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Prikker en vuilniszak
In heel Nederland waren verschillende vrijwilligers op zaterdag 19 september bezig met het opruimen van zwerfafval in de natuur tijdens World Cleanup Day. Ook in de gemeente
Venray werd er volop aandacht besteed aan het tegengaan van de plastic soep. Zo werd er een grote opruimactie opgezet langs de Maas en ook in het centrum van Ysselsteyn werd
driftig opgeruimd. In Ysselsteyn was het vooral het doel om kinderen te laten zien dat de wereld kampt met een plasticsoepprobleem. Café Integracja organiseerde deze actie in
samenwerking met gemeente Venray. / Beeld: Rob Beckers

College moet flink knijpen om begroting
gemeente Venray rond te krijgen
De begroting van gemeente Venray volgend jaar telt 131,7 miljoen euro en is helemaal rond. De jaren 2022
en 2023 laten nog een tekort zien van 1,2 miljoen en 2 miljoen euro. “De meerjarenbegroting hoeft niet
dicht te zijn”, zegt wethouder Jan Loonen (CDA). “Het was hard knijpen om 2021 sluitend te krijgen.
Het Rijk zet ons voor zware opgaven. In 2022 en 2023 laten we zien dat we geld tekort komen.”
De financiële gevolgen van de coronacrisis lijken mee te vallen voor
gemeente Venray. Het lopende jaar
2020 eindigt naar verwachting in
een kleine plus en ook in 2021 blijft
Venray uit de rode cijfers. “De maatschappelijke effecten van het coronavirus zijn groot. Maar de financiële
gevolgen zijn nog te overzien”, stelt

Jan Loonen. Daarbij gaat hij ervan uit
dat het Rijk de toezegging nakomt
om dalende inkomsten en oplopende
kosten, veroorzaakt door corona, te
vergoeden.

Bijstand
Het grootste gevaar schuilt voor de
gemeente in het sociaal domein.

Vooral een sterk oplopende werkeloosheid kan grote gevolgen hebben.
Het leidt op termijn tot meer mensen
in de bijstand en een toename van
het gebruik van minimaregelingen,
bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. “Het kan snel oplopen”, zegt
zorgwethouder Anne Thielen (CDA).
“Tien mensen extra in de bijstand

betekent een jaarlijkse kostenpost
van twee ton. Het zijn onzekere tijden. Gelukkig heeft de gemeente
het huishoudboekje goed op orde.”
Economiewethouder Jan Loonen
hamert erop dat de gemeente niet
mag stilvallen. “We moeten vasthouden aan onze ambities en zo veel
mogelijk blijven doen. Op Prinsjesdag
hoorden we dat de regering zich uit
de crisis wil investeren. Dat proberen
we in Venray ook te doen. En als het
nodig is, dan kunnen we altijd nog
onze algemene reserve inzetten.”

Afvalinzameling
Ondanks de tekorten in de meer
jarenbegroting blijft de reservepot
de komende jaren goed gevuld met
15 miljoen euro. Samen met de
reserve van het grondbedrijf komt
het weerstandsvermogen uit op
20 miljoen euro. Dit is ruim boven de
minimale eis van 12 miljoen euro.
De lokale lasten voor de burgers
stijgen volgend jaar met 5 procent.
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College moet flink knijpen om begroting gemeente Venray
rond te krijgen
De toename komt vooral door de afvalstoffenheffing die stijgt met 14,2 procent. De ozb en de rioolheffing nemen
toe met de inflatie-index van 1,7 procent. De jaren dat de afvalstoffenheffing een voordeeltje opleverde voor de
burgers zijn voorbij. De verwerkings-

tarieven van afval zijn sterk gestegen
en door de slechte kwaliteit van het
ingezamelde plasticverpakkingsafval
zijn de kosten flink toegenomen. Dat is
ook de reden dat de afvalinzameling
gaat veranderen. Het anonieme gebruik
van de afvalperrons in dorpen en wij-

ken blijkt afvalvervuiling in de hand te
werken. De containers voor blik, drankverpakkingen en kunststof verdwijnen.
Alleen de glascontainers blijven op de
perrons staan. In 2019 werd 63 procent
van het plasticafval afgekeurd voor
recycling omdat het te veel vervuild

was met restafval. Het vaste tarief,
dat ieder huishouden betaalt ongeacht
het afvalaanbod, stijgt komend jaar
van 117,72 naar 141,24 euro. Dit is een
toename van 20 procent. Het aan de
straat zetten van de zwarte container
van 140 liter voor restafval wordt 6 pro-

cent duurder, van 8,66 euro naar 9,19
euro. Het tarief voor het aanbieden van
de groene container blijft gelijk. Vanaf
2022 wordt het groenafval gratis aan
huis opgehaald.
Tekst: Henk Willemssen

Opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen

Kritiek op natuurontheffing De Spurkt

Natuur en Milieufederatie Limburg is niet te spreken over de compensatie voor allerlei diersoorten in
De Spurkt in Venray. Provincie Limburg heeft een ontheffing verleend van de Wet natuurbescherming vanwege de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.
In de ontheffing staat dat het is
toegestaan opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van de huismus
en boerenzwaluw te vernielen of
te beschadigen. Dit geldt ook voor
rust- en voortplantingsplaatsen van
de das en zes soorten vleermuizen.
De ontheffing is aangevraagd door
gemeente Venray en heeft van 22 juli
tot 2 september ter inzage gelegen.
Natuur en Milieufederatie Limburg

en Das & Boom ontdekten het te
laat waardoor er niet op tijd een
bezwaarschrift kon worden ingediend.
“De bezwaartermijn viel midden
in de vakantieperiode. Daardoor
hebben we het helaas gemist”,
zegt Grietje Lenstra van Natuur en
Milieufederatie Limburg. Ze heeft
nog een advocate ingeschakeld om
te bezien wat de mogelijkheden
zijn omdat beide organisaties

twee maanden geleden wel een
bezwaarschrift hebben ingediend
tegen het ontwerpbestemmingsplan.
“Samen met Das & Boom schrijven
we een brief naar de provincie.
Want we zijn het niet eens met het
compensatievoorstel. Ik snap werkelijk
niet dat de provincie hiervoor een
ontheffing verleent. Volgens mij
ontbreekt het aan ecologische kennis”,
stelt Lenstra. Voor de aanleg van het

bedrijventerrein moeten in De Spurkt
agrarische percelen en weilanden
verdwijnen en worden gebouwen
gesloopt. Waterlopen moeten verlegd
of gedempt worden en delen van
bossen gekapt. Als compensatie wordt
aan de oostzijde een natuurzone
van 3,4 hectare ingericht. Deze zone
bestaat uit een begraasde weide
met fruitbomen. Er worden heggen,
groenblijvende heesters en andere
wintergroene struiken aangeplant en
er komt een waterplas met natuurlijke
oevers en een berg snoeihout. Ook
komt er een stal als verblijfplaats voor

de boerenzwaluw, huismus, steenuil
en de dwergvleermuis. “Die stal is
voor de huismus totaal ongeschikt.
Huismussen dicht bij een steenuil, dat
kan niet. Bovendien zullen daar geen
of weinig mussen komen omdat de
stal te ver van bebouwing afligt”, zegt
Grietje Lenstra. “Het is een vreemde
gang van zaken. De provincie gaat
er wel erg gemakkelijk mee om dat
deze diersoorten zo ernstig worden
aangetast.”

Tekst: Henk Willemssen

Raad stemt voor behoud pand bibliotheek Venray
Het historisch pand van de bibliotheek in Venray aan de Merseloseweg blijft behouden. Dat heeft de gemeenteraad van de gemeente Venray besloten in een raadsvergadering op dinsdag 22 september. Een groot merendeel stemde tegen de sloop van het gebouw.

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

De conclusie die aan het eind van dit
raadsvoorstel te trekken viel was duidelijk: geen sloop van nóg een historisch pand in het centrum van Venray.
Bas Künen van VVD begon zijn betoog
met een opsomming van historische
feiten waarin hij duidelijk maakte dat
het zonde was om het pand te slopen. “Dit willen we niet”, zei hij. “Wij
stemmen voor behoud. We hebben al
genoeg historische panden in Venray

verloren. Kom met een goed plan om
woningbouw te realiseren in het pand
en ga aan de slag.”
Ook Henk Bisschops (PvdA) was het
eens met Künen. “Het pand is cultuur
historisch waardevol. We moeten echt
oppassen met wat we slopen. In de
laatste jaren hebben we veel gebouwen neergehaald. Wij vinden dat je
dat niet nog eens moet doen met het
gebouw van de bibliotheek. Als je het

weghaalt, krijg je het nooit meer terug.
Ik moet wel erkennen dat woningbouw
realiseren in dit pand een complexe
opgave zal zijn, maar dat is geen reden
om te schrappen.”

Maatschappelijk doel
Daan Janssen (D66) was de enige in
de raad die geen toekomst in het pand
van de bibliotheek zag. “De bibliotheek
heeft voor ons niet zo’n historische
waarde”, zei Janssen. “We hebben hier
een andere afweging in gevonden.
Het maatschappelijk doel weegt
hierin zwaarder en dan gaan wij

liever voor sloop en een gloednieuw
appartementencomplex op deze plek.”
Janssen diende nog een amendement
in om, als het gebouw toch blijft, meer
te richten op huisvesting met een
maatschappelijk doel. “Dan hebben
starters en senioren ook een kans
op een appartement en worden het
niet alleen sociale huurwoningen.”
Dit amendement redde het niet, de
raadsleden vonden sociale huurwoning
een belangrijke eis.

