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Last Man Standing
De 20-jarige Moësha Aarts uit Venray stond samen met een vriendin zaterdag 31 oktober op een verhoging om geld op te halen om psychische problemen bij jongeren tegen te gaan.
Volgens haar ligt er een taboe op dit onderwerp en wil ze met de ‘Last Man Standing-actie’ daar aandacht voor vragen. Lees verder op pagina 06

Motie over bibliotheek valt verkeerd bij CDA
Martin Leenders (Samenwerking Venray) greep tijdens de begrotingsvergadering op dinsdag 3 november de
kans aan om plotseling een motie over de bibliotheek in te dienen. Hij bemerkte dat enkele partijen hun zorgen uitten over de te krappe ruimte die de bibliotheek in het nieuwe pand zou krijgen. De motie pleitte voor
een ruimere bibliotheek en werd met een meerderheid van achttien stemmen voor en negen stemmen tegen
aangenomen. Tot ongenoegen van het CDA die als enige partij tegenstemde.
Dat tijdens de vergadering ineens een
nieuwe motie op tafel kwam, viel verkeerd bij CDA-fractieleider Toon Loonen.
Hij wilde de motie eerst binnen zijn
negenkoppige fractie kunnen bespreken. Omdat het een digitale vergadering was en alle raadsleden thuis zaten,
was dat niet goed mogelijk. “Ik kan
nu niet telefonisch met acht mensen
overleggen”, reageerde Toon Loonen.
“We stemmen over iets wat we niet
hebben kunnen bespreken. Daarmee
doen we de democratie geweld aan”,
stelde Loonen die ook zijn onvrede

uitte over de inhoud van de motie.
“Want we kunnen nu niet zomaar iets
veranderen aan het ontwerp.”

Ontwerp herzien
De bibliotheek krijgt in het nieuwe
onderkomen in het voormalige winkelpand van Albert Heijn een oppervlakte
van 1.200 vierkante meter. Enkele
partijen vinden deze ruimte te krap en
stelden voor de ingeplande fietsenstalling te laten vervallen.
Martin Leenders greep de schorsing van
een halfuur aan om met andere fracties

een motie op te stellen. “We willen het
ontwerp herzien en de fietsenstalling
heroverwegen. Dan ontstaat er meer
ruimte. Ook voor andere organisaties
die de bibliotheek versterken”, lichtte
hij toe. “Want er zijn ook vanuit de
bibliotheek signalen dat de ruimte te
krap bemeten is.”
Dat laatste sprak wethouder Anne
Thielen (CDA) tegen. Volgens haar
heeft de bibliotheek aangegeven dat
1.200 vierkante meter passend is.
Dat staat ook in het programma van
eisen waarmee de architect nu aan de

slag gaat. Thielen raadde de motie dan
ook af. “Het is vreemd. Want de raad
gaat nu tegen haar eigen uitgangspunten in. Bovendien heeft het ook
financiële gevolgen.” Martin Leenders
reageerde ‘dat de raad er nu anders
in zit’. “Daarom willen we niet langer
wachten. Beter ten halve gekeerd dan
ten hele gedwaald”, zei hij.

Moties
Burgemeester Luc Winants kwam er
bij het sluiten van de vergadering
nog even op terug. “Ik kan me best
voorstellen dat deze vergadering niet
voor iedereen heeft opgeleverd wat
verwacht werd.” Aan het verzoek
vooraf van Winants om ‘te matigen met
het aantal moties en amendementen’
werd gehoor gegeven. Er werden

vooraf zes moties ingediend waarvan
er twee werden ingetrokken en twee
haalden geen meerderheid. De CDAmotie over een onderzoek naar een
ruimte voor een ruimteregeling en
een motie van Venray Lokaal over
een verlaagd haventarief voor schone
schepen, werden aangenomen.
De VVD-fractieleider Bas Künen sprak
zijn ongenoegen uit. “Aan dit geneuzel
heeft Venray niets. Laten we ons met
belangrijkere zaken bezighouden zoals
het bestrijden van de crisis.” Over de
begroting van 2021 waren de acht
partijen wel eensgezind. Vorig jaar
stemde de VVD nog tegen maar
ditmaal werd de begroting unaniem
aangenomen.
Tekst: Henk Willemssen
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Onderzoek waardevolle bouwkunst

Venray Lokaal wil geen sloop postkantoor
Venray Lokaal wil voorkomen dat het oude postkantoor op de hoek
Patersstraat-Poststraat in Venray wordt gesloopt. De lokale partij pleit
voor behoud van het pand, vooral omdat de laatste tijd al enkele waardevolle naoorlogse gebouwen zijn verdwenen.
Venray Lokaal meldt dat al langer geleden een sloopvergunning is afgegeven voor het voormalige postkantoor
en de naastgelegen directeurswoning.
De lokale partij vraagt aan het College
van B&W haast te maken met het onderzoek naar waardevolle bouwkunst uit
de wederopbouwperiode. “Het bestand
aan waardevolle naoorlogse gebouwen
in Venray staat zwaar onder druk”, vindt
Venray Lokaal dat het bedrijfsgebouw
van Inalfa en het onlangs gesloopte
pand Marktstraat 8 als voorbeelden
noemt. “Gelukkig kon de bibliotheek
op het laatste nippertje worden gered.
Maar een ander topstuk in Venray is
sterk bedreigd, namelijk het voormalige
postkantoor. Hiermee zou Venray weer
een stuk historie kwijtraken.”
Eigenaar Karel Janssen wil niet bevestigen dat er concrete sloopplannen zijn
voor het postkantoor. “Politieke partijen
kunnen beter eerst contact met mij contact opnemen voordat ze iets roepen”,
reageert hij. Het postkantoor staat
momenteel leeg nadat er een horecazaak in was gevestigd. De directeurswoning is verhuurd aan een fotostudio.
Karel Janssen geeft aan dat het pand
geen bijzondere of monumentale status heeft.
Het postkantoor werd in 1950 gebouwd
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nadat het vorige monumentale pand
met het karakteristieke torentje tijdens de bevrijding van Venray in oktober 1944 zwaar beschadigd raakte.
Het postkantoor werd op 28 februari
1951 geopend en in september 2010
weer gesloten. De gemeente verleende toen ook een sloopvergunning.
Venray Monumentaal probeerde toen
tevergeefs het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
“Aan de sloopvergunning is geen termijn verbonden”, zegt Karel Janssen.
“Als ik wil slopen dan moet ik dat
twee dagen van tevoren melden bij de
gemeente.”

Geen termijn aan
sloopvergunning
verbonden

Tekst: Henk Willemsen

Gemeente wil wonen in De Lindehof toestaan
Dagactiviteitencentrum De Lindehof wil twee appartementen aan Meerloseweg in Wanssum gaan
gebruiken voor permanente bewoning. In de appartementen is nu alleen tijdelijk logeren toegestaan.
Gemeente Venray wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.
De Lindehof startte in 2006 in
Wanssum met dagbesteding voor
volwassenen met een zorgvraag. De
stal van de oude boerderij is vanaf
2009 in gebruik als logeerplek voor

mensen met een beperking. Op de
bovenverdieping zijn hiervoor twee
appartementen ingericht met een
eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken.

Oh, zit dat zo!

Contant geld, hoe lang nog?
Gedurende de Coronacrisis is het gebruik van contant geld drastisch teruggelopen. Nu ligt er ook nog een
wetsvoorstel om beroeps- en bedrĳfsmatige contante betalingen voor bedragen vanaf 3.000 euro te
verbieden. Het einde van het contante geld lĳkt in zicht te komen.

0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

tingadviseurs bestaat een uitgebreide meldplicht. En omdat een
girale overschrijving altijd een spoor
achterlaat is het goed mogelijk deze
meldplicht te handhaven.
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De Lindehof wil de appartementen permanent gaan verhuren aan
mensen met een beperking die op
zoek zijn naar een geschikte woonruimte. Volgens het bestemmings-

plan is alleen wonen toegestaan in
het woonhuis en niet in de appartementen. Het bestemmingsplan staat
op de agenda van de commissie
Wonen van dinsdag 24 november. De
gemeenteraad neemt op dinsdag 15
december een besluit.

