worden gesaneerd.
Tekst: Henk Willemssen
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Geplukt

Huub Janssen Wanssum
Vijf tot tien keer per jaar staat hij op de bühne om zijn nummers te laten horen aan publiek. Hij wordt niet alleen herkend in zijn geboortedorp Wanssum, maar ook in de rest van de
regio. Toch ziet hij muziek maken als een hobby, want in het dagelijkse leven is hij ICT-medewerker en runt hij zijn eigen coachingspraktijk. Deze week wordt Huub Janssen (58) uit
Wanssum geplukt.

met andere jongens erbij Diep Sjit.
De eerste repetities leken nergens
op. Vandaar de naam”, vertelt Huub
lachend.
In 1997 besloot de band haar
debuut-cd ‘Kameraod’ te gaan
opnemen. “Dit was naar aanleiding
van het overlijden van Wim
de Koster. Het was een soort
eerbetoon aan hem. Zijn overlijden
kwam als een klap, net als dat van
trompettist Frans Gielen in 2011.
Twee jonge jongens verliezen,

Als 14-jarige jongen telde Huub
zijn dagen om naar de soos in
het dorp te mogen. “Daar kon
ik bier drinken met de oudere
jongens en werden meisjes
interessant. Omdat ik rond mijn
11e al getriggerd werd door
muziek, vroegen ze me dus
ook vrij snel als dj in de soos.”
Daarna richtte hij samen met
Martin en Wim de Koster de
Midgards op, genoemd naar de
plaatselijke soos. “Later werd dit

heeft een enorme impact op jezelf
en zeker op een band. Het wordt
nooit meer hetzelfde.” De band,
die later de naam veranderde in
Ondiep, schopte het achttien keer
tot de L1mbo Top 10. In totaal
maakte Diep Sjit/Ondiep vijf
albums.

Ik sta nu veel
positiever in
het leven

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Huub heeft zelf nog twee soloalbums op zijn naam staan.
Volgens hem zijn zijn songteksten
door de jaren heen veranderd.
“Enkele jaren geleden hadden de
teksten een diepere lading, omdat
ik toen minder goed in mijn vel
zat. Door professionele hulp heb ik
hiermee leren omgaan en daardoor
sta ik nu veel positiever in het
leven. Ik zie nu de oplossingen die
ik toen niet zag.”
Huub ziet muziek als een
oppepper, maar hij vindt er ook
zijn rust in. “Ik ontspan door
liedjes te schrijven en gitaar te
spelen. Maar ik kan ook mijn rust
vinden in wandelen, op de bank
een film kijken met mijn gezin,
het voeren van een goed gesprek
en met vrienden op stap te gaan.
Daarnaast ga ik twee tot drie

keer per week met mijn vrouw
hardlopen door de Geijsterse
bossen. Ik heb ook tien jaar de
jeugd van SV United getraind,
maar ik moet keuzes maken.
Ik ben ook geen 20 meer.”

Hobby
Ondanks dat hij veel tijd steekt
in het maken van muziek, ziet hij
dit wel als een hobby. “Als je echt
wat met muziek wilt bereiken,
moet je er een fulltime baan van
maken. Toen, maar zeker nu, kun
je er zeker niet meer van leven.
Daarom werk ik 36 uur in de week
bij Proteion als ICT-medewerker.
En daarnaast run ik nog een
coachingspraktijk.” Oorspronkelijk
was Huub werkzaam in de
logistiek. Na het afronden van het
vwo, ging hij de transportwereld
in. “Maar door een reorganisatie
kwam ik in 2006 op straat te staan.
Ik werd begeleid naar een andere
baan en koos voor een ICT-baan
in de zorgbranche. Die keuze is
achteraf de juiste geweest. Ik heb
er veel kansen gekregen en ze
met twee handen aangegrepen.
Daar ben ik enkele mensen heel
erg dankbaar voor.”

Depressie
Omdat Huub een depressie te
boven kwam, ontstond het idee
om anderen ook te helpen met
hun problemen. Via Proteion kreeg
Huub de mogelijkheid om een

hbo-opleiding tot coach te volgen.
“In 2011 ben ik daardoor mijn
eigen coachingspraktijk begonnen.
Uiteindelijk is het mijn doel om
minder bij Proteion te gaan werken
en me meer te gaan focussen
op het coachen. Het coachen en
muziek maken zit echt van binnen.”