Tekst: Niels van Rens

Meer tijd nodig voor zienswijzen De Spurkt
Gemeente Venray heeft meer tijd nodig om de twintig bezwaarschriften tegen het nieuwe bedrijventerrein
De Spurkt af te handelen. De bespreking in de raadsvergadering is daarom uitgesteld van 27 oktober naar
15 december.
Dat laat het College van B&W weten
in een raadsinformatiebrief. Het
ontwerpbestemmingsplan lag van
26 juni tot en met 6 augustus ter
inzage. Er zijn in die periode twintig bezwaarschriften ingediend. Er
waren zienswijzen bij van natuurorganisaties, omwonenden en dorps-

raad Smakt-Holthees. Ook Johan
Vollenbroek van Mobilisation for the
Environment, die landelijke bekendheid kreeg door het aankaarten van
het stikstofprobleem, schreef een
bezwaarschrift. De gemeente moet
alle zienswijzen beoordelen en van
een reactie voorzien. Dat vergt meer

tijd dan verwacht waardoor de planning is opgeschoven.
Het ontwerpbestemmingsplan
voor De Spurkt moet dit jaar
nog op de raadsagenda komen.
Zodat de gemeenteraad een
onteigeningsbesluit kan nemen
omdat nog niet alle percelen

in bezit zijn van de gemeente
of ontwikkelbedrijf Greenport
Venlo. Ook loopt de driejarige Wet
Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) in
januari 2021 af. Grondeigenaren zijn
daardoor nu verplicht als eerste hun
grond aan gemeente Venray te koop
aan te bieden. Om te voorkomen
dat speculanten de grond opkopen
moet de WVG worden verlengd.
Ook dit is een besluit dat alleen de
gemeenteraad kan nemen.

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Kleine winst voor Odapark

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 g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Odapark Venray heeft 2019 afgesloten met een winst van 3.600 euro. In het jubileumjaar 2018 draaide het
cultureel centrum voor hedendaagse kunst een verlies van 31.000 euro.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

Het positieve resultaat is mede te
danken aan het nieuwe contract
met een horecaondernemer. Na de
tegenvallende inkomsten van een
jaar eerder, liet de horeca nu een
plus zien van 12.000 euro. Ook de
opbrengsten uit educatie, rondlei-

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.

dingen en workshops waren hoger
en het aantal sponsors nam toe. De
deelname van basisscholen groeide
van 280 naar 1.902 leerlingen en het
aantal middelbare scholieren verdubbelde. Gemeente Venray verleende
het Odapark 58.303 euro subsidie en

8.230 euro voor het onderhoud van
het beeldenbos. In dit bos staan 65
beelden van internationale kunstenaars. Een groot deel van het budget
gaat naar het herstel van vernielde
beelden. Het Odapark kampt met veel
vandalisme. Twee beelden zijn zelfs

onherstelbaar beschadigd. Ook zijn
de gerestaureerde historische prieeltjes vernield en beklad. Vorig jaar is
er tijdelijk een proef geweest met
bewaking door camera’s. Vanwege de
kosten is het niet mogelijk camera
bewaking het gehele jaar in te
stellen, meldt het bestuur in het jaarverslag.
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Militaire oefening in Venray
De Koninklijke Landmacht heeft op maandag 5 tot en met vrijdag
9 oktober een militaire oefening in Venray.
militairen locaties innemen om
met vliegtuigen te communiceren.
Het doorgaand verkeer zal hiermee
niet gehinderd worden.

De oefening wordt gehouden
in het kader van training voor
militairen van de Koninklijke
Landmacht. Dit houdt in dat de

Adver torial

Wmo-organisatie hulp bij het huishouden

Poetszorg, poetsen
met een praatje
Huishoudelijke ondersteuning

Herdenking slag van Overloon-Venray
Jaarlijks worden op de eerste zondag na 17 september de slachtoffers herdacht die in de strijd omkwamen
tijdens de slag van Overloon-Venray in 1944. Deze slag staat ook wel bekend als Operatie Aintree. Tijdens
deze herdenking komen veel Britse en Nederlandse gasten naar de begraafplaats in Venray. In verband met
corona was het dit jaar anders en waren de bezoekers niet welkom. Toch is er stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers en is er met een kleine groep mensen een eerbetoon gebracht. Samen met de Bond van Wapenbroeders,
St. Adoptiegraven en het Oranjecomité heeft burgemeester Luc Winants van de gemeente Venray een krans
gelegd bij het Brits militair kerkhof aan de Hoenderstraat in Venray. / Beeld: Paul Poels Fotografie

Aanpak N270 start over twee jaar
De herinrichting van de Deurneseweg (N270) in de gemeente Venray gaat in augustus 2022 van start en
de werkzaamheden zijn in juli 2024 afgerond. Dit is een halfjaar eerder dan verwacht, meldt provincie
Limburg in de nieuwste planning.
Tijdens de coronacrisis liet de provincie weten de aanpak versneld
te willen uitvoeren. Het gaat om
het wegtracé tussen de rotonde
bij Intratuin aan de westkant van
Venray en de rotonde in Oostrum.
Door de stikstofcrisis en de strengere normen voor PFAS was vertraging ontstaan. Een flinke versnelling
blijkt toch niet mogelijk. Uit het
laatste provinciale verkeersmodel
Noord-Limburg kwam naar voren
dat er meer verkeer over de N270 is
gaan rijden. Een deel van de milieu-

kundige onderzoeken moet daardoor opnieuw worden gedaan. Want
een toename van verkeer heeft
invloed op verschillende milieuonderdelen zoals geluid, luchtkwaliteit
en stikstofemissie. Het ontwerpbestemmingsplan wordt momenteel
opgesteld en de extra milieuonderzoeken zijn in uitvoering. Dit duurt
tot eind dit jaar. De provincie wil in
november of december een informatiebijeenkomst organiseren voor
omwonenden en andere belangstellenden. Het College van B&W van

Venray kan in januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan vaststellen.
Daarna wordt het plan ter inzage
gelegd en kan iedereen een zienswijze indienen. De gemeenteraad
zal naar verwachting in juni 2021
het bestemmingsplan vaststellen.
Als er geen bezwaarmakers in hoger
beroep gaan bij de Raad van State,
dan is in oktober 2021 het bestemmingsplan onherroepelijk. Na de
planvoorbereiding en de aanbesteding kan de uitvoering in augustus
2022 beginnen.

Gemeente zet rem op stijgende zorgkosten
Gemeente Venray gaat maatregelen nemen om een halt toe te roepen aan de sterk stijgende zorgkosten.
Binnenkort ontvangt de gemeenteraad voorstellen voor een ombuiging van 1,7 miljoen euro. “We zien de
uitgaven in het sociaal domein toenemen. Om de kosten in de hand te houden is een nieuwe manier van
werken nodig”, licht wethouder Anne Thielen (CDA) toe.
De helft van de gemeentelijke
begroting bestaat uit zorgkosten.
Deze kosten zijn voor 2021 geraamd
op 66 miljoen euro. “We moeten
voorkomen dat nog een groter deel
van de begroting naar het sociaal
domein gaat”, zegt Anne Thielen.
“Als we niets doen, dan lopen de
kosten snel op naar 70 miljoen euro
en hoger. Dat is ongewenst. We
moeten zorgen dat we genoeg geld
overhouden om alle voorzieningen
in stand te houden.”

Toename maatwerk
voorzieningen
De ingreep van structureel 1,7 mil-

joen euro is niet genoeg. Om de
zorgkosten beheersbaar te houden loopt de ombuiging op naar
in totaal 4,1 miljoen euro in 2024.
De wethouder wil niet spreken van
forse bezuinigingen. “Nee, het gaat
erom dat we de stijgende uitgaven
afvlakken. Tot nu toe konden we
de tekorten bij de jeugdzorg vaak
opvangen met de overschotten bij
de Wmo en participatie, maar dat
lukt niet meer.” Door de toename
van het gebruik van allerlei maatwerkvoorzieningen, zoals hulp in
het huishouden of een scootmobiel,
is de financiële druk groter geworden. “Het belangrijkste is zorg en

ondersteuning te blijven geven aan
inwoners die dit het hardst nodig
hebben.”
De gemeente gaat nog meer dan in
het verleden een beroep doen op
de eigen omgeving van de zorgvragers. Door de hulp en inzet van
buren, kennissen of familie neemt
de afhankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen af. “We willen de
sociale basis rondom een hulpvrager
in een dorp of wijk versterken. Deze
sociale basis kan de professionele
hulp vervangen”, verwacht Anne
Thielen.
Tekst: Henk Willemssen

Poetszorg is een door de gemeente
gecontracteerde Wmo-partij voor
huishoudelijke ondersteuning.
Dat betekent dat iedereen met een
‘indicatie huishoudelijke ondersteuning’ voor Poetszorg kan kiezen of
naar Poetszorg kan overstappen.

het salaris en
de arbeidsvoorwaarden
zijn conform
de CAO Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg.

Word jij onze nieuwe collega?

Poetszorg werkt met eigen,
milieuvriendelijke poetsmiddelen.
Deze worden onder het motto
‘goed gereedschap is het halve
werk’ gratis ter beschikking
gesteld. Zo blijft er tijd over voor
het sociale aspect, zoals een goed
gesprek en een kopje koffie.