Contant geld is namelijk bij criminelen en witwassers nog steeds populair. Anders dan overschrijvingen
via de bank is contant geld lastig te
volgen. Banken zijn al verplicht om
verdachte transacties te melden en
ook voor andere financiële instellingen, notarissen, makelaars en
bijvoorbeeld accountants en belas-

De afgelopen jaren hebben banken
(en ook andere financiële instellingen en adviseurs) flinke boetes
gekregen omdat ze niet altijd aan
hun meldplicht voldoen. Let wel: het
gaat er dan niet om dat de banken
zelf zich bezighouden met witwassen, maar dat ze onvoldoende
maatregelen hebben genomen om
criminele betaling te identificeren, te
melden en eventueel tegen te houden. Inmiddels houden zich duizenden werknemers van banken zich
uitsluitend nog bezig met opsporen
van verdachte transacties.
Ook voor transacties met contant geld geldt een meldplicht.

Allereerst wederom voor banken.
Opnames en stortingen van grote
bedragen dienen door de banken
gemeld te worden bij de FIU (Financial
Intelligence Unit). Ook autohandelaren en andere handelaren in goederen
van grote waarde hebben een meldplicht indien betalingen in contant
geld plaatsvinden. Deze meldplicht is
uiteraard lastiger te controleren, maar
bijvoorbeeld boekhouders hebben
een afgeleide meldplicht, wat wil zeggen dat zij controle moeten uitoefenen op de meldplicht van hun klanten
en het niet melden moeten melden
bij de FIU.
Toch is dat kennelijk niet genoeg,
want er is een wetsvoorstel in de
maak dat nog verder gaat. Daarbij
worden contanten betalingen
boven de 3.000 euro geheel verboden. Handelaren mogen dan dus
dit soort bedragen niet meer aan-

nemen op straffe van en boete.
Daardoor probeert de overheid criminele wederom een stukje de pas af
te snijden en tevens het gebruik van
contant geld, met name de grotere
coupures, te beperken.
Voorlopig kunt u uw halfje volkoren
waarschijnlijk nog wel met harde
euromunten of biljetten blijven betalen, maar een cashloze samenleving
is zeker niet meer ondenkbaar.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB
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Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
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Stikstofuitstoot vliegbasis De Peel

Defensie ziet mogelijkheid in uitkopen
boerenbedrijven
Het uitkopen van agrarische bedrijven noemt het ministerie van Defensie een mogelijkheid om de stikstofuitstoot rondom vliegbasis De Peel in Vredepeel te verminderen. Om een ontheffing te krijgen van de Wet natuurbescherming moet Defensie concrete maatregelen treffen. Alleen voornemens zijn onvoldoende om de
natuurvergunning te krijgen.
Dat meldt het ministerie van Defensie
aan de leden van de Commissie
Overleg en Voorlichting Milieu (COVM).
De volgende COVM-vergadering staat
gepland op donderdag 3 december. Vanwege de coronamaatregelen
kon de vergadering van 8 oktober
niet doorgaan. Burgemeester Luc
Winants en Jan Houba, namens de
Venrayse burgers, vertegenwoordigen

gemeente Venray in de overlegcommissie over de heropening van vliegveld De Peel.

Eerste stap
Defensie zegt dat de vergunningaanvraag voor de Wet natuurbescherming
nu de hoogste prioriteit heeft. Het is
de eerste stap om tot een luchthavenbesluit te komen. Voordat het luchtha-

venbesluit in procedure kan worden
gebracht, moet de aanvraag van de
natuurvergunning rond zijn. Voor de
Wet natuurbescherming is de hoogte
van de stikstofuitstoot op Natura-2000
gebieden een belangrijk punt. Het gaat
om de nabijgelegen beschermde
natuurgebieden Boschhuizerbergen in
Venray en Deurnese Peel en Mariapeel
op de grens van Limburg en Brabant.

Lintje voor Peter Jakobs
Peter Jakobs uit Geijsteren heeft zondag 1 november een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Jakobs
kreeg het lintje uit handen van burgemeester Luc Winants na afloop van de Allerzielen-viering op het
kerkhof in Geijsteren.
Peter Jacobs (67) vervult al jarenlang
een verbindende en actieve rol in
het dorp Geijsteren. Zo is hij nauw
betrokken bij Kasteel Geijsteren. Hij
is onder andere beheerder van de
kasteelplaats, verzorgt het onderhoud van de tuinen, geeft rondleidingen, helpt bij de restauratie van

het kasteel en verzamelt en documenteert historisch materiaal.
Verder is Peter Jacobs mede
oprichter en actief bestuurslid van
de Heemkundevereniging Meerlo
Wanssum.
Daarnaast is Peter al vanaf 1969
gildebroeder bij het Koninklijke Sint

Willibrordusgilde Geijsteren, waar
hij in november 2019 zijn vijftigjarige jubileum vierde. Ook als kerkmeester, koster en als beheerder
van het kerkhof in Geijsteren vervult
hij een belangrijke rol. Peter Jacobs
is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.

Coronasteun voor wijkcentrum
’t Schöpke
Wijkcentrum ’t Schöpke in de wijk Veltum in Venray krijgt een extra subsidie van 30.000 euro van gemeente
Venray. Het bestuur van het wijkcentrum heeft om steun gevraagd om het hoofd tijdens de coronacrisis
boven water te houden. ’t Schöpke stevent dit jaar af op een exploitatietekort van 41.650 euro.

Nadat Raad van State in mei 2019 het
landelijke stikstofbeleid afkeurde, zijn
de stikstofregels flink aangescherpt.
Het ministerie van Defensie zegt dat
vliegveld De Peel al in een overbelast
gebied ligt.

Vier mogelijkheden
Om een natuurvergunning te krijgen, ziet Defensie vier mogelijkheden. De eerste is ervoor zorgen dat
defensieactiviteiten minder stikstof
uitstoten. Defensie kan ook ‘intern salderen’. Dit betekent dat andere militaire activiteiten worden verminderd
ten gunste van de reactivering van De
Peel. Een derde optie is nieuwe natuur
ontwikkelen om zo de stikstoftoename te compenseren. Het stilleggen
en uitkopen van boerenbedrijven is de
vierde mogelijkheid. Defensie noemt
dit laatste ‘extern salderen’.
Defensie wil de aanvraag van de
natuurvergunning gelijktijdig laten
oplopen met de milieueffectrapportage (mer). Dit betekent een vertraging van de mer tot 2022. In 2019 lag
de voorloper van de mer, de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau, ter inzage.
Er zijn toen 515 bezwaarschriften ingediend. Defensie verwacht tot begin
2021 tijd nodig te hebben om alle
zienswijzen te behandelen.

Doorslag
Bij de politieke partijen is verdeeldheid over de methode om de maatschappelijke kosten in beeld te
brengen. Het College van B&W vindt
een maatschappelijke kosten-batenanalyse niet het juiste middel om de
bezwaren tegen de heropening van
het vliegveld kracht bij te zetten.
Omdat bij deze analyse de balans in
het voordeel van het ministerie van
Defensie zal uitslaan. Burgemeester
Luc Winants verwacht dat het landsbelang en nationale veiligheid altijd de
doorslag zullen geven.
Op advies van ingenieursbureau
Witteveen & Bos wil gemeente Venray
samen met de omliggende gemeenten een alternatief, de kosten-effectenanalyse, uitvoeren. Omdat dit een
grotere kans geeft op een positieve
uitkomst. Een kosten-effectenanalyse
geeft inzicht in de maatschappelijke
kosten voor de omgeving. Zoals de
isolatie van panden, bedrijfsbeëindiging, verminderde kwaliteit van leven
en afgenomen luchtkwaliteit. In het
presidium, de vergadering van de fractievoorzitters, op maandag 26 oktober
zaten de partijen niet op één lijn. D66,
ProVenray en VVD zetten vraagtekens
bij deze methode.

ZEER LEUKE
AANBIEDINGEN
OP DAMESSHIRTS EN -BLOUSES

GROTE KEUZE
VOOR SPOTPRIJSJES
VEILIG WINKELEN IN ONZE RUIME WINKEL
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

’t Schöpke is het eerste gemeenschapshuis dat aanklopte bij de
gemeente omdat het voortbestaan
in gevaar komt. “Indien het college
geen helpende hand toesteekt gaat de
stichting failliet en sluit het wijkcentrum de deuren”, zegt de gemeente.
Met Wonen Limburg heeft het bestuur
van het wijkcentrum afgesproken om
de huurbetalingen vanaf april 2020 uit
te stellen. Het gaat dit jaar om 15.400
euro aan huur en servicekosten.