Dromen
Op muzikaal gebied heeft Huub
ook nog dromen. Onlangs schreef
hij het nummer ‘Naor Geijsteren’
waarin hij de schoonheid van
zijn woonomgeving beschrijft.
“Als alles meezit, ga ik binnenkort
het nieuwe liedje ‘De Rondweg’
opnemen. Met mijn vaste producer
zijn we de opnames al aan het
voorbereiden. Het nummer
beschrijft de metamorfose en de
impact op het dorp Wanssum als
resultaat van het project OoijenWanssum. Binnenkort is de
opening van de rondweg en krijg
ik misschien de mogelijkheid deze
twee liedjes live te spelen.”
Daarnaast zou Huub in de toekomst
samen met een begeleidingsband
zijn liedjes live willen uitvoeren.
“Tevens wil ik nog een cd mét band
opnemen met mijn beste liedjes
van de afgelopen dertig jaar in een
rauw, ruig jasje. Ook wil ik nog een
cd maken met oude liedjes in een
uitgeklede vorm. Ik ben nog lang
niet klaar.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Venray Lokaal

Waar bent u trots op in Venray?

Zaterdag 11 juli stelde Venray Lokaal, op 1,5 meter afstand, voorbijgangers de vraag ‘Waar bent u trots op
in Venray?’ Enthousiaste verhalen kwamen los en kwamen op een groot bord te staan.
De sfeer is goed, gemoedelijk en
gezellig. Uitspraken werden gedaan
als: ‘ik vind het hier fijn’, ‘ik ga hier
nooit meer weg’ en ‘mijn kinde
ren uit Utrecht komen hier graag’.
Men voelt zich veilig en geniet van
het dorpsgevoel. Samen dingen
oppakken, iedereen op zijn manier
de schouders eronder. Respect werd
uitgesproken voor Venray, net als

VVD Venray

acceptatie, ‘iedereen is welkom’.
Men is ook trots op ons Taalakkoord,
de ouderenzorg, de verschillende
dialecten en de Singelloop. Het is
hier fijn wonen en heerlijk rustig en
we hebben alles binnen handbereik.
Onze dertien dorpen worden speci
fiek aangehaald, vooral hun inzet ten
behoeve van de leefbaarheid. We zijn
ook trots op onze regiofunctie en het

vele groen. Gewaardeerde locaties:
De Grote Kerk, boerderijen, speel
tuintjes, Annapark, kleine en mooie
wijk Veltum, renovatie van Desselke
en openbare ruimte Bergkwartier.
Ook scholen werden genoteerd
zoals De Kruudwis en De Montessori.
Venray is trots op het gemeentehuis
en Odeon. Het centrum vindt men
mooi en gezellig. Er zijn veel winkels,

enigingen. De vrijwilligers en vooral
mantelzorgers kregen een pluim.
Venray bruist, er zit muziek in, er is
van alles te doen, het leeft. Mooie
woorden.
Venray Lokaal is zeker trots op Venray
en vooral op de inwoners van de
levendige wijken en hechte dorpen.

Lisanne, Harold en Laura, PR team

Hoe zou je zelf behandeld willen worden?
Zonder buitenlandse werknemers zouden belangrijke sectoren in onze
regio tot stilstand komen. Denk aan logistiek of aan agri en food.
Voorheen kwamen deze mensen vooral uit Polen, tegenwoordig ziet u
ook nummerplaten uit Bulgarije, Roemenië en de Baltische staten.
Het huisvestingsprobleem voor deze
werknemers is echter nog steeds
niet opgelost. Ook de coronacrisis
heeft duidelijk gemaakt dat er qua
naleving van de regels nog stappen
te maken zijn. We hebben daar
naast nog steeds geen idee waar de
arbeidsmigranten allemaal zitten.