Poetszorg zoekt mensen-mensen.
Kom jij ons team versterken in
jouw regio? Of ben jij diegene
die huishoudelijke ondersteuning
nodig heeft? Maak kennis
met Poetszorg en ervaar het
verschil. Bel ons via onderstaand
telefoonnummer of meld je aan
via onze website. We ontmoeten
je graag!

Dankbaar werk

Meer informatie?

Poetsen bij Poetszorg is erg dankbaar werk. Je werkt bij mensen
die zelf niet meer kunnen zorgen
voor een schoon en leefbaar huis.
Je krijgt je vaste poetsadressen in
de buurt en je werkt op tijden die
jou en de klant het beste uitkomen.
Je komt bij Poetszorg in dienst en

Voor meer informatie kijk op onze
website www.poetszorg.nl of
bel naar 085-0761100.

Natuurlijk schoon

www.poetszorg.nl

Wij zijn op zoek naar een

BEDRIJFSLEIDER
Klimplant CS is een boomkwekerij met als specialisatie de
“kant-en-klaarhaag”, exclusief geteeld voor Mobilane BV.

Wij zijn op zoek naar een
bedrijfsleider die de taken van de
huidige ondernemer op termijn
kan overnemen.
Eigenschappen:
> zelfstandig
> innovatief
Voor meer informatie
zie www.klimplantcs.nl
of mail naar info@klimplantcs.nl
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Ondanks negatief advies van Cultuurtank Limburg

Toch provinciegeld voor Odapark en Jera on Air
Odapark en Jera on Air krijgen toch subsidie van provincie Limburg. Gedeputeerde Staten namen op vrijdag
18 september het besluit het negatieve advies van Cultuurtank Limburg deels te negeren en 2,2 miljoen euro
extra te steken in de Noord- en Midden-Limburgse cultuur.
Voor Odapark en Jera on Air betekent dit dat ze in 2021 en 2022

jaarlijks 100.000 euro krijgen. Beide
worden geen cultuurplaninstelling
met een vierjarige en hogere subsidie. Dat was wel het streven van
zowel Odapark als Jera on Air. Ze zijn
nu ingedeeld in de lagere catego-

rie, de tweejarige subinfrastructuur.
De teleurstelling was in mei enorm
toen Cultuurtank Limburg een negatief advies gaf. Er kwam een lobby
op gang bij het provinciebestuur.
Cultuurwethouder Anne Thielen (CDA)

is deels content met het besluit van
Gedeputeerde Staten. “Ik ben opgelucht dat het op deze manier is opgelost. Want Odapark en Jera on Air
zouden eerst helemaal niets krijgen.
Helemaal tevreden ben ik nog niet
want Odapark krijgt nu veel minder.” Provinciale Staten nemen op
13 november het definitieve besluit
over de subsidieverdeling. Odapark

raakt na twaalf jaar de status van
cultuurplaninstelling kwijt. Daardoor
loopt het Odapark 50.000 euro aan
provinciale subsidie mis. Dit bedrag
gaat met ingang van 2021 omlaag
van 150.000 euro naar 100.000 euro.
Het Ysselsteynse festival Jera on Air
krijgt tot nu toe 25.000 euro per jaar
van de provincie en ziet dit bedrag
verviervoudigen.

‘Natuurbeheer Ooijen-Wanssum door lokale boeren’
Lokale agrariërs moeten een rol krijgen in het natuurbeheer van het project Ooijen-Wanssum. Dat stelt
CDA-Statenlid Ingrid Voncken. Ze wijst erop dat hierover toezeggingen zijn gedaan omdat veel landbouwgronden zijn opgeofferd voor de natuurontwikkeling van 500 hectare langs de Maas.

Onze (super) oma

Mien Vullings
-van de Pasch
wordt op 29 september 95 jaar!
Van harte proficiat!
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl. Verkrijgbaar
in natuurwinkels Horst en Gennep.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

Het natuurbeheer moet via een
openbare aanbesteding plaatsvinden. Daarbij mogen lokale ondernemers geen voorrang krijgen. Dat
is het antwoord van gedeputeerde
Carla Brugman op de schriftelijke vragen van het CDA-Statenlid. ‘Op grond
van de aanbestedingswet is het niet
mogelijk om als voorwaarde op te

nemen dat alleen lokale boeren in
aanmerking komen voor het vegetatiebeheer’, aldus Carla Brugman. Ze
geeft wel aan dat het de bedoeling is
het vegetatiebeheer door een samenwerkingsverband van meerdere lokale
ondernemers te laten uitvoeren. Ook
is het mogelijk om 20 procent van de
werkzaamheden buiten de aanbeste-

ding te houden en dit deel te gunnen
aan lokale ondernemers. De aanbesteding wordt in oktober uitgeschreven zodat in januari 2021 de nieuwe
natuurbeheerder bekend is.

Drie eigenaren

de werkzaamheden voor de
hoogwaterbeveiliging tussen
Ooijen en Wanssum. Het nieuwe
natuurgebied van 500 hectare is in
bezit van drie eigenaren: provincie
Limburg (315 hectare), Rijkswaterstaat
(85 hectare) en Staatsbosbeheer
(100 hectare). Deze drie instanties
zijn samen verantwoordelijk voor het
aaneengesloten natuurgebied dat het
jaarrond begrazing krijgt.

Aannemerscombinatie Mooder
Maas is in december klaar met

Uitstel luchthavenbesluit tot 2024
Het nemen van een luchthavenbesluit voor vliegbasis De Peel in Vredepeel is ruim drie jaar uitgesteld
tot 2024. Dat meldt het ministerie van Defensie op 9 september in de burenmailing aan omwonenden van
het militaire vliegveld.
Het ministerie van Defensie spreekt
van een inschatting. ‘Naarmate het
proces verder doorloopt, wordt de
tijdslijn nauwkeuriger.’ Wettelijk
moest Defensie voor 1 november
2021 een nieuw luchthavenbesluit
nemen voor De Peel. Staatssecretaris
Barbara Visser van Defensie kondigde
al eerder aan dat deze datum niet
haalbaar is, onder meer vanwege

extra stikstof- en natuuronderzoek,
en dat ze de Tweede Kamer om uitstel vraagt. Het plan was in november 2020 de milieueffectrapportage
(mer) en het ontwerpluchthavenbesluit ter inzage te leggen. Tijdens de
bezwaartermijn van zes weken kan
een zienswijze worden ingediend.
Maar dit is nu uitgesteld. Tegen de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau,

de voorloper van de milieueffectrapportage, zijn vorig jaar 515 bezwaarschriften ingediend. Het ministerie
van Defensie zal een nieuw tijdpad
bekendmaken tijdens de vergadering van Commissie Overleg en
Voorlichting Milieu (COVM) op donderdag 8 oktober. In het luchthavenbesluit wordt vastgelegd welke
activiteiten op het vliegveld zijn

toegestaan en met welke toestellen in welke frequentie mag worden gevlogen. Zolang er geen nieuw
luchthavenbesluit door de ministerraad is vastgesteld, blijft het huidige
gebruik van De Peel in stand. Ook de
investeringen op de vliegbasis, zoals
een nieuwe start- en landingsbaan,
mogen pas worden uitgevoerd als het
luchthavenbesluit en de vergunningen rond zijn.

Oh, zit dat zo!

Letselschade gaat om meer dan
geld alleen
Nog steeds merken we dat mensen bij het woord letselschade in eerste instantie aan (smarten)geld denken. Dat is immers wat
letselschadeadvocaten doen: zorgen dat je schade vergoed wordt en dat je ook een compensatie krijgt voor de ellende die je
hebt meegemaakt.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

De praktijk is echter veel genuanceerder. Het gezegde: geld alleen
maakt niet gelukkig, klopt. In de
huidige coronacrisis merkt iedereen dat meedoen in de maatschappij ook erg belangrijk is.

Bij de afwikkeling van een
ongeval houden we hier rekening mee. Als iemand als gevolg
van een ongeval zijn of haar
eigen werk niet meer kan doen
gaan we, met de hulp van een
onafhankelijke arbeidsdeskundige, zoeken naar passend werk.
Vanzelfsprekend wordt daarbij dan rekening gehouden met
opleiding, werkervaring en interesses. Iemand die jarenlang buiten heeft gewerkt moet je niet
re-integreren in een kantoorfunctie, tenzij die persoon dat
graag wil. Als blijkt dat re-integratie niet (meer volledig) haalbaar is, zal gekeken worden naar
de financiële consequenties.
Ook op het sociale vlak proberen
we onze cliënten zo goed moge-

lijk terug te brengen in de oude
situatie. Zo kan er een onafhankelijke ergotherapeut ingeschakeld worden om noodzakelijke
aanpassingen aan de woning te
organiseren. Tevens wordt gekeken naar problemen bij bijvoorbeeld vervoer. Is een aanpassing
aan de auto noodzakelijk?
Belandt iemand in een rolstoel
dan moeten ook daar goede
voorzieningen voor getroffen
worden, zodat het slachtoffer mee kan blijven doen in de
maatschappij.
Letselschaderegeling is dus veel
meer dan alleen zorgen dat
iemand op financieel gebied
gecompenseerd wordt. Wil je
meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor

of kom langs tijdens ons inloopspreekuur.
Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur
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Ondernemers De Brier
kunnen verder met plan
De gemeenteraad stemde dinsdag 22 september unaniem in met het
deels afstoten van De Brier als bedrijventerrein. In het noordelijk deel
aan de Zuidsingel verschijnt een nieuwe woonwijk. De ondernemers op
De Brier kunnen nu verder met de uitwerking van hun plannen.