Ook heeft het wijkcentrum een beroep
gedaan op de rijkssteunmaatregelen.
Desondanks heeft het wijkcentrum
30.000 euro nodig om dit jaar te overleven. De gemeente waarschuwt dat ’t
Schöpke met deze extra subsidie nog
niet uit de gevarenzone is. Want de
verwachting is dat ook in 2021 de
gevolgen van de coronacrisis merkbaar
zijn. In december is een vervolgoverleg met wethouder Anne Thielen om
het perspectief voor volgend jaar te

bespreken. De maatwerkoplossing voor
’t Schöpke ziet het College van B&W als
voorbeeldaanpak tijdens de coronacrisis. Door de terugloop van inkomsten
dreigen meer gemeenschapshuizen en
wijkcentra in financiële problemen te
komen. De wijkcentra Brukske en Den
Hoender hebben zich ook al gemeld
bij de gemeente evenals de gemeenschapshuizen De Linde (Oirlo), de Alde
Schol (Geijsteren) en D’n Oesterham
(Oostrum).

elke
werkdag
op
ko avond

WWW.LEURS.NL
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Schouwburg kampt met tekort van vier ton
Schouwburg Venray is van de grote culturele instellingen in Venray
het zwaarst getroffen. Dat meldt de gemeente Venray in de impactrapportage over de coronacrisis. De schouwburg verwacht dit jaar een
tekort van 404.000 euro door de annulering van voorstellingen, de
beperking van het aantal bezoekers en de tijdelijke sluiting.
De gemeente is in overleg gegaan
met provincie Limburg over steunmaatregelen aan de culturele
sector. De provincie heeft toegezegd 186.000 euro voor haar rekening te nemen. Onder voorwaarde
dat gemeente Venray ook minimaal 186.000 euro bijlegt. In de

raadsvergadering van dinsdag
27 oktober stelde Martin Leenders
(Samenwerking Venray) vragen over
deze cofinanciering. Hij haalde aan
dat het Rijk 288.000 euro beschikbaar
stelt voor steun aan de lokale cultuursector. Wethouder Anne Thielen
(CDA) zei dat de gemeentelijke bij-

drage betaald kan worden uit dit
rijksgeld.

Andere instellingen
De gemeente betaalt ook de subsidie
versneld uit zodat de schouwburg aan
de financiële verplichtingen kan blijven voldoen. Schouwburg Venray sloot
op 14 oktober, een dag na de aankondiging van de verscherpte coronamaatregelen, zijn deuren voor een maand.
Ook theatercafé De Artiest is gesloten.
Volgens de gemeente hebben de
andere grote culturele instellin-

gen minder last van de coronacrisis.
BiblioNu verwacht dit jaar een tekort
van 20.000 euro door minder inkomsten. De gemeenten Venray en Horst
aan de Maas bekijken hoe ze dit verlies kunnen opvangen.

Odapark
Odapark, Venrays Museum en
Cultura Venray hebben geen verzoek voor ondersteuning ingediend.
De gemeente verwacht dat de gevolgen van de coronacrisis voor deze
drie instellingen beperkt blijven.

Odapark organiseert momenteel
geen tentoonstellingen waardoor er
ook geen kosten worden gemaakt.
Omdat Odapark geen toegangsprijs
vraagt aan bezoekers, vallen er ook
geen inkomsten weg. Wel valt de
omzet uit horeca lager uit. De meeste
verenigingen en stichtingen zijn volgens de gemeente in staat dit jaar
op eigen kracht te overbruggen. Er is
alleen van harmonie Euterpe een verzoek binnengekomen voor financiële
steun om de huur te kunnen betalen.

De Bleek behouden
als winkelgebied

Uitkomst bepalend

De uitsterfregeling van detailhandel in winkelgebied De Bleek in Venray
is van de baan. Een meerderheid van 15 van de 27 raadsleden stemde in
de raadsvergadering van dinsdag 27 oktober voor behoud van de
winkelbestemming van De Bleek.

Eind oktober is na zeven maanden vertraging het werklastonderzoek gestart over de politie in Limburg.
De resultaten zijn rond de jaarwisseling bekend. Gemeente Venray wil dat de uitkomsten van het onderzoek
bepalend zijn voor de verdeling van de politie-inzet in Limburg.

Voor de derde keer op rij stond het
nieuwe omgevingsplan van het
winkelcentrum op de raadsagenda.
In de vorige vergadering van dinsdag
22 september staakten de stemmen:
13 voor en 13 tegen. Daarom moest
het voorstel opnieuw in stemming
worden gebracht. CDA en D66 steunden het plan om De Bleek af te stoten

om zo het winkelcentrum compacter te maken. Doordat coalitiegenoot
Venray Lokaal meestemde met de
oppositie ging het plan, waarvoor
CDA-wethouder Jan Loonen zo vurig
pleitte, niet door. Tijdens de raadsvergadering vond alleen een stemming
plaats. De discussie was al gevoerd in
de vorige raadsvergadering.

Gemeenten verdeeld over politie-inzet
Het College van B&W van Venray heeft
dit zelfs als voorwaarde gesteld om
goedkeuring te geven aan het beleidsplan 2020-2023 van politie Limburg.
Door de onderbezetting kan het politiekorps Venray-Gennep momenteel
zijn basistaken niet goed uitvoeren.
Maar de 31 gemeenten in Limburg zitten niet op één lijn. Dat blijkt uit de
beantwoording van vragen van VVD-

5e editie verzoekplaten
programma ‘degroetenvan’
,,Herinneringen met muziek van degene die ik lief had”
dat is het idee en de oproep van de programmamakers Geert, Dave, Edwin, Cesar en
Leo om verzoekjes te draaien voor de 5de editie van “degroetenvan” Wette Nog!
Een persoonlijke tekst, mail of eventueel een gedicht ter nagedachtenis aan onze
dierbare met zijn of haar favoriete plaatje. Ook is het mogelijk om gewoon iemand
te verblijden door een hart onder de riem te steken.
Mail naar degroetenvan@omroepvenray.nl of bel ons tijdens de uitzending,
zondagmiddag 8 november in de studio tussen 14.00 en 17.00 uur.
Het telefoonnummer is 0478 51 23 62.
Samen willen wij er een prachtige uitzending van maken.

“Wintertijd” met een programma uit het archief
van Omroep Venray
Zondag 8 november 18.00 uur hoort u in het radioprogramma “Wintertijd”
een programma uit het archief van Omroep Venray. Deze week is Cor Linskens
in gesprek met Ben van Daal. Dit programma uit de reeks “Onder Ons” werd
uitgezonden tijdens het 1 e lustrum van de Venrayse Omroep Stichting in 1983.
Zondag 15 november 18.00 uur kunt u in het radioprogramma “Wintertijd”
luisteren naar “Kookvaria”. Jan Crags ontvangt Edwin van den Ende,
restaurantkok in opleiding. Dit is een programma uit 1995, gemaakt in
samenwerking met het lnterven College.

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

raadslid Bas Künen aan het College
van B&W.
Sommige gemeenten steunen Venray
en ze willen ook dat de uitkomst van
het werklastonderzoek leidt tot bindende afspraken om de politiekrapte
eerlijk te verdelen. Andere gemeenten
vinden een herverdeling van de politie-inzet in Limburg juist ongewenst.
Zij stellen voor het werklastonderzoek

te gebruiken om landelijk te pleiten
voor meer politiecapaciteit in Limburg.
Ook het regionaal bestuurlijk overleg,
dat bestaat uit alle Limburgse burgemeesters, politiechef en hoofdofficier
van justitie, wil vooraf geen afspraken
over wat te doen met de uitkomst van
het werklastonderzoek en de consequenties.