CDA Venray

ook andere winkels dan in randge
meenten. Venraynaren lopen graag
het ‘winkel achtje’ en vinden dat
dit in stand moet blijven. De horeca
komt goed uit de bus en de mede
werking van de gemeente hierbij.
De friettenten, Chris Thielen, super
markt de Plus, en Dylan Haegens
werden genoemd. Anderen hielden
het dichterbij zoals; alle lieve men
sen, mijn vriendinnen, Noah en er
werd meegeleefd met de vrouwen
van de mannen van de carnavalsver

Op diverse plaatsen worden nog
arbeidsmigranten illegaal gehuis
vest onder slechte omstandighe
den. Brandweer, ambulance, politie,
gemeente: niemand heeft zicht op
wat er hier gebeurt en de risico’s
voor leefbaarheid, veiligheid en
gezondheid laten zich raden.

Deze arbeiders horen tot de meest
kwetsbaren in de gemeenschap en
VVD Venray vindt dan ook dat de
gemeente meer moet doen om deze
accommodaties in beeld te krijgen,
handhavend optreden, legale huis
vesting faciliteren en de verschul
digde belasting innen.
Hoe zou u zelf in hun situatie behan
deld willen worden? Als VVD Venray
vinden we dat dat de norm moet zijn:
fatsoenlijke huisvesting tegen rede
lijke voorwaarden volgens de regels

en met toezicht van de gemeente.
Met succes is er in onze regio inmid
dels al wat geïnvesteerd in moderne
huisvesting, soms voor grotere aan
tallen arbeidsmigranten. Zij hebben
niet alleen passende voorzieningen,
ze betalen ook toeristenbelasting aan
de gemeente en dragen zo financieel
bij aan de publieke voorzieningen.
Dat is een stap in de goede richting
en is uiteindelijk in ieders belang.

ingehaald worden. De markt en de
koopzondagen gaan ook gewoon
door. Mondjesmaat pakken organisa
toren de dingen weer op en probe
ren evenementen door te laten gaan.
Velen van ons blijven deze zomer
thuis of in de regio om te genie
ten van al het moois dat Venray en
omstreken te bieden heeft. En dat
is veel meer dan u denkt. Het niet
doorgaan van de kermis mag ook
niet er toe leiden dat het gevoel
bestaat dat niets mag. Er kan en mag

best veel en iedereen kan er op uit
maar wel met duidelijke afspraken.
Daar moeten we ons aan houden.
Buiten is genoeg ruimte voor ieder
een om te genieten van het Venrayse
land. En na afloop zijn genoeg stoel
tjes op de terrassen beschikbaar om
even na te genieten.

John Willems

Risico’s
Afgelopen week hebben we helaas moeten besluiten de kermis in het
centrum van Venray af te gelasten. Een groot aantal aspecten speelt
bij dat besluit een rol en uiteindelijk komt daar dan een ja of een nee
uit. Nu was het dus, met veel pijn in het hart, helaas een nee. Een
kinderkermis laten we overigens wel doorgaan. Graag hadden we het
gevoel naar wat altijd was even terug willen brengen bij de
Venraynaar, maar de risico’s en onzekerheden waren te groot. Je kunt
dat een gebrek aan durf noemen, maar uiteindelijk gaat het hier met
name over de volksgezondheid. Daar kun je niet mee gokken.
Betekent dat daarmee alle eve
nementen in Venray komen te
vervallen? Zeer zeker niet. De dorps

kermissen, die veel kleiner van
omvang en daardoor beter beheers
baar zijn, gaan door of kunnen

Jan Loonen

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.

vormgever
Wij zoeken een flexibele multimedia

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik vind een woonvoorziening voor
arbeidsmigranten op Keizersveld
een goed idee
KAFRA Housing, gespecialiseerd in de huisvesting van arbeidsmigranten, wil op korte termijn een woonvoorziening voor 92
arbeidsmigranten bouwen op bedrijventerrein Keizersveld in Venray. De zogenaamde KAFRA Tower is onlangs door KAFRA Housing
geïntroduceerd. De gemeente Venray heeft formeel nog geen plan binnen en wil niet inhoudelijk reageren.
De woonvoorziening op het Keizersveld,
naast autobedrijf Lenders, bestaat uit
zestien appartementen met elke vier
eenpersoonskamers en veertien studio’s voor
twee personen (stelletjes). De bewoners
werken in Venray en directe omgeving en
zullen in de meeste gevallen met de fiets naar
het werk gaan, waardoor de kans op overlast
voor de omwonende klein is.
Doordat de toren coronaproef wordt gemaakt,
speelt KAFRA in op de aanbevelingen van het
Aanjaagteam Arbeidsmigranten onder leiding
van Emile Roemer. Dat wil zeggen dat elke
arbeidsmigrant ook een eigen kamer krijgt.