Jan Jenneskens benoemd tot
wethouder van Venray
Jan Jenneskens is geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Venray. Tijdens de raads
vergadering van dinsdag 22 september kreeg hij een akkoord van raad om zich in te zetten voor Venray.
“Het is voor mij een grote eer om deze functie te bekleden”, zei hij. “Ik woon dan wel in Meerlo
(gemeente Horst aan de Maas, red.), maar ik ben goed bekend met Venray. We gaan dit samen doen
en zetten samen Venray op de kaart.” / Beeld: Rikus ten Brücke

De mogelijke komst van een supermarkt of discounter blijft boven De
Brier zweven. Daar wilden D66 en VVD
duidelijkheid over scheppen. De VVD
is voorstander. “Want het verbieden
riekt naar monopolievorming”, zei
Bas Künen. Het voorstel van de VVD
om een supermarkt niet uit te sluiten, kreeg geen enkele steun. D66
wilde juist vastleggen dat er geen
supermarkt of discounter mag komen
in De Brier. Dat voorstel haalde een
ruime meerderheid van twintig stemmen voor en vier tegen.
Hoe de nieuwe woonwijk met 189
of 249 woningen er precies komt uit
te zien, zal blijken bij de opstelling
van het bestemmingsplan. Enkele
partijen zijn huiverig voor het grote
aantal woningen aan de Zuidsingel.
“We moeten kritisch kijken naar het
type en het aantal. Onze voorkeur
gaat uit naar grondgebonden woningen”, zei Henk Bisschops (PvdA). Tino
Zandberen (Venray Lokaal) zei dat
woningbouw de financiële drager is
van de transformatie van De Brier.
“Daarom willen we de ondernemers
een stuk vrijheid geven maar we

willen wel sociale huurwoningen.”
Guus Reintjes (CDA) vroeg om het
braakliggende weiland in de hoek
Leunseweg/N270 erbij te betrekken.
“Want hier zou de nieuwe brandweerkazerne of een Kafra-tower voor
arbeidsmigranten goed passen.”

Brandweerkazerne
Bas Künen sprak van een ‘trieste
bedoening’ aan de Zuidsingel. “Het is
ons een doorn in het oog. Daarom zijn
we blij dat er nu eindelijk iets gebeurt.
Woningbouw is goed voor Venray.”
De VVD vroeg opnieuw de verhuizing
van de brandweerkazerne los te koppelen van De Brier.
Wethouder Jan Loonen (CDA) zei dat
de planvorming te lang op zich heeft
laten wachten. “Nu ligt er een eerste
aanzet. Die gaat de gemeente samen
met de ondernemers uitwerken. Het
concrete plan komt terug in de raad.”
Loonen meldde dat de woonwijk niet
in één keer zal worden gerealiseerd.
“De woningbouw gaat wel tien tot
vijftien jaren duren.”
Tekst: Henk Willemssen

Venray krijgt Kafra-tower op industrieterrein Keizersveld
Er komt een Kafra-tower op het industrieterrein Keizersveld in Venray. De raad werd het op dinsdag
22 september eens om een groot arbeidsmigrantencomplex te bouwen voor Kafra en Otto Workforce.
Wel waren wat raadsleden sceptisch over de scheiding tussen wonen en werken.
In de Kafra-tower komen shortstay
arbeidsmigranten die dichtbij het
werk wonen. Zo kunnen zij gemakkelijk het werk bereiken met de fiets.
De Kafra-tower heeft de gemeente
Venray nodig. Er zijn veel arbeidsmigranten die werken in de gemeente,
maar nog te weinig die onderdak
hebben. Dat betekent dat veel shortstay arbeidsmigranten overnachten in illegale campers of op andere
plekken wonen. Dat wil de gemeente

tegengaan en met deze Kafra-tower
een zo goed mogelijke plek voor
huisvesting te bouwen.

Afspraak
Tino Zandbergen (Venray Lokaal):
“Hoe je het wend of keert, we hebben arbeidsmigranten nodig, we zijn
er op aangewezen. We moeten ze
goed huisvesten en dit project is daar
een goed voorbeeld van. De afspraak
was dat de voorkeur uitging naar een

huisvestingsplek aan de rand van het
industrieterrein. Nu komt de Kafratower midden in het Keizersveld, dat
was niet de afspraak. Onze fractie is
daarom nogal verdeeld, we zijn er
nog niet helemaal uit.”

Urgentie
Henk Bisschops (PvdA) snapt het
probleem niet helemaal. “De Kafratower komt dan wel midden in het
industrieterrein, maar als je twee

straten verder gaat, beland je al in de
wijk Landweert. Het valt allemaal wel
mee.” Bas Künen (VVD) kon de locatie
ook wel accepteren. “Wat wethouder
Jan Loonen in de vorige commissievergadering al zei, het is niet de optimale plek. Ik heb liever een 10, maar
een 7 is ook oké. Daar ben ik het
helemaal met hem eens. De urgentie
is geboden om de arbeidsmigranten
te huisvesten. Daarnaast is de provincie ook akkoord, dan kunnen wij
alleen maar instemmen.” De scheiding tussen wonen en werken was
nog wel een discussie tijdens de
raadsvergadering. Lizzy Bruno van

ProVenray streed voor de rechten
van de arbeidsmigranten. “Ik wil dat
we vastleggen dat als een arbeidsmigrant zijn baan opzegt, hij niet
zijn woning kwijtraakt.” Wethouder
Jan Loonen verzekert de raad ervan
dat hij goede gesprekken heeft gehad
met de directeur van Otto Workforce,
Frank van Gool. “Ik zal hem nogmaals
op het hart drukken dat de arbeidsmigranten goede rechten hebben
en niet zomaar hun woning uitgezet
worden.”

Tekst: Niels van Rens

VACATURE

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Plantenkwekerij de Kemp is een familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring in de
vermeerdering en opkweek van aardbei- en aspergeplanten, vruchtboomonderstammen
en rode bessenplanten. Wij zijn op zoek naar een

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Productieleider
In deze functie ben je van A tot Z verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en
kwaliteitscontrole bij het sorteerproces.
Ben jij dat organisatietalent, die medewerkers zo kan begeleiden en coachen, dat zij het
beste uit zichzelf halen, dan is deze baan zeker iets voor jou!
Voor een uitgebreide functiebeschrijving en voor andere vacatures,
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

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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15-vragen aan

Alyssa Duivenvoorden Veulen
Wat is het beste advies wat je ooit
hebt gekregen?
‘The world doesn’t matter, you
matter.’ Ik ben niet echt zo van de
quotes en gedichten maar dit is nu
echt mijn levensmotto geworden.
Ik maak me altijd te druk om dingen
om me heen. Dat ik helemaal vergeet om tijd voor mezelf te nemen
en gewoon even rustig aan te doen.
Ik probeer er aan te werken maar
natuurlijk gebeurt dat niet van de
één op de andere dag.

Heb je een verborgen talent?
Nee, niet echt en als ik een talent
had zou ik die natuurlijk niet
verborgen houden. Er zijn heel veel
dingen die ik leuk vind om te doen,
maar waar ik nog niet goed genoeg
in ben om het een talent te noemen.
Maar wie weet kom ik nog wel
achter wat mijn talent is.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Talen, talen en nog meer talen.
Ik ben heel taalgierig, maar ik heb
ook dyslexie. Ik vind het supervet als
ik een taal kan spreken die weinig
anderen mensen in mijn omgeving
kunnen spreken. Ook is het natuurlijk
leuk als je op vakantie bent in een
vreemd land en dat je daar gewoon
die taal kan spreken.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
Star Wars. Het is echt een geweldige
serie films. Star Wars is nu al drie
generaties oud. De eerste drie films
zijn van de jaren 70/80. De laatste
drie films zijn van de afgelopen vier
jaren.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Alyssa
Duivenvoorden
16 jaar
Sint Lucas
Veulen

Als je kon vliegen, waar zou je als
eerste naartoe gaan?
Azië denk ik, de cultuur is daar zo
anders dan hier en het lijkt me
geweldig om dan gewoon van China
naar Thailand en dan naar Korea te
vliegen om gewoon een beetje van
de culturen te proeven.

Wat doe jij het liefste op een
vrijdagavond?
Op vrijdagavond moet ik meestal
werken, maar als ik vrij heb ga ik
het liefst tekenen. Dan zit ik in mijn
kamer helemaal in het donker met
alleen mijn bureaulampje aan. Ik kan
dan echt urenlang aan een stuk tekenen. Meestal heb ik dan ook Netflix
of YouTube op de achtergrond aan
staan.

Wat is jouw droombaan?
Al sinds dat ik klein ben, schrijf ik
verhalen. Ik wil heel graag één van

die verhalen als boek uitbrengen,
dat kan natuurlijk ook als tweede
baan of als hobby. Ik studeer nu
voor all-round mediamaker, en het
lijkt me leuk om dan ook later in de
designsector een baan te vinden.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?
Het laatste boek dat ik gelezen heb
heet Loveless. Het boek gaat over
een meisje (Georgia) en ze was nog
nooit verliefd geweest. Je volgt haar
een beetje terwijl zij er achter komt
dat ze aromantisch is, wat betekent
dat ze geen romantische gevoelens
voelt. Ik had dit boek uit verveling
gekocht in de vakantie en stond er
versteld van hoe goed dit boek is.
En dat terwijl de schrijfster nog erg
jong is.