Inspraak over herinrichting
weg door Wanssum
Het project Ooijen-Wanssum nadert zijn voltooiing.
Aannemerscombinatie Mooder Maas rondt eind dit jaar de werkzaamheden voor de hoogwaterbescherming af, maar in het centrum van Wanssum is Mooder Maas nog tot in de zomer van 2021
bezig om daar de klussen af te werken.
Voor de inwoners van Wanssum
keert de rust voorlopig nog niet
terug, want de doorgaande weg
N270 (Venrayseweg/Brugstraat)
door de dorpskern krijgt een nieuwe
inrichting. N270 is nu nog een provinciale weg. Door de opening van
de rondweg op 6 september is de
N270 autoluw geworden en verloor de functie als verbindingsweg
tussen Venray en Well. Daarom
draagt provincie Limburg de weg
over aan gemeente Venray die de
Venrayseweg en Brugstraat gaat

inrichten als 30-kilometerzone.
Ook de aansluitende wegdelen,
parkeervakken en het groen worden
bij de herinrichting meegenomen.
De gemeente gaat vanaf eind dit
jaar de omwonenden betrekken bij
het ontwerpplan om tot een gedragen voorstel te komen. De verwachting is dat in juli 2021 het definitieve
plan klaar is en het werk kan worden aanbesteed. De herinrichting
kan dan in het najaar van 2021 van
start gaan. Voor eind 2022 moeten
de werkzaamheden zijn afgerond.

Liedjes voor de eerste heilige
communie
In de kerk in Leunen wordt zaterdag 14 november een liedjesmap
gepresenteerd met liedjes die gezongen kunnen worden tijdens de
eerste heilige communie. De presentatie begint om 11.00 uur,
aanmelden is verplicht via activiteiten@sgv-roermond.nl
In Limburg doen jaarlijkse enkele
duizenden kinderen hun eerste
heilige communie. In de voorbereiding en viering ervan is veel
aandacht voor zang. Om werkgroepen ten dienste te zijn heeft de
Sint Gregoriusvereniging bisdom
Roermond een liedjesmap samengesteld, voorzien van illustraties en
een cd. De map is samengesteld

door een werkgroep van mensen
uit het werkveld van de kinderzang.
Map en cd worden op verschillende
plekken in Limburg gepresenteerd. Op zaterdag 14 november om 11.00 uur is dit in de kerk
St. Catharina te Leunen. Bij de
entreeprijs is de map inbegrepen.
De kerk is groot genoeg om alles
coronaproof te kunnen presenteren.
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Pastorie Oirlo wordt verkocht
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Naar Mook

Pastoor Theo Miedema
vertrekt uit Leunen

Het kerkbestuur heeft besloten de pastorie in Oirlo in de verkoop te zetten. Volgens Dre Duijf van het kerkbestuur is de pastorie ontzettend duur in vaste lasten, waardoor de kosten voor de parochie hoog uitvallen.

Theo Miedema (51) vertrekt met ingang van 1 januari 2021
als pastoor van de parochies Leunen, Veulen en Heide.
Begin volgend jaar verhuist hij van Leunen naar de pastorie
in Mook. Bisschop Harrie Smeets heeft hem benoemd tot
pastoor van de zes meest noordelijke parochies van het
bisdom Roermond.

“Het bestuur wilde niet op zoek gaan
naar een nieuwe huurder. Het geld
dat we met de verkoop van de pastorie ontvangen, kunnen we in de kerk
stoppen. Het is bedoeling dat er in
Oirlo nieuwe appartementen worden
gebouwd, en de kerk wil daar één
van kopen en verhuren. Dat levert ook
weer geld op”, aldus Dre Duijf.
De pastorie is een karakteristiek

pand met veel historie, verkerend
in originele staat. Het pand heeft
een grote kelder en zolder. Op de
benedenverdieping bevinden zich
een ruime woonkamer, keuken,
eetkamer, een klein kantoortje en
inpandige garage. De bovenverdieping
heeft vier ruime slaapkamers en
een badkamer met douche en bad.
Volgens Duijf hebben zich al enkele

geïnteresseerden gemeld. “Iemand
heeft ons benaderd om van de
pastorie een woonzorgcomplex te
maken. Maar voordat er een akkoord
komt en ik meer over het initiatief kan
zeggen, gaat het kerkbestuur eerst om
de tafel met de makelaar.”

Theo Miedema krijgt VenZelderheide, Ottersum, Milsbeek,
Mook, Molenhoek en Middelaar
onder zijn hoede. Deze zes parochies behoren tot het dekenaat
Venray-Gennep en ze werken al
langer samen in een federatie.
De zes dorpen zitten al een jaar
zonder een vaste priester nadat
pastoor Martinus Rijs vanwege
gezondheidsredenen zijn functie
moest neerleggen.
Theo Miedema maakte het nieuws
van zijn verhuizing afgelopen
weekeinde bekend tijdens de missen in de kerken van Leunen en
Veulen. Twee weken geleden werd
hij door vicaris René Maessen
uitgenodigd voor een gesprek in
het bisschopshuis in Roermond.
“Door enkele vacatures moest
er met priesters worden geschoven. De nood is vooral hoog in

het noorden van het dekenaat”,
zegt Theo Miedema. “De bisschop
heeft gemeend mij te verplaatsen.
Dat was een verrassing. Daar had
ik geen rekening mee gehouden.
Gezien de pastorale nood en werkdruk van de priesters in het noorden van ons dekenaat heb ik de
benoeming geaccepteerd.”
In maart 2015 kwam Miedema
naar het cluster Leunen, Veulen
en Heide als opvolger van pastoor
Carl Müller die naar Velden vertrok.
Sinds mei 2020 is hij samen met
deken Ed Smeets ook pastoor van
de parochies Ysselsteyn, Merselo en
Vredepeel.

Het was een
verrassing

Tekst: Jeanine Hendriks

Isoleren,
in alle comfort
profiteren
Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een:

SHOVELMACHINIST

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Jij zorgt ervoor dat het productieproces soepel verloopt door middel van het tijdig vullen
van de voorraadbunkers en het voorzien van de menglijnen met de juiste grondstoffen.
Taken:
•
Opslag van grondstoffen;
•
Samenstellen van halffabricaten;
•
Vullen van de voorraad- en doseerbunkers en laden van vrachtwagens.

Verduurzaam je huis met een
lening van de Provincie Limburg.

duurzaamthuislimburg.nl

Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons
overtuigen op motivatie en ambitie. Heb jij de drive om jezelf breder te ontwikkelen?
Wij zijn bereid om je zowel aan de shovel als de operator kant op te leiden tot allround
specialist.
Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

IETS TE VIEREN?
Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn
wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor
professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar
ervaring en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken
met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.
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Invoeren nieuwe afval
inzameling toch in één keer
De gemeente Venray was van plan de nieuwe afvalinzameling in
2021 en 2022 in fases in te voeren. Dat stuitte op veel kritiek van
Samenwerking Venray. De lokale partij vindt dat dit voor de
burgers onduidelijk is en pleit daarom voor een gelijktijdige invoering van alle veranderingen. Wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) zegde dit toe in de raadsvergadering van dinsdag
27 oktober.
“Het is beter alles in één keer te
doen. Dat zeggen ook gedragswetenschappers”, erkende Cor
Vervoort. “Hiervoor ga ik alles in
het werk stellen.” Onder meer door
aflopende afvalcontracten moest
de nieuwe afvalinzameling gefaseerd worden ingevoerd. Het aan
huis ophalen van plastic, blik en
drinkpakken zou volgend jaar
ingaan. Het wekelijks gratis ledigen
van de groencontainer en het vierwekelijks ophalen van restafval zou
pas in 2022 gebeuren. Wellicht dat
alle veranderingen nu toch gelijktijdig kunnen ingaan. Deze toezegging was voor Samenwerking
Venray aanleiding toch voor de
nieuwe afvalinzameling te stemmen. Alleen de VVD stemde tegen.
Het voorstel werd met 25 stemmen
voor en 2 tegen aangenomen.
VVD-fractieleider Bas Künen vond
dat veel vragen nog onbeantwoord
bleven. “Het beleid is te onduidelijk en er zijn te veel open einden.” Hij noemde de inzameling
bij hoogbouw en de beloning van
goed afvalgedrag niet goed uitgewerkte onderdelen. “We vinden het
geen verbetering voor de burgers.
We kunnen daarom niet instemmen”, zei Künen.
Ook andere partijen uitten hun
twijfels over enkele maatregelen maar dat was voor hen geen
aanleiding om tegen te stem-

men. “Het plan is niet perfect.
Er zijn genoeg verbetermogelijkheden. Maar we zien dit als een
mooi begin”, zei Selcuk Ipek (CDA).
Samenwerking Venray pleitte voor
het gratis inzamelen van het restafval. Doordat burgers voor de zwarte
container moeten blijven betalen,
zal afvaldumping niet verminderen
en zal de afvalscheiding niet echt
verbeteren, meende Theo Mulders.
“Als het restafval niet gratis is, dan
zal de vervuiling van de andere
afvalstromen blijven bestaan.”
De PvdA verwacht dat de gratis
groene bak zal worden vervuild
met ander afval. “We hopen dat
het meevalt en dat we stap voor
stap het afval beter gaan scheiden”, zei Henk Bisschops die het
ook verwarrend vond voor de burgers als niet alles in één keer worden ingevoerd.
“We hopen dat het gratis ophalen
van de groene bak zal aanzetten
tot meer milieubewuste afvalscheiding”, zei Jan Hendriks (SP).
Hij pleitte ervoor de resultaten
te publiceren. “Om te laten zien
wat het daadwerkelijk oplevert.”
Daan Janssen (D66) hoopte op een
afname van het restafval. “En als
de nieuwe inzameling in enkele
buurten niet werkt, dan moeten we
direct ingrijpen.”
Tekst: Henk Willemssen