Er wordt dus waarde gehecht aan de belangen
van de arbeidsmigrant.
Bewoners van de wijk Landweert en andere
betrokkenen in een straal van 750 meter
van het plan worden in staat gesteld om zich
aan te melden voor een speciale besloten
Facebookgroep. In deze groep kunnen vragen
gesteld en informatie opgehaald worden.
Bewoners van de wijk kunnen wellicht tegen het
plan zijn, omdat ze bang zijn voor overlast en
hun veiligheid. De dichtstbijzijnde supermarkt
ligt in Landweert, waardoor de arbeidsmigranten
toch door de straten moeten lopen voor hun
boodschappen. Daarnaast kan de toren op het

industrieterrein voor een waardevermindering
van de bedrijfspanden zorgen.
Mensen kunnen zich ook afvragen waarom er een
woonvoorziening voor arbeidsmigranten wordt
gerealiseerd, terwijl er een enorme vraag is naar
starterswoningen en seniorenwoningen. Aan de
andere kant worden bestaande woningen door
de bouw van dit complex hier niet voor gebruikt.
Daardoor kan de doorstroom voor starters weer
op gang komen.

Ik vind een woonvoorziening voor arbeidsmigranten
op Keizersveld een goed idee. Wat vindt u?

Bespreking poll week 29

Burgemeester Luc Winants’ uitspraken over
Zwarte Piet zijn terecht
In de raadsvergadering van dinsdag 7 juli deed burgemeester Luc Winants enkele uitspraken over Zwarte Piet. “Alle kinderen moeten er lol
aan beleven. Niemand mag zich gekwetst voelen omdat we een traditie willen handhaven. De tijden veranderen en daar moeten we
rekening mee houden.” Het Sint Nicolaasgilde heeft laten weten zich over alle opties te beraden.
Martin Leenders van Samenwerking Venray
was het niet eens met uitspraken van de
burgemeester. “Bij Sinterklaas hoort Zwarte
Piet. We hebben onze kinderen belast met een
discussie die volwassenen moeten voeren.
Kinderen voelen geen racisme”, liet hij weten
tijdens de raadsvergadering.
De poll zorgde voor een tweestrijd. 52 procent
van de respondenten is het eens met de
stelling. Toch kwamen de reacties vooral van
de respondenten die tegen de stelling waren.
Marc Gommans neemt het de burgemeester
erg kwalijk. “Dan de ‘traditionele’
burgemeester ook maar afschaffen en een
gekozen manager er voor in de plaats.

Carnaval, Kerstmis, het Suikerfeest zijn ook
traditionele feesten, moeten die dan ook maar
opzouten?”
Nelly Evers is het met hem eens. “Nu Zwarte Piet
dan Kerstmis, Pasen en carnaval. Ze gaan door tot
hier alles kapot is. Dit is wat we zeiden toen we
deze burgemeester kregen in Venray: hij heeft
bij vluchtelingen gewerkt en let op nu begint het
hier ook en zie dit is de eerste stap. Ik snap nog
steeds niet dat Zwarte Piet discriminerend is.
Het is een kinderfeest. De mensen die nu tegen
zijn, stonden vroeger vooraan met de intocht en
speelden zelfs voor Zwarte Piet. Laat alsjeblieft
onze feesten en traditie zo.”
Volgens René Lenards hoort Sinterklaas bij de

VACATURE
Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie binnen een internationaal
opererend bedrijf met leuke, enthousiaste en professionele collega’s, een prettige
werksfeer, ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen?
Plantenkwekerij De Kemp is op zoek naar nieuwe collega’s:

Teeltmedewerker Kas
Allround Medewerker Vollegrond
Medewerker Beregening Vollegrond
Medewerker Vollegrond
Voor uitgebreide functiebeschrijvingen, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Holland |  +31 77 3982430 |  +31 77 3985831 |  info@dekemp.nl

Nederlandse cultuur. “Als de burgemeester een
privé opmerking heeft, is dat geen probleem,
maar deze opmerking zonder onderbouwing past
van geen kanten. De meerderheid beslist en die
is voor zwarte piet. Ben zelf zes jaar Sinterklaas
geweest met meer dan vijftig Zwarte Pieten,
het was een geweldig feest. Aankomen met
de stoomboot in de haven zag het zwart van
de kinderen met hun ouders en dat gaat een
kleine minderheid verpesten. Dat wij ons moeten
aanpassen, is de grootste onzin. Het hoort bij
Nederland en dat moet zo blijven. Mensen die
hier komen en willen blijven moeten Nederlander
worden en zich aanpassen en niet anders om.”

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Hagen snoeien: of
inkorten of er uit. Werk opgeruimd
afleveren. Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Tijd voor jezelf

Column

De draad
oppakken
Ik liep langs een winkel met een
studiecello in de etalage.
Hoewel ik nog nooit een cello
vast had gehad, wist ik zeker:
‘Ooit ga ik cello spelen. Als ik
tijd heb’. Het voelde alsof ik
naar binnen getrokken werd
om het instrument toch even te
kunnen proberen, te horen hoe
het zou klinken. Wonderlijk
genoeg zat ik twee maanden
later op mijn eerste les.
Tranen van blijdschap. Na kilometers strijken, krijg ik steeds
vaker het gevoel dat de juiste
toon en een mooie klank als
vanzelf ontstaan.
Geconcentreerd vergeet ik de
tijd. Geef ik mezelf speeltijd.
De zomer zit vol met tijd. Maar
niet vanzelfsprekend met speeltijd.
Met de zomerstop liggen veel acti
viteiten stil, als ze alweer gaande
waren na de coronapiek. Misschien
mis je daardoor je sociale contacten.
Of voel je je wat in de war, omdat je
ritme weg is. Jezelf overzetten naar
de vakantie kan ook wennen zijn,
omdat je afschakelt van routines
die samenhangen met werkdrukte.
Weg van de klokstructuur, mails en
telefoonbliepjes. Je horloge af laten
en je mobiel buiten handbereik leg
gen. Even volhouden en het geeft je
vrijheid.
De zomer nodigt je uit om
jouw ritme in de dag te leggen.
Misschien wil je ruimte maken voor
iets nieuws. Een beginner zijn in wat
dan ook, ontdekken wat dat voor je
kan betekenen. Of grijp de kans om
iets te proberen waarvan je denkt:
‘ooit ga ik dat doen’. Ooit kan ook
vandaag beginnen. Misschien wel
juist vandaag. Zodat je niet later
denkt ‘had ik maar’.
In tijd van luieren, niksen en bank
hangen, ontstaan vaak creatieve
ideeën. Komt er iets voorbij waar
van je hart een sprongetje maakt.
Dat gaat je hoe dan ook wat bren
gen. Voordat je het weet, maak je
met plezier dagelijks een tekening,
terwijl je dacht dat je niet kon teke
nen. Heb je ouderwets veel plezier
van jam maken van zelf geplukte
bessen. Maak je een jongere enthou
siast voor het zelf op pimpen van
oude stoelen. Genieten zit in kleine
dingen. Ik pak mijn breipennen weer
uit de kast om een vest af te maken.
Welke draad pak jij vandaag op?
Karin Janssen
Trainer/coach
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NO FROST

NO FROST
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60 CM

GRATIS
BEZORGD!

255 L
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98L
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60 CM
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BEZORGD!
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220,-

180,inruil
korting
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679,-

599,-

499,Koel-vriescombinatie RB37J501MWW/EF
• All Around Cooling • Space Max • Fresh Zone • CoolSelect Duo

819,-

Vrieskast FN 26062
• EasyOpen-handgreep • VarioRoom • Elektronische temperatuurweergave

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