Wie is jouw voorbeeld?
Conan Gray. Hij is een singersongwriter die begonnen is
op YouTube met kunstvideo’s.
Ik ontdekte hem twee jaar
geleden toen hij nog alleen maar
kunstvideo’s posten. Even later ging
hij ook covers van liedjes posten en

hij heeft nu zelfs al twee albums
uitgebracht. Hij is niet alleen mijn
voorbeeld omdat hij een ontzettend
goede artiest is, maar ook omdat
hij een bepaalde manier heeft van
zijn gevoelens uiten in een vorm
van kunst, of het nou een schilderij
is of een liedje. Hij inspireert mij en
veel anderen van zijn volgers, iedere
keer.

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister vooral naar pop rock en
K-pop, maar voor mij is het al snel
goed met muziek. De laatste paar
dagen heb ik eigenlijk het nieuwe
album van Stray Kids ‘in live’ op
shuffle staan. Ik ben echt dol op dat
album.

Welke sport doe je of vind jij leuk?
Ik fiets naar school, dat vind ik wel
genoeg, nee grapje. Ik probeer zeker
iedere week een paar keer te wandelen en vaak moet mam mij dan
wel van de bank aftrekken om mee
te gaan. Maar als we dan uiteindelijk
thuiskomen voel ik me wel stukken
vrolijker. Het voelt dan alsof ik de
hele wereld aan kan.

Zeewier chips. Oh jeetje, ik heb ze
voor het eerst gekocht op een beurs
en ben daarna terug gelopen om
een voorraad in te slaan. Als je dol
bent op zout eten is het zeker een
aanrader. Alleen verkopen ze zover
ik weet geen zeewier chips in de
supermarkt.

Van welk attractiepark zou jij een
abonnement van willen hebben?
Toverland, dat is lekker dichtbij en ik
vind het echt oprecht een leuk park.

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?
De meeste van mijn oude school en
van het internet. Ik ben zo blij dat
we social media hebben, want je
kunt nu zoveel makkelijker mensen
ontmoeten die dezelfde dingen leuk
vinden als jou.

Wat is jouw favoriete
kledingstuk?
Mijn XXL-trui natuurlijk. Die trui is
helemaal wit, dus dat is wel even
oppassen maar hij is zo zacht. Ik ben
wel lang dus als ik een ‘oversized’
trui aan heb lijk ik kleiner voor mijn
gevoel.

Hoi

Column

Taboe
numero?
Ik heb in het verleden wel vaker
geschreven over taboes. Iets
waar ik graag over wil blijven
schrijven, dus deze week schrijf
ik daar ook weer over. Deze
week over iets dat de helft van
de wereldbevolking meemaakt,
namelijk menstruatie. Ja dat
klinkt redelijk raar, maar het is
wel een taboe.
Het klinkt zeker raar, maar het is
een taboe. Zelf praat ik er openlijk
over met iedereen, maar ik merk
dat veel vrouwen dat niet durven.
Ook vrouwen van mijn leeftijd of
die al in hun 30e zijn. Terwijl ik dan
juist denk, waarom? Ik krijg het,
jij krijgt het, je dochter, je vrouw,
je beste vriendin, we krijgen het
allemaal. Althans, bijna elke vrouw
krijgt het. Het is iets natuurlijks
en laat zien dat we niet zwanger
zijn. Waarom wordt je dan raar
aangekeken als je ongesteld bent?
Zelf ben ik iemand die openlijk
met maandverband naar de wc
loopt en mij maakt het niet uit
als iemand dat ziet. Nu kan ik
begrijpen dat veel vrouwen dat
niet hebben, maar het zou niet
hoeven. Wij zijn mooi en ongesteld
zijn hoort daarbij. Zelf ben ik er
erg voor dat je als vrouw jezelf
ziek mag melden als je ongesteld
bent en het teveel pijn doet. Zelf
heb ik dat een keer moeten doen,
ik had die keer zoveel pijn dat
ik niet meer kon staan. Ik heb
vaak last van krampen, ook als
ik niet ongesteld ben. Ik leef
eigenlijk met krampen en word
er elke dag mee wakker, of ik nu
ongesteld ben, mijn ovulatie heb
of gewoon helemaal niks. Ik heb
altijd krampen, daarvoor ga ik
wel naar de osteopaat dus het is
deze menstruatie al minder. Als ik
ongesteld ben heb ik ook rugpijn
en bovenbeenpijn en ja, dan doet
lopen pijn. Dan zal je jezelf dus
ziek moeten kunnen melden als
het teveel pijn doet. Daarnaast
vind ik dat menstruatieproducten
goedkoper moeten worden.
Vrouwen kunnen soms niet eens
maandverband of tampons kopen
en dat terwijl menstruatie iets
natuurlijks is dat je niet tegen
kan houden. Ik hoop dat er in
de toekomst beter gepraat kan
worden over ongesteld zijn, het is
normaal.

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

Tweede lockdown is onvermijdelijk
RIVM-directeur Jaap van Dissel zei dinsdag 22 september dat er sprake is van een tweede coronagolf.
Hij verwacht dat het aantal opnames verder zal
toenemen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er
vorige week 13.471 nieuwe personen positief
zijn getest op COVID-19. Dit betekent dat er
voor de derde week op rij een sterke toename
in het aantal besmettingen is. Het lijkt alsof
steeds meer mensen de regels aan hun laars
lappen. Afstand houden blijkt steeds moelijker
en illegale feestjes duiken overal op. Om die

stijging in het aantal besmettingen een halt toe te
roepen lijkt een tweede lockdown onvermijdelijk.
We willen toch niet dat straks weer al het bezoek
uit de verpleeghuizen wordt geweerd en dat het
zorgpersoneel, dat nu al op haar tandvlees loopt,
de toestroom van patiënten niet meer aan kan?
Dan maar rigoureuze maatregelen nemen.
Aan de andere kant moeten we er ook voor waken
dat we meteen in een paniekmodus springen.

We zijn nu veel beter voorbereid op een coronagolf
dan een half jaar geleden. Regionaal maatregelen
nemen is veel beter dan een heel land op slot
gooien.

Tweede lockdown is onvermijdelijk.
Wat vindt u?

Voor elk thuis wat wils!
• Kamerplanten voor elke plek
• Blad- en hangplanten
• Bloeiende planten
• Vetplanten en cactussen
• Van miniplant tot reus
• Bijzondere planten
• Bijzonder groot assortiment!
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geopend

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

VVD Venray

Zwabberbeleid

Bij de coalitiebesprekingen in 2018, waar we nog aan hebben deelgenomen, was het al duidelijk dat punten als klimaatadaptatie en
alternatieve, duurzame energievoorzieningen ingewikkeld zouden worden. Dat je de inwoners vanaf het begin moet meenemen in het proces,
dat een NIMBY-reactie (Not In My Backyard) logisch is en dat uiteindelijk lastige knopen moeten worden doorgehakt om voor alle inwoners
van Venray een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving te creëren.
Met enige tevredenheid bekeken wij
dan ook aan het begin van deze coalitieperiode het akkoord dat gesloten
werd tussen CDA, VL en D66. Met als
hoofdthema duurzaamheid en daarnaast inclusiviteit en veiligheid als
rode draden, zagen wij een deel van
onze eigen ambities terug in het programma. Daar willen wij ook graag
onze schouders onder zetten.
We zijn nu een paar jaar verder.
Hoe duurzaam zijn we geworden?

Venray Lokaal

Nadat kant en klare initiatieven zijn
gecanceld, vervolgens rechtszaken
gingen lopen, algemene criteria en
voorwaarden pas naderhand worden
vastgesteld, begint onze ambitieuze
coalitie uiteindelijk de inwoners te
vragen wat ze eigenlijk willen.
Beste coalitie, ongetwijfeld heeft
u goede intenties, maar dit is
zwabberbeleid. Weet u niet meer
wat u wil, of u durft uiteindelijk de
rug niet recht te houden? Of heeft u

nieuwe inzichten of doelstellingen?
Uiteindelijk moet je niet kijken naar
een akkoord of het programma, maar
naar het beleid wat daadwerkelijk
wordt neergezet. Daarbij bekruipt
ons een heel ander gevoel dan dat
we in het begin hadden. Dat van
één stap vooruit en vervolgens twee
stappen terug. Wat ging er toch mis?