Vervolg voorpagina

Last Man Standing
Het was volgens haar een bijzondere
ervaring. Verschillende mensen gingen met ze in gesprek. “Er was veel
aandacht voor, al ging niet iedereen in
gesprek, maar er werd zeker gekeken
en gelezen. Ik heb het gevoel wel echt
iets bereikt te hebben met de actie”,
laat Moësha weten.

Aandacht
Met de Last man standing-actie vroeg
ze aandacht voor het lange gevecht
dat ze voert tegen haar problematiek,
maar ook voor iedereen in Nederland
die op welke manier dan ook met psychische problemen te maken heeft.
“Ik vind het belangrijk om aandacht
te vragen voor dit thema, omdat heel
veel mensen last hebben van psychische problemen, maar er een heel
groot taboe op ligt en er dus amper
over gepraat wordt. Hierdoor gaan
mensen zich vaak eenzaam voelen,

waardoor ze zich nog slechter gaan
voelen en er een vicieuze cirkel ontstaat”, legt ze uit.

Dwars door de storm
Zelf kampt Moësha sinds drie jaar met
een depressie en kreeg ze in februari
2015 de diagnose autisme. Ze vindt
het lastig te achterhalen wanneer haar
depressie is ontstaan. “Ik zat in die tijd
nog op school terwijl al mijn vrienden
geslaagd waren en dat heeft waarschijnlijk ervoor gezorgd dat ik in een
gat viel. Dat heeft zich ontwikkeld en
uit zich nu voornamelijk door stemmingswisselingen. Maar ik heb ook
weinig motivatie voor dingen en alles
kost veel energie.”
Uiteindelijk heeft ze geleerd om met
haar problemen om te gaan door
haar ziekte te leren kennen. “Als je je
been breekt, weet je na een tijdje wel
welke bewegingen je wel of niet kunt

maken, dat is met een depressie voor
mij ook zo geweest. Ik weet nu een
beetje wat ik wel en niet kan hebben.
Maar heel eerlijk, je gaat er voornamelijk mee om door er dwars doorheen te gaan. Ja, je leert over jezelf,
maar daarvoor moet je dwars door de
storm met een kapot schip. En dat is
huilen, schreeuwen, maar vooral niet
opgeven. En dat is lastig. Maar ik ben
er nog, en stond er zaterdag letterlijk.
Acceptatie is ook een groot deel, iets
wat ik het meest lastig vind. Je moet
accepteren dat je anders met dingen
dealt dan voorheen. Je raakt jezelf
helemaal kwijt en het leven glipt uit
je handen en dat moet je accepteren.
Maar er is hoop, ik haal hoop uit de
kleine dingen. En uit het feit dat ik er
nog ben. Ik heb 100 procent van mijn
slechte dagen overleefd.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Venray huurt extra boa’s in tegen
overlastgevende asielzoekers
Met behulp van een financiële regeling van het Rijk gaat Venray samen met drie andere gemeenten extra
handhavingscapaciteit inhuren om overlastgevende asielzoekers tegen te gaan. Hiertoe wordt een aanbestedingsprocedure voorbereid, de gemeentes streven naar twee fulltime boa’s openbare ruimte en twee fulltime
boa’s openbaar vervoer.
Gemeenten konden zich tot 1 september bij het ministerie van Justitie
aanmelden met een eigen plan om
overlast van asielzoekers aan te pakken. Van tien gemeenten, waaronder
Venray, zijn de plannen door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel)
goedgekeurd en zij krijgen samen een
budget van 500.000 euro voor extra
boa’s, toezichthouders, coaches en
cameratoezicht.
Met de toegekende middelen van

Boxmeer, Grave, Nijmegen en Venray
wordt er gezamenlijk extra handhavingscapaciteit ingehuurd. De extra
capaciteit wordt ingezet op hotspots
en hottimes in de vier gemeenten inclusief het openbaar vervoer.
“Die boa’s worden verdeeld ingehuurd
door en ingezet in de vier genoemde
gemeenten. Het is dus niet zo dat
Venray er vier bij krijgt. Er komt een
aanbesteding en daar kunnen bedrijven zich op inschrijven. Het bedrijf dat

de aanbesteding ‘wint’ levert de boa’s.
De inzet gaat dus niet ten koste van de
boacapaciteit in Venray c.q. ten koste
van inzet op handhaving coronaregels.
Integendeel, extra handhavingscapaciteit betekent extra ogen en oren in de
betreffende gebieden waar ze worden
ingezet”, laat een woordvoerder van
de gemeente Venray weten.

Tekst: Jeanine Hendriks

Drotech is een handelsonderneming en levert producten aan carrosserie-, trailer- en aanhangwagenfabrikanten door
heel Europa en dealers in de Benelux. De inkoop doen we via partners in Oost-Europa en in eigen beheer in Azië,
waarbij we voor diverse klanten custom made producten ontwikkelen en produceren.
Vanwege groei zijn we op zoek naar een:

Medewerker verkoop
Over de functie
Je werkzaamheden zijn afwisselend en bestaan onder meer uit het aannemen, administratief verwerken,
verzendklaar (laten) maken en verzenden van orders, het afhandelen van klantvragen over producten, leveringen
en/of beschikbaarheid van producten, het regelen van transport/goederenvervoer en waar nodig het uitvoeren van
magazijnwerkzaamheden.
Functie-eisen
Je hebt een MBO werk- en denkniveau en beheerst de Duitse en Engelse taal en MS Office. Ervaring met exact is een pré
evenals affiniteit met metaalbewerkingsproducten.
Profiel
De volgende kwaliteiten kenmerken jou: commercieel ingesteld, communicatief sterk, goed in het opbouwen en
onderhouden van contacten, teamspeler, toont initiatief, flexibel, positief ingesteld, nauwkeurig en accuraat. Je bent
fulltime beschikbaar en woont in de regio Horst aan de Maas.
Interesse?
Stuur je CV en korte motivatie naar info@drotech.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi.
Voor meer informatie: 06-52405121.

www.drotech.nl

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
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Teleurstelling over sluiting huisartsenpost door Cohesie
Burgemeester Luc Winants en wethouder Anne Thielen (CDA) spraken in de raadsvergadering van dinsdag
27 oktober hun teleurstelling uit over Cohesie. In de algemene ledenvergadering op maandag 26 oktober
stemde een grote meerderheid van de Noord-Limburgse huisartsen in met de sluiting van de huisartsenpost
in Venray.
In een gesprek met het Cohesiebestuur wezen Luc Winants en Anne
Thielen op de motie die de gemeenteraad in de extra vergadering van
dinsdag 20 oktober unaniem aannam.
De raad wil alles in het werk stellen de
huisartsenpost voor Venray te behou-

den. “Een motie van alle 27 raadsleden is een buitengewoon krachtig
signaal”, zei Luc Winants. “Helaas
heeft dit niet geleid tot de aanpassing
die wij willen.”
Annie Thielen zei teleurgesteld te
zijn in de reactie van Cohesie op de

gestelde vragen. “Er wordt voorbijgegaan aan de belangen van inwoners en patiënten en de nabijheid van
zorg.”
Het Cohesie-bestuur neemt binnenkort
een beslissing. Cohesie kondigde ook
aan de inwoners erbij te betrekken. “Ik

ben benieuwd hoe Cohesie dat gaat
doen”, zei Anne Thielen. “We rusten niet en we komen er nog over te
spreken. Ook met de zorgverzekeraar.”
Ze meldde dat bij de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) het verzoek is
ingediend om een onderzoek te doen.
“Want we willen weten of Cohesie aan
de zorgplicht voldoet.”
Dat laatste betwijfelt de VVD. De partij stelt dat na de sluiting de huisartsenpost voor de Venrayse inwoners

Gemeenteraad steunt corona-aanpak
De gemeenteraad staat achter de aanpak van het College van B&W van Venray om ondernemers, verenigingen en instellingen te steunen in de coronatijd zoals het verlenen van uitstel of het niet heffen van
lokale belastingen. “Maar we zijn er nog lang niet”, waarschuwde burgemeester Luc Winants in de digitale raadsvergadering van dinsdag 27 oktober.
“We weten niet wat de consequenties zijn voor de werkgelegenheid.
Dat is nu heel moeilijk in beeld
te brengen”, zei Luc Winants. Dat
bevestigde economiewethouder Jan
Loonen (CDA). De coronacrisis komt
nog niet tot uitdrukking in een stijgend aantal faillissementen of sterk
oplopende werkloosheidcijfers. “De
schade is in Venray nog te overzien.
Enkele sectoren zoals de horeca en
evenementenbranche zijn zwaar
getroffen. Met het kwijtschelden van

reclametaks en markt- en terrasgelden hopen we de ergste nood te
ledigen”, verklaarde Jan Loonen.
Guus Reintjes (CDA) vond dat veel
aandacht uitgaat naar het centrum. “Maar Venray is meer dan
alleen het centrum.” Hij haalde aan
dat gemeenschapshuizen kampen
met een exploitatietekort door het
wegvallen van kermis en carnaval,
de twee grootste evenementen in
het jaar. Het CDA wil dat de subsidies gewoon worden doorbetaald.

“Ook als de prestaties niet worden
gehaald”, zei Guus Reintjes.
Jan Hendriks (SP) was blij met de
steunmaatregelen. “Want er moet
nu iets gebeuren. We moeten investeren in de toekomst.” Net als CDA
vroeg ook de SP om de sociale kant
van de coronacrisis niet te vergeten. “Denk aan stille armoede”,
aldus Jan Hendriks. Martin Leenders
(Samenwerking Venray) stelde voor
dat ondernemers iets terugdoen
voor de kwijtscheldingen. “Voor wat,

hoort wat. Ze kunnen bijvoorbeeld
tegoedbonnen geven aan minima.”
Henk Bisschops (PvdA) zei dat de
steun hard nodig is. “Om de schade
zo veel mogelijk te beperken. Maar
dit kan nog wel maanden duren.”
Tino Zandbergen (Venray Lokaal)
waardeerde het dat in korte tijd het
steunpakket tot stand is gekomen.
“We zijn blij dat de gemeente voortvarend aan de slag gaat.” Dat vond
ook ProVenray. “We moeten samen
de schouders eronder zetten. Venray
heeft een goede reserve opgebouwd. We kunnen wel tegen een
stootje”, zei Lizzy Bruno.

even ver weg ligt dan voor de dorpen
Pieterburen en Stavoren. “Tot nu toe
hadden deze twee plaatsen de grootste afstand tot een huisartsenpost op
het Nederlandse vasteland. Als het
aan de huisartsen in Noord-Limburg
ligt, wordt Venray binnenkort aan dat
rijtje toegevoegd”, aldus de VVD.
Cohesie zegt dat het vergroten van de
kwaliteit van zorg en het opvangen
van personeelstekorten de belangrijkste redenen zijn om alle spoedhulp
te concentreren in de huisartsenpost
in Venlo. “Wij snappen heel goed de
sentimenten die leven in Venray bij de
gemeente en haar inwoners. Juist dat
maakt het komen tot een besluit ook
zo moeilijk. Maar dat neemt niet weg
dat er toch besluiten genomen moeten
worden op basis van argumenten en
niet op basis van sentimenten”, zegt
voorzitter Leo Kliphuis van de raad van
bestuur.
Kerngroep Gezondheidszorg Venray
2.0 reageert verbaasd. “Voor Venray
betekent sluiting van de huisartsenpost een ernstige achteruitgang van
de huisartsenzorg voor spoedgevallen in avond, nacht en weekend”, zegt
voorzitter Jan-Hein de Wit in een persbericht. De kerngroep wil door Cohesie
betrokken worden in het te nemen
besluit.

Tekst: Henk Willemssen
Tekst: Henk Willemsen

Adver torial

Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een:

MENGLIJN OPERATOR

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Jij zorgt voor het instellen en bedienen van de procesbesturing, welke vervolgens de
receptuur van de diverse grondstoffen tot een teeltsubstraat mengt. Dit volgens de
hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.
Taken:
•
•
•
•
•

Het instellen en bedienen van de menglijnen;
Het produceren van de bulk substraten volgens receptuur;
Kwaliteitscontrole en registratie;
Het verhelpen van kleine storingen;
Het tijdig vullen meststofbunkers.

Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons
overtuigen op motivatie en ambitie. Zo bieden wij talent de kans om door te ontwikkelen
richting de functie voorman of teamleider waarbij leidinggevende kwaliteiten zeker benut
worden.

Het verhaal van
Randy Hensen
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen
verhaal. Neem het verhaal van Randy Hensen. Randy kwam na afronding van zĳn opleiding grafische vormgeving via gemeente Peel en Maas
bĳ NLW Groep terecht. Randy werd gedetacheerd bĳ verschillende
bedrĳven in de regio waar hĳ ervaring opdeed op het gebied van grafische vormgeving, DTP-werk en e-marketing. Op dit moment heeft Randy
zĳn draai gevonden bĳ NLW in Panningen waar hĳ met veel plezier een
bĳdrage levert aan het vervaardigen van riemen, armbanden en hondenspeeltjes voor BENDL. “Creatief bezig zĳn, mooie producten vervaardigen en nieuwe dingen leren, is gaaf!”, aldus Randy. Nieuwsgierig? Lees
het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

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

Renzo Koenen Venray
Heb je een verborgen talent?
Ik heb geen verborgen talenten.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog willen leren snowboarden. Dat lijkt mij zo leuk om te
kunnen, dat je dan op een board
hard van de piste af kan. Motorrijden
zou ik ook graag nog willen leren.
Dat je dan in de zomer lekker hard
over de snelweg op je motor kan rijden. Dat lijkt mij zo vet om nog ooit
te doen.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
De beste film die ik ooit heb gezien
is: Kingsman, The Golden Circle. Het
is een actiefilm met een mooi verhaal erin. Het is ook een vervolg op
Kingsman The Secret Service, maar
je hoeft die film niet per se gezien te
hebben om te begrijpen wat er allemaal in de film gebeurt of waarom
het gebeurt. Een echte aanrader als
je van films houdt met veel actie.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
De lekkerste snacks zijn rijstwafels.
Die pak je effe voor de lekker als je
ergens zin in hebt. De lekkerste zijn
dan nog met een dun laagje chocolade aan de bovenkant van de
rijstwafel, dat je net de smaak van
de rijstwafel en de chocolade proeft.
Het is echt een aanrader.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Van welk attractiepark zou jij een
abonnement van willen hebben?
nu Skillet, Fall out boy en Green
Day. Ik switch vaak in wat voor
soort muziek ik chill vind om te
luisteren. De ene maand luister ik
alleen rock, in de andere maand
alleen Nederlandse muziek, en
weer in een andere maand alleen
hardstyle of wat dan ook. Het ligt
eraan wat je ook allemaal moet
doen in een maand. Op basis van
die uitslag kies ik welke muziek ik
luister in een maand.

Ik zou wel een abonnement van de
Efteling willen omdat er veel leuke
attracties zijn, en het is een park
waar je veel plezier kan hebben als
je met je vrienden of familie er heen
gaat. Het zijn ook niet alleen de
attracties die het leuk maken maar
ook de aankleding. Het is voor alle
leeftijden, je bent nooit te oud om
naar de Efteling te gaan.

Ik ben iemand die eigenlijk helemaal geen boeken leest. Het laatste boek dat ik heb gelezen
was een boek over de Tweede
Wereldoorlog. Dat moest ik lezen
voor een boekverslag op mijn
middelbare school. Het werd verteld vanuit het perspectief van
een Joodse jongen die naar een
Jodenkamp werd gestuurd en
gescheiden werd van zijn ouders.
Hij moest maar zien hoe te overleven. Zijn levensverhaal werd erin
verteld en over hoe hij nu leeft.