Wim De Schryver

Coronabeleving onder de jeugd

Er vinden de laatste tijd veel besmettingen plaats onder de jeugd, zowel in privésfeer als in de kroegen. Steeds vaker wordt de jeugd bestempeld als het grootste probleem in de verspreiding van corona, omdat zij zich niet aan de regels houdt.
Vaak wordt deze constatering
omringd door onbegrip: waaróm
houdt de jeugd zich niet aan de
regels? Er wordt echter weinig bij
stilgestaan dat er van jongeren
véél wordt gevraagd: hen wordt
gevraagd om hun sociale levens op
pauze te zetten om risicogroepen
te beschermen, voor een virus
dat niet echt gevaarlijk is voor
hen. Op 15 maart werden alle
scholen, restaurants, cafés en
bioscopen gesloten. Sporten was
ook niet mogelijk. Jongeren zagen

hun examens, tentamens, gala’s,
examenfeesten en -stunts niet
door gaan. In eerste instantie was
er natuurlijk grote teleurstelling,
maar óók veel begrip. Het is niet
voor niks dat er pas recentelijk veel
besmettingen zijn onder de jeugd.
Dit heeft met de ontwikkeling
van het coronabeleid te maken:
vanaf 1 juni mochten restaurants,
middelbare scholen, musea,
theaters en bioscopen weer open.
Veel verlichtende maatregelen,
maar niet voor jongeren. Feesten en

uitgaan mag nog steeds niet. Hier
komt bij dat niet alleen jongeren
zich niet aan de regels houden, maar
ook mensen van middelbare leeftijd,
ouderen en zelfs ministers. Dit alles
zorgt voor frustratie en minder
motivatie bij de jongeren om regels
na te leven. Ik zou daarom een
oproep willen doen om jongeren ook
eens te bedanken voor het offer dat
zij al zeven maanden brengen.
Nick Rutten,
commissielid

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

Willy’s Wereld

Column

Geduld
De Tour van ’89 was de spannendste ooit. Op de laatste dag
wist Lemond te winnen van
Fignon in een allesbepalende
tijdrit. Wie had verwacht dat dit
kunststukje nog eens herhaald
zou worden?
Hoewel Roglič van Sloveense
afkomst is voelde de aanstaande
overwinning door de Jumboploeg ook als Nederlands succes.
Voorlopig gaat deze tour de boeken in als één van de slechtste ooit
als het gaat om de prestatie van
Nederlandse wielrenners. Geen
ritzege en slechts één Nederlander
in de top 10. We zullen geduld
moeten hebben om te kunnen
juichen om Oranje-wielrenners.
Zondag werd ons ook om geduld
gevraagd. Tijdens onze rondreis
door Nederland bezochten we
Noordwijk. We wilden lunchen op
het strand. Het was een mooie
nazomer dag en de strandtent was
verrast door de drukte. Er werd
volop met tafels gesleept waarop
steevast een bordje ‘gereserveerd’
werd geplaatst. Dit werd gedaan,
zo bleek achteraf, om te voorkomen dat mensen op eigen initiatief
plaatsnamen. Je moest jezelf eerst
melden en registreren. Er ontstond
een rijtje, maar de wachttijd was
goed te hebben. Binnen enkele
minuten hadden we een heerlijke
plek op het strand waar we vervolgens een paar uur lekker zijn
blijven zitten. Niet iedereen kon
goed overweg met het wachten.
Hoewel we zelf ook niet meer bij
de jongsten horen viel het ons op
dat vooral veel senioren zelf een
plekje probeerde te kapen, terwijl duidelijk was hoe het protocol
werkte. Ook stonden ze te morren
in de rij of vertrokken ze toch naar
een andere tent (om ook daar in
de rij te staan). Weinig geduld. Ik
vraag me af waarom ze zo klagen
over even moeten wachten. Het
is zondag en ze hebben toch alle
tijd van de wereld? Of worden we,
naarmate we ouder worden, steeds
zenuwachtiger dat de dood ons op
de hielen zit en hebben we daardoor geen geduld meer? Op zee
lagen cruiseschepen werkloos voor
anker. Op zee, want dat is goedkoper dan in de haven. Zou mooi zijn
als de ongeduldige ouderen eens
zouden denken aan de bemanning
die met een engelengeduld weken
op zo’n schip moet wachten.
Hou vol!
Willy
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Huldigingen bij voetbalclub B.V.V.’27
Bij voetbalclub B.V.V.’27 uit Blitterswijck is op donderdag 17 september een aantal jubilarissen gehuldigd.
Daarnaast is Wiel Hendrickx uitgeroepen tot erelid van de voetbalclub.

Gelijkspel
in korfbalwedstrijd
SVOC’01/United
Het eerste korfbalteam van SVOC’01/United speelde op zondag
20 september in Schijndel tegen Celeritas/Avanti. Het werd een
gelijkspel, de wedstrijd eindigde in 7-7.
SVOC’01/United begon de
wedstrijd en stond al snel met
0-3 voor. Vervolgens kreeg de
tegenstander ook enkele kansen,
maar evengoed ging het uitteam
de rust in met een stand van 2-5.

De tegenstander kwam met een
paar treffers steeds dichterbij,
waardoor uiteindelijk in de laatste
minuut het gelijkspel werd
gemaakt. De wedstrijd eindigde
in een 7-7 gelijkspel.

Fysieke wedstrijd
Het was een fysieke en
spannende wedstrijd, waarbij
SVOC’01/United tot het eind
moest blijven strijden. Na de
rust was het aanvallend wat
meer zoeken waardoor de bal
er minder makkelijk in ging.

Tekst: korfbalvereniging
SVOC’01/United

Gewaagd aan elkaar
Wiel Hendrix ontvangt zijn oorkonde als erelid van voorzitter Niels Hendrix

Rütten was 70 jaar lid. Wiel Hendrickx
werd uitgeroepen tot erelid. Voorzitter
Niels Hendrix sprak hem toe. Hij stond
onder meer in de kantine achter de

De jubilarissen waren Sjaak Sluiters
en John Boom waren 25 jaar lid,
Hay Hofmans, Hay Gooren en Wiel
Hendrickx waren 60 jaar lid en Paul

tap, was leider bij de A-jeugd, was
bestuurslid en ook zat hij in diverse
commissies.

Wedstrijd tussen
De Peelkorf en
Prinses Irene eindigt
in gelijkspel
Korfbalvereniging De Peelkorf uit Ysselsteyn speelde op zondag
20 september een competitiewedstrijd tegen Prinses Irene uit
Nistelrode. De wedstrijd eindigde in een 8-8 gelijkspel.

Op zoek naar
leuk 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?

Meewerkend voorman tomatenkwekerij (fulltime)

Beide partijen waren vanaf
minuut 1 gewaagd aan elkaar.
Verdedigend stond de Peelkorf
goed en aanvallend kwamen ze
continu op voorsprong. Prinses
Irene maakte snel na een voorsprong ook telkens een doelpunt. De Peelkorf kon het gat
niet groter maken dan 1 doelpunt
verschil. Met een 6-5 voorsprong
ging het team de rust in.
Na rust kwam Prinses Irene goed
terug en werd het gelijk, 6-6.
Het ging gelijk op, beide partijen kwamen moeilijk tot scoren.

Er waren genoeg kansen maar
deze werden niet benut door de
Peelkorf. In de slotfase werd het
spannend. Prinses Irene kwam
op voorsprong, het stond 7-8.
In de laatste minuut zorgde Lisa
Verlijsdonk met een doorloopbal
voor gelijkspel. Eindstand: 8-8.

Tekst: korfbalvereniging
De Peelkorf

Regio Horst | Vac. Nr. P042996

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de glastuinbouw, waarbij je verantwoordelijk bent voor de aansturing van medewerkers? Je bent dagelijks aan het werk
in de kas, voor aansturing en meewerken met uitvoerende werkzaamheden.

Allround monteur (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P042958

Jij bent een echte alleskunner! Binnen deze pluimveehouderij word jij namelijk
verantwoordelijk voor alle technische werkzaamheden. Je bent dagelijks bezig met
onderhoud aan de vijzels, eierinpakker, motoren en voermenginstallaties. Je werkt
voornamelijk buiten de stallen.

Medewerker intern transport (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P042826

Bouw mee aan de duurzame productie van prefab beton binnen een vooruitstrevend
familiebedrijf. In deze functie ben je dagelijks bezig met het laden en lossen van de
elementen. Je werkt hiermee met een heftruck en bovenloopkraan.

Logistiek medewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P042774

Voor deze kaasmaker ben je verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtwagens, controleren van inkomende en uitgaande goederen en voorraadbeheer.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

Korfbal

Oranje Wit wint nipt
van Heumen
De dames van korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen
speelden op zondag 20 september een wedstrijd in Heumen.
De thuiswedstrijd in Leunen resulteerde uiteindelijk in een
nipte overwinning voor Oranje-Wit.
Het was een vlammende start
voor Leunen, na 5 minuten stond
er al een 3-0 voorsprong op het
scorebord. Dit was voor korte
duur. Beide ploegen kregen het
lastig en speelden slordig. Er werd
voor rust nog wel enkele keren
gescoord met als tussenuitslag
4-4. Ook na rust liep het niet
soepel aan Leunse kant en het
was dan ook Heumen dat de
voorsprong pakte. Uiteindelijk
begon het toch weer een beetje
te draaien bij Oranje-Wit en werd
er drie keer op rij gescoord. Nu er

een gaatje geslagen was, was het
taak om de wedstrijd netjes uit
te spelen. Er waren veel kansen
aan beide kanten. Heumen kwam
nog wel dichterbij, maar met een
doelpuntje voorsprong bleven de
twee punten toch in Leunen.

Tekst: korfbalvereniging
Oranje-Wit
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Venray wint spannende ouverture in extra tijd
In een enerverende competitieopening in de eerste klasse D klopte het eerste voetbalteam van SV Venray in
de blessuretijd Chevremont met 4-3 op zondag 20 september. Venray kwam twee keer terug van een
achterstand en Bram Vievermans bezorgde de thuisclub in de 92e minuut de volle winst.

een penalty tegen Venray. Ditmaal
was Stan Kersten de boosdoener.
Daniël Meijer koos nu voor de andere
hoek en tegen de verhouding in leidden de Zuid-Limburgers na een half
uur met 1-2. “Twee onnodige strafschoppen. Zo’n overtredingen moet
je niet maken in de zestien”, oordeelde Frans Koenen. “Chevremont
had op dat moment niets te zeggen
maar stond wel op voorsprong. En wij
konden aan de inhaalrace beginnen.”
Die leverde al snel succes op want op
aangeven van Stan Kersten schoot
Niek Versteegen de 2-2 binnen.