Welke sport doe je of vind jij
leuk om te doen?

Ik heb mijn vrienden leren kennen
op de middelbare school. We volgden al lessen samen, maar zaten
toen niet in de zelfde klas. Het jaar
daarop kwamen we samen in de
klas en het was alleen maar lachen.
Vervolgens gingen we steeds vaker
dingen doen. Ook vertrouw ik mijn
beste vrienden met alles.

Wat doe jij het liefste op een
vrijdagavond?

Wie is jouw voorbeeld?

Op een vrijdagavond vind ik het
wel chill om of wat gezelligs met
mijn vrienden te doen of lekker
een film of serie op Netflix te kijken
met wat te drinken.

Ik heb eigenlijk iedereen als voorbeeld. Iedereen is ergens wel goed
in en daar kan je van leren. Ik vind
iemand waar je van kan leren een
voorbeeld.

Wat is jouw droombaan?

Welke muziek luister jij vaak?

Mijn droombaan is iets in de evenementenbranche. Dat je een
evenement vanuit niks naar een
evenement kan zetten, dat je er

Ik luister verschillende soorten
muziek, maar ik luister vooral
naar rock en naar Nederlands rap.
Mijn favorieten rockartiesten zijn

Het beste advies ooit heb ik op
een jonge leeftijd gekregen van
mijn trainer. Hij vertelde: als je iets
niet lukt betekent dat niet dat je
het niet kan. Zo ben ik altijd met
sport en school en alles wat ik doe:
als het niet lukt geef ik het niet
op maar probeer ik het nog een
keer. Ik geloof doordat advies dat
ook iedereen alles kan, alleen de
ene kan het gewoon beter dan de
ander.

Renzo Koenen
16 jaar
Venray
Roc Nijmegen

Als je kon vliegen, waar zou je
als eerste naartoe gaan?
Als ik zou kunnen vliegen dan zou
ik als eerste naar Noorwegen willen gaan om daar allemaal activiteiten te gaan doen. Ik heb altijd
vakanties gehad die voor mijn
gevoel alleen bestonden uit zon,
strand en camping. Daardoor heb
ik voor me zelf besloten: wanneer
ik zelf op vakantie ga, wil ik wat
van de wereld gaan zien en om te
beginnen dus naar Noorwegen.
Ik kies daarvoor omdat ik altijd al
op wintersport heb willen gaan.
Het liefste zou ik met mijn vrienden
een groot huisje in Noorwegen willen gaan huren voor een week en
dan iedere dag van de piste afgaan.
En natuurlijk ook lekker te gaan
genieten van de apres ski.

mensen over hoort praten of er in
leest in de krant. Het liefste zou ik
dan ook nog een evenement willen
organiseren waar ik zelf ook heen
zou willen gaan. Dan weet ik ook
wat meer waar ik mee bezig ben
dan als ik bijvoorbeeld een evenement organiseer waar ik helemaal
niks van weet of waar mijn interesse niet bij ligt.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?

Ik doe al sinds mijn 7e handballen.
Bij de handbal vereniging Manual
hier in Venray. Ik speel nu al zo’n
zeven jaar als keeper en de andere
drie jaar heb ik in het veld gespeeld.
Het is niet een erg bekende of grote
sport maar het is wel een leuke
en fysieke sport waar je altijd wat
te doen hebt. Het is ook een sport
waar er altijd wel actie is.

Wat is het beste advies wat je
ooit hebt gekregen?

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Ik vind truien het mooiste kledingstuk, omdat dat ook meestal je stijl
maakt. Iedereen draagt een spijkerbroek, en als iedereen dan een
zwarte trui draagt dan is iedereen
snel hetzelfde. Ik vind dat hoe creatiever je bent met je kleding, hoe
mooier het eruit ziet. Origineler vind
ik ook mooier dan iets standaards,
maar ik ga alleen geen 200 euro
uitgeven om er een speciaal merk
of wat dan ook op een trui te hebben, dat gaat mij net wat te ver voor
kleding.

Hoi

Column

Tip voor
schrijven
Ondertussen alweer twee
weken geleden kwam ik de beste
tip ooit tegen op Instagram.
Het ging over lange artikelen
schrijven via de laptop of de
computer. Ik doe zelf de opleiding journalistiek en deze tip
heeft me echt geholpen.
Dan komt hier dus mijn grote tip…
schrijven met een ander lettertype.
Dit lettertype heet Comic Sans
MS, ja ik zie je al denken. Wat
een vreselijk onprofessioneel
lettertype en ik ben het helemaal
met je eens. Toch werkt het
fantastisch. Waarom, zou je dan
denken. Dat heeft te maken met
je hersenen. Vanaf groep drie
leren wij lezen en schrijven en
dat gebeurt met schrijfletters.
Die letters met de mooie lange
lussen erin. Iedereen heeft zo
leren schrijven. Zodra wij via Word
gaan schrijven, gebruiken de
meesten Arial. Heel onnatuurlijk
voor onze hersenen. Dat komt
omdat niemand zo’n rechte letters
schrijft. De meeste maken lussen
en bochten, Comic Sans is een veel
‘normalere’ manier van typen.
We zien kleine spellingsfouten
nog steeds, maar minder actief.
Hierdoor raak je niet afgeleid van
deze kleine fouten en kan je dus
makkelijker doortypen. Daarnaast
is het schrijven van werkwoorden
met d of t makkelijker, want je ziet
meer een echt schrijftype dan een
lettertype. Je schrijft dus sneller,
maar ook creatiever. Het werkt
echt. Ik schrijf mijn artikelen met
niet alleen minder fouten, maar
ook sneller, mooier en gewoon
beter. Dat terwijl ik alleen een
ander lettertype gebruik. Heel raar,
maar het werkt echt. Nu is het
wel bekend dat veel mensen
het lettertype Comic Sans haten
en geloof me ik deelde die haat
ook. Het is een raar lettertype
dat er niet professioneel uitziet.
Klopt jazeker. Wat ik dus doe,
ik schrijf mijn stukken in Comic
Sans en daarna verander ik het
lettertype naar Arial. Zo heb ik een
beter artikel. Ik wil alleen maar
zeggen probeer het zelf eens en zie
het verschil. Ik merk het verschil,
al helemaal zodra ik writersblock
heb. Het heeft mijn manier van
schrijven echt positief veranderd.

Tekst: Maud Rötjes
Jacky
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Het gebruik van transparante afvalzakken
veroorzaakt oncontroleerbaar restafval
Als we de signalen moeten geloven gaat de gemeente Venray een ander afvalbeleid voeren. De ondergrondse containers voor het plastic afval,
het blik en de drinkpakken gaan in 2021 verdwijnen, omdat de gemeente vindt dat er te veel afval bij zit dat niet te recyclen is. Hiervoor in de
plaats moet men voortaan thuis deze afval bewaren in transparante zakken die dan eenmaal per twee weken voor de deur op de straat worden
opgehaald.
Vanaf 2022 wordt de groene GF-container
voortaan wekelijks geleegd. Dan wordt ook de
grijze container voor restafval vierwekelijks
opgehaald. De ondergrondse glascontainers
blijven gehandhaafd omdat daarin weinig
vervuiling zit. Het handhaven van de groene
en grijze containers en het ophalen daarvan
zal voor de inwoners van de gemeente niet
zo’n probleem vormen. De transparante
zakken is een ander verhaal. Nog afgezien van

de manier waarop de zakken in weer en wind
op straat moeten worden gezet, speelt vooral de
inhoud van die zakken een rol. Hoewel die zakken
transparant zijn is het moeilijk te beoordelen of
daarin geen vervuild plastic, blik en drinkpakken
tussen zit.
De Stichting Burgers van Venray is benieuwd naar
de mening van de inwoners van de gemeente
over dit nieuwe afvalbeleid en hoe dat in de
praktijk zal uitwerken. Daartoe nodigt zij iedereen

uit om te reageren op haar website
www.burgersvanvenray.nl op de stelling:
Het gebruik van transparante afvalzakken
veroorzaakt oncontroleerbaar restafval. U kunt
de hele maand november aangeven het daarmee
eens of oneens te zijn. Daarnaast kunt u op deze
website ook uw mening vermelden.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray oktober