Penaltygeschreeuw

“Chevremont is een tegenstander die
ons ligt”, verklaarde Venray-trainer
Frans Koenen. “Zij spelen achterin
een-op-een en daardoor ontstaat
er ruimte voor onze aanvallers.
Dat was vanmiddag ook te zien,

we kregen veel kansen.”
Venray opende sterk en binnen een
kwartier rondde Niek Versteegen
een diepe bal doeltreffend af, 1-0.
De thuisclub drukte door en leek op
weg naar een tweede treffer. Totdat

Stef van Dijck een onbehouwen overtreding maakte in de zestien: strafschop en geel. Daniël Meijer liet de
nieuwe Venray-doelman Arjan Ardts
kansloos vanaf de stip, 1-1. 10 minuten
later floot arbiter Theelen weer voor

Vijf minuten na rust nam de
Kerkraadse ploeg toch weer de leiding. De Venrayse defensie was bij
een aanval over links niet goed bij
de les en Eloy Cox scoorde de 2-3.
Venray schakelde direct over op de
tegenaanval en het thuispubliek
schreeuwde om een strafschop toen
Niek Versteegen werd gevloerd binnen
de beruchte lijnen. Leidsman Theelen
wuifde alle protesten weg. Venray was
getergd en Stan Kersten strandde na
een mooie solo op keeper Twan Roex.
Even later was het toch raak. Na een
combinatie met Stan Kersten scoorde
uitblinker Niek Versteegen voor de
derde maal, 3-3.
Frans Koenen paste een dubbele

wissel toe. Jesse Rommen en Koen
Verlinden maakten plaats voor Rick
Egelmeers en Bram Vievermans die
beiden een hoofdrol zouden vertolken.
Al snel verscheen Bram Vievermans
in kansrijke positie maar de doelman
redde. Het spel golfde op en neer.
Na een afgeslagen corner sprintte
Niek Versteegen vanaf eigen helft
naar het doel. Hij gaf de bal aan de
meegelopen Bram Vievermans die
voorlangs schoot. In de 84e minuut
raakte Rick Egelmeers in de clinch met
Kevin Senden die een slaande beweging maakt. Dat was arbiter Theelen
niet ontgaan en hij trok de rode kaart.
Met tien man probeerde Chevremont
de 3-3 over de eindstreep te loodsen.
Die opzet leek te slagen maar in de
extra tijd waagde Niek Versteegen
nog een doelpoging. Omdat keeper
Roex met zijn vingertoppen de bal
aanraakte, mocht Stijn Brinkman een
hoekschop nemen. De bal belandde
bij Bram Vievermans die zich geen
moment bedacht. Schitterend verdween de uithaal via de binnenkant
paal in de kruising, 4-3. Frans Koenen
was heel blij met de eerste winst.
“We hebben verdiend gewonnen en er
is bij vlagen ook goed gespeeld.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen

actieactieactie
Strakke benen/buik

ATB-vereniging De Mudhunters
organiseert toertocht

12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Industiestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01

Na verruiming van de coronaregels heeft ATB-vereniging De Mudhunters Venray uit Venray een toertocht
uitgezet in en rondom de bossen van Venray. De tocht vindt plaats op zondag 27 september. De start is vanaf
het clubgebouw van ATV Venray.

Wij zijn, in verband met het vertrek van een lid,
op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht
Wie wij zijn
Stichting Kinderopvang ‘t Nest biedt kwalitatief goede opvang voor alle
kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar in de Gemeenten Horst
aan de Maas en Venray. We vinden het belangrijk dat de leefbaarheid
in de kleine kernen voor gezinnen met kinderen aantrekkelijk blijft
en hebben daarom circa 30 locaties in de gemeenten. We zijn een
toonaangevende speler op het gebied van kinderopvang in de regio
Noord-Limburg.

Interesse?
Bekijk de gehele vacature op www.kinderopvanghetnest.nl,
vraag de profielschets op via marilyn.smits@kinderopvanghetnest.nl of
neem contact op met Stan Timmermans, voorzitter Raad van Toezicht,
De afstanden zijn 35, 45 en 60 kilometer over een aantal vernieuwde routes
met nieuwe tracks. De toertocht gaat
over singletracks en bospaden, inclu-

sief verzorging op de pauzeplaats.
De start voor alle afstanden is tussen
08.00 en 09.30 uur. Op de startlocatie
en pauzeplek wordt rekening gehou-

den met de coronarichtlijnen. Voor
meer informatie, kijk dan op de website van Mudhunters.

via 06 51426346.

www.kinderopvanghetnest.nl
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Geplukt

Stan Kunen Geijsteren
Menig inwoner van Geijsteren kent de geboren en getogen Keieschieter wel. Stan Kunen (36) doet veel voor het dorp. Zo schittert hij elk jaar als
vorst bij de carnavalsvereniging, maar deelt hij de bühne ook regelmatig met zijn Schotse doedelzak. Deze week wordt Stan geplukt.

Vorst zijn voelt voor mij dus heel speciaal. Het is zo’n gevoel terug naar
vroeger, je leeft hoe pap dat ook heeft
gedaan. Je staat als het ware in zijn
schoenen.” Vorst zijn heeft voor Stan
vooral een belangrijk doel: “Je zorgt
ervoor dat heel Geijsteren een fantastische carnaval heeft. Als vorst regel
je het een en ander, dus dan is het
extra mooi wanneer iedereen uit z’n
dak gaat.”
Over regelen gesproken, als je wat
georganiseerd moet krijgen, kun
je het beste bij Stan terecht. “Ik
haal ontzettend veel energie uit
organiseren. Ik vind het erg leuk om
te zien dat anderen plezier hebben
en ik daaraan mijn bijdrage kan
leveren. Zo organiseer ik elk jaar een
voetbalreis met de collega’s. Dan
gaan we naar een Europese wedstrijd
en doen we naast de match allerlei
activiteiten. Het liefst zou ik een
voetbalreisbureau hebben.”

Achterbendt

wilden wij groter en mijn moeder
kleiner gaan wonen”, vertelt Stan. “En
daarom vond ik het wel een goed plan
om in het ouderlijk huis in te trekken.
Om het eigen te maken moest wel het
een en ander gebeuren.” Stan riep wat
vrienden op en ze gingen aan de slag.

Zo’n twee jaar woont Stan Kunen
samen met zijn partner Maartje
en dochter Fem (1) in het ouderlijk huis. Op zijn 27e verhuisde hij
met Maartje naar de andere kant
van Geijsteren, om daar samen te
gaan wonen. “Enkele jaren later

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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“Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet de
handigste, maar ik heb wel een aantal
handige vrienden. Daar heb ik geluk
mee. De één kan stroom aanleggen
en de ander is weer handig bouwvakker of loodgieter.” En zo toverden
de twee Stan’s ouderlijke woning om
tot hun droomwoning. Daarna kwam
al snel dochter Fem. “Kinderen heb
ik altijd prachtig gevonden”, zegt hij.
“Maar dan vanaf 3 jaar, als ze wat
meer gaan ontwikkelen. Daar kom ik
toch op terug, want wat is het prachtig om je eigen dochter te zien groeien
in wat ze doet en kan. Alle momenten
met haar zijn mooi.”

Uit schulp

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Stan groeide op in Geijsteren, samen
met zijn ouders en twee zussen.
“Ik ben de middelste”, zegt hij.
“Bij één zus heb ik ook een tijdje in
de klas gezeten; dat ging hartstikke
prima. Ik was toen nog best rustig.”
Nu is dat wel anders. Stan zegt zelf
dat hij later uit zijn schulp is gekropen.
“Ik was dus ook echt geen rebel op de
middelbare school.” Het uitgaansleven
heeft hem goed gedaan. “Op gebied
van mijn sociaal karakter dan”, zegt
hij lachend. “Mijn schoolprestaties
hebben er soms wel onder geleden.
Nadat ik havo afrondde, ging ik een

jaar meau doen, omdat mijn ouders
vonden dat ik nog niet klaar was voor
het hbo; ik was nog erg jong.” Na
een jaartje bedrijfseconomie, waar
hij zijn propedeuse haalde, volgde
nog een korte opleiding bedrijfskader in Eindhoven. “Ik wilde aan het
werk, ik had het gehad met school”,
vervolgt Stan. En zo begon hij bij de
Boerenbond in Swolgen. “Via een
voetbalvriend, die daar ging stoppen, kwam ik bij het bedrijf terecht.
Ik kreeg de functie assistent bedrijfsleider toegewezen en heb een mooie
tijd gehad.” Na zo’n 4,5 jaar vervolgde
Stan zijn weg en ging bij de agrarische coöperatie Vitelia in Oirlo werken. “En daar werk ik nog steeds. In
een andere functie dan dat ik begon,
maar ik werk nog steeds met erg
veel plezier voor hetzelfde bedrijf.”
Stan houdt zich voornamelijk bezig
met IT-gerelateerde zaken.

Vorst
Bij het woord ‘carnaval’ komen er
vast wat kriebels bij de Geijsternaar
omhoog. Stan is sinds 2014 de
vorst van carnavalsvereniging
De Keieschieters en was in 2011 prins.
“Het is met de paplepel ingegoten. Want pap is ook vorst geweest.
Helaas is hij veel te vroeg overleden.

En dan heeft Stan nog een hobby:
muziek. Want hij speelt in De
Achterbendt. “We spelen voornamelijk folk, punk en rock. En dat alles met
een typisch Geijsters dialect sausje.
De band is ontstaan aan de tap en
we spelen elk jaar een paar optredens, vooral op kermissen hier in de
buurt.” Door de band is Stan verliefd
geraakt op de doedelzak. “In een
bepaald nummer dat we wilden
coveren was een doedelzak te horen.
Mijn oom bespeelde het instrument
en ik probeerde het een paar keer
uit.” Het beviel hem wel en zo ging
De Achterbendt meer folk spelen.
“Na een tijdje met een doedelzak
te hebben gespeeld, wilde ik eigenlijk wel zo’n echte Schotse. Uiteraard
moest ‘ie uit Schotland komen en
zocht ik er een op. Helaas waren de
verzendkosten 100 euro. Dan maar
met een paar man voor een paar
dagen richting Schotland om er een op
te halen. Daar hebben we een gezellig
weekend gehad.”
En zo is Stan nog lang niet uitgepraat. Zo is hij lid van het Koninklijk
Sint Willibrordusgilde in Geijsteren en
is hij een fervent voetbalsupporter.
“We proberen met een paar vrienden zo veel mogelijk wedstrijden
te zien van de Duitse club Borussia
Mönchengladbach. De sfeer is daar zo
prachtig. Het maakt niet uit voor welk
team je bent, ook al zit je grootste
rivaal naast je op de tribune, iedereen
is gelijk.”
Samen met Maartje en Fem kan
Stan niets anders zeggen dat hij het
goed voor mekaar heeft. “Wat wil je
meer? Je hebt een leuke partner, een
prachtige dochter, een mooi huis,
een interessante baan en gezellige
vrienden. Ik ben helemaal tevreden.”

Het liefst zou ik
een voetbalreisbureau
hebben

Tekst en beeld: Niels van Rens
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IVN Geysteren

Zoek- en opdrachten
speurtocht in Wanssum
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 27 september een
zoek- en opdrachtenspeurtocht voor gezinnen. De speurtocht
start vanaf de parkeerplaats bij de jachthaven in Wanssum.
Met de (groot)ouders gaan de
kinderen op pad om het nieuw
ontwikkelde gebied in en rond
Wanssum te ontdekken. De tocht
duurt ongeveer twee uur en foto’s
en opdrachten wijzen de weg.
De paden zijn begaanbaar en dus
ook geschikt voor buggy’s en dergelijke. De speurtocht start tussen 09.30 en 10.30 uur. Deelname
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Bands Op Zondagmiddag in wijk
Landweert
De culturele activiteit Bands Op Zondagmiddag wordt op zondag 27 september georganiseerd in de wijk
Landweert in Venray. Tijdens deze activiteit treedt de band The Black Jack Project op.

is gratis. Aanmelden is wel nodig
vanwege de maatregelen rondom
het coronavirus. IVN GeysterenVenray gaat ervan uit dat deelnemers eigen verantwoordelijkheid
tonen tijdens de wandeling en zo
nodig de gepaste afstand in acht
nemen.

KBO Leunen

Kienmiddag vervangt Dag
van Ouderen in Leunen
KBO Leunen organiseert op donderdag 1 oktober een Kienmiddag.
Deze activiteit wordt gehouden voor alle ouderen uit de regio
van Venray.
KBO Leunen organiseert deze middag als alternatief voor de Dag van
Ouderen. Deze dag zou eigenlijk
eerder plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus is het niet
doorgegaan. De Kienmiddag is
de vervanging. Het evenement

begint om 13.30 uur en duurt tot
ongeveer 16.00 uur. De locatie is
MFC De Baank aan de Albionstraat,
nabij de kerk in Leunen. De coronamaatregelen worden in acht
genomen.

Voorbereiding door vrijwilligers

Landweert Leeft organiseert
weer Samen aan Tafel
Stichting Landweert Leeft organiseert op dinsdag 29 september
een nieuwe editie van Samen aan Tafel. Bij dit evenement worden
de coronarichtlijnen in acht genomen.
Door de coronacrisis heeft het
even geduurd totdat Samen aan
Tafel georganiseerd kon worden.
De laatste activiteit was volgens
de agenda van Landweert Leeft op
18 februari. Samen aan Tafel is een
eetpunt dat wordt georganiseerd
in wijkgebouw ’t Stekske in buurt
Landweert in Venray. Samen aan
Tafel bevordert de sociale cohesie.
Iedere maand komt een aantal
vrijwilligers bij elkaar om het
menu samen te stellen en de dag

voordat er gegeten wordt is er een
schil- en snijploeg bezig met de
voorbereidingen voor de maaltijd.
Op de dag zelf wordt er ‘s morgens
bij een cateringbedrijf gekookt en
is een andere groep bezig de zaal
klaar te maken zodat in de middag
gegeten kan worden.
Opgeven kan door persoonlijke
gegevens door te geven via
info@landweertleeft.nl

Buurtwinkel

Seniorencirkel in Venray
In wijkcentrum Brukske in Venray wordt op dinsdag 13 oktober
een bijeenkomst gehouden over een seniorencirkel. In navolging
op de buurtcirkels komt er dus nu ook een seniorencirkel
in Venray.
Een seniorencirkel is een groep van
negen tot twaalf mensen die bij
elkaar in de buurt wonen. Door bij
de seniorencirkel aan te sluiten,
leren ze elkaar kennen. Samen
kunnen dan activiteiten worden
ondernomen. Ook kunnen zij bij
elkaar terecht als er hulp nodig is.

Het is een vijfkoppige band akoestische band uit de omgeving Venray.
Het repertoire bestaat uit pop, funk en
soul van zowel vroeger als nu met een
saus Black-Jack’s improvisatie. De band

speelt een mix van instrumentale
en gezongen liedjes. Ook zangeres
Denise Raetsen treedt die middag op.
Vanwege de coronapandemie is er een
beperkt aantal plekken. De organisa-

tie mag maximaal vijftig gasten verwelkomen en reserveren is hiervoor
noodzakelijk via aanmeldenBOZM@
outlook.com

Speciale TV-uitzending op
“ Dag van de Ouderen”
Rond de eeuwwisseling hebben de Verenigde Naties 1 oktober uitgeroepen
als de Dag van de Ouderen. In Venray haakte in 2003 de Centrale van
Ouderenverenigingen hierop in met een feestmiddag in De Kemphaan, waaraan
alle senioren van Venray van boven de 55 jaar konden deelnemen.Al spoedig
was deze te klein en is de werkgroep Dag van de Ouderen uitgeweken naar de
Schouwburg. Daar is de dag sindsdien gebleven. De feestelijkheden begonnen
elk jaar met een plechtige hoogmis in de Grote Kerk. Daarna was er een
programma van anderhalf uur in de Schouwburg Venray. Dit jaar is dit helaas
niet mogelijk.
In plaats van de wegens corona gecancelde theatervoorstelling in de schouwburg,
komt Omroep Venray met een speciaal tv-programma op de Dag van de Ouderen.
Het is een mix van muziek en show met o.a. de Rooyse Hofkapel, Grad en Petran,
de Trennesetters de Hellege. Verder zijn opnames gebruikt van het concert in
de Grote Kerk waarmee in 2018 de bevrijding van Venray werd herdacht. Ook
komen er recente beelden van Oirlo voorbij. Deze extra uitzending op 1 oktober
is een initiatief van commissie van de Centrale van Ouderenverenigingen uit
Venray en begint om 15.00 uur
.
Waar is Omroep Venray te bekijken?
• Ziggo digitaal
kanaal 45
• KPN, XS4ALL
kanaal 1397
• Telfort (witte afstandsbediening)
kanaal 1397
• Telfort (zwarte afstandsbediening) kanaal 2144
• Edutel, Fiber.nl
kanaal 2144
• Via Glaswebvenray
kanaal 550
• Trined
kanaal 509
• www.omroepvenray.nl/livetv/

De informatiebijeenkomst is van
13.30 tot 14.30 uur. Aanmelden kan
via l.willemssen@synthese.nl of via
06 40 90 50 20.
Meer informatie is te vinden via
www.buurtcirkel.nl

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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597,-

SIEMENS WASMACHINE / WM14T590NL

PANASONIC 4K TV / TX-50GXW804

• Energieklasse A+++ • 1400 t/pm • 8 KG
• iQdrive-motor met 10 jaar garantie

• 50 inch (127 cm) • 4K Ultra HD • Cinema Surround Plus en Dolby Atmos • HDR10+

WEG=PECH!

PHILIPS
SCHEERAPPARAAT
S5400/06
• MultiPrecision-messysteem
• SmartClick-precisietrimmer
• 45 min. draadloos gebruik

99,-

-22%

77,-

-17%

OP=OP!

-29%

MIELE
STOFZUIGER
Compact C1 EcoLine

SIEMENS
VOLAUTOMAAT
TI351209RW

• Actieradius 9 meter
• 550 watt vermogen
• AirClean filtersysteem

• Keramische maalmolen
• MilkPerfect
• Makkelijk te reinigen

189,-

157,Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

599,-

427,-

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