De betrokkenheid van de burgers met het
gemeentelijk beleid dient te worden bevorderd
In de maand oktober was er gelegenheid om op de website Burgers van Venray een mening te geven over de manier waarop de inwoners van
Venray zich betrokken voelen bij datgene wat er in de gemeente gebeurt.
90 procent van de stemmers voelt zich
nauwelijks betrokken bij het gemeentelijk
beleid. De daarbij gehanteerde argumenten
lopen nogal uiteen, maar de rode draad in
de reacties is wel dat ze achteraf vaak met
voldongen feiten worden geconfronteerd.
Alle reacties kunnen worden nagelezen op de
website.
Ineke Grootemaat, een van de 10 procent
oneens stemmers, vindt dat de gemeente volop
bezig is om burgers te betrekken. “Zo waren
er twee avonden over de omgevingsvisie,
binnenkort een bijeenkomst over de
cultuurnota, je kunt inspraak hebben in de
nieuwe stationsomgeving en ga zo maar door.
Als je daar niet op reageert, ja dan ben je daar
zelf debet aan, maar er zijn mogelijkheden
genoeg je stem te laten horen.
Striepke vindt dat het belangrijk is dat de
burger betrokken wordt bij iets belangrijks of
iets simpels. “Voordat de gemeente iets gaat
bepalen, moet de burger er reeds van op de
hoogte zijn. Nu hoor of lees je het in de krant
als het besluit al gevallen is.”

Femke stelt dat er nu veel beslissingen worden
genomen of stiekem worden doorgedrukt door
bijvoorbeeld slim de periodes te kiezen waarin
iets ingediend wordt (in de zomervakantie zodat
iedereen het mist). “Dat is geen goed bestuur maar
sneaky gedrag. Er worden keuzes gemaakt zonder
de burgers te raadplegen en zonder te peilen of
dit wel gesteund wordt en of er draagvlak voor is
bij de bewoners. Als je volksvertegenwoordiger
bent en gekozen wordt, moet je openstaan voor
de meningen van je achterban en heb je de plicht
uit te zoeken wat je achterban wilt. Je hebt die
functie gekregen dankzij de mensen die op je
hebben gestemd, dat is een verantwoordelijkheid
die je moet voelen en nemen. Bijvoorbeeld het
plan rondom De Spurkt. Het is schandalig dat dit
project straks doorgang gaat vinden. Hier had de
gemeente zelf heel actief moeten nagaan wat de
burger daarvan vindt en of hier wel draagvlak.
Nu komt straks dat gedrocht van een plan in
uitvoering, weer van die lelijke blokkendozen in
een mooi natuurgebied en de burger heeft het
nakijken. En voor wat? Die klote blokkendozen op
het terrein ervoor, staan ook al jaren grotendeels

ca. 9.60.80 ha

Gelegen aan de Nieuwenbergweg te Horst.

Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Kampioensvoordeel bij
Dekkers Tweewielers

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

PERCEEL
LANDBOUWGROND

leeg. Die foeilelijke grijze bak die er nu in plaats
van Inalfa staat is ook al hetzelfde lot aan het
ondergaan.”
Henk heeft een uitgesproken mening over die
betrokkenheid. “De burgers willen graag inspraak
hebben in wat er gebeurt in hun leefomgeving.
Daar moeten de politieke partijen en de raad
draagvlak voor creëren. Anders krijg je weerstand
en draagvlak is ver te zoeken. Hierbij moet ik
wel zeggen de inwoners ook naar bijeenkomsten
moeten gaan zodat je ook weet waar men
over spreekt en dit over kunt brengen naar je
medeburgers. Langs de zijlijn blijven schreeuwen
kan iedereen. Samen naar oplossingen zoeken is
beter.”

Wij zijn de beste tweewielerwinkel
van Nederland en Belgi….
Daar zijn we apetrots op!

Winnaar

Tweewieler.n
l

2020

Kampioen
s
voordeel

Om dit te vieren krijg je van ons
€325,- kampioensvoordeel
bij aanschaf van een E-bike!

Te r wa ar de

va n

€325,-

Hier bestaat je voordeel uit:

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer J. Pijnenburg.
Gratis
5 jaar
garantie

Gratis
bodyscan

Gratis
E-bike
Training

Gratis
Surprise
pakket

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl

www.dekkerstweewielers.nl

Gagel 12

5861 CZ Wanssum

Willy’s Wereld

Column

HAP van eigen
deeg
Nog even en dan is de verhuizing
een feit. In januari verlaten we
Ysselsteyn en gaan we ons
bestaan vervolgen in Venray.
Voor ons een bewuste keuze,
maar is het nog wel de juiste
keuze?
Ik ben geboren en getogen in
Ysselsteyn en op drie maanden
Maastricht na, heb ik altijd in het
mooie Peeldorp gewoond. Vanaf de
jaren 90 deed ik dat samen met de
allerliefste Peet en we hebben hier
mooie momenten beleefd. Maar
nu wordt het tijd voor iets nieuws.
Dichter bij het werk, bij vrienden en
ook dichter bij diverse voorzieningen. Maar met die voorzieningen
lijkt het in Rooy plots een beetje
mis te gaan. Het gaat er namelijk naar uitzien dat de huisartsenpost, de HAP, uit het Venrayse gaat
verdwijnen. Dit is een fikse aderlating voor zo’n grote woonplaats.
Voortaan zijn we voor dit onderdeel
van de zorg aangewezen op Venlo
of Boxmeer. Niet bepaald een prettig idee om bij dringende hulp een
eind te moeten reizen. De laatste
weken is de politiek er massaal over
heen gevallen. Zelden heb ik binnen
onze gemeente zo’n cohesie gezien
tussen diverse politieke stromingen. Daar kan de overkoepelende
organisatie Cohesie nog wat van
leren. Toch ben ik van mening dat
een aantal politici, met name aan
de rechterzijde, boter op het hoofd
heeft. De aanstaande sluiting van
de HAP is in mijn ogen immers een
direct gevolg van de compleet doorgeslagen privatisering in dit land.
En we weten hopelijk toch wel welke
partijen daar de grootste voorstanders van zijn geweest in de afgelopen decennia? Sander Heijne schreef
“Er zijn nog 17 miljoen wachtenden
voor u”. Een prachtig werk waarin
haarfijn wordt uitgelegd waarom
privatisering voor bepaalde sectoren, waaronder de zorg, niet werkt.
Ik zou onze gemeentelijke volksvertegenwoordigers aanraden om het
boek te lezen en daarna de nieuw
verworven inzichten uit te leggen
aan hun landelijke collega’s, om vervolgens te pleiten voor het afbouwen van marktwerking in de zorg.
Of blijf bij je landelijke partij uitgangspunten maar probeer dan nu
niet verontwaardiging te veinzen
over de sluiting van de HAP.
Hou vol.
Willy
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CDA Venray

Een hart voor Venray
De coronapandemie beheerst intussen de hele wereld bijna een jaar. In
Nederland zijn we in maart ermee geconfronteerd, maar waarschijnlijk was het virus er al veel eerder. Belangrijker voor nu is hoe we er zo
snel mogelijk vanaf kunnen komen.
Het beleid in Nederland is erop
gericht het virus zoveel mogelijk
onder controle te houden met een
minimum aan impact op de maatschappij. Dat gaat met pieken en
dalen. Het is continu balanceren met
wat nodig is en hoe streng daarop te
acteren. De capaciteit van wat ons

GroenLinks Venray

zorgsysteem aankan, lijkt daarbij
bepalend te zijn. Wat mij betreft is
dit de meest logische aanpak. Het is
nu aftellen tot er een vaccin komt. Of
daarmee dan alle ellende achter de
rug is blijft een vraagteken. Laten we
hopen van wel. Het nieuwe normaal
zal zich daarna gaan ontwikkelen.

Venray Lokaal

verkleinen. Het tweede is net zo
belangrijk. Hou elkaar in het oog
en help elkaar in deze tijden. Een
bezoekje hier en een boodschap daar
kan veel betekenen. Ook de lokale
ondernemers verdienen uw broodnodige steun. Een hart voor elkaar, een
hart voor Venray, helpt ons er weer
bovenop.

werken de docent door de klas, zodat
je nog vragen kan stellen. Dat is toch
wel veel laagdrempeliger dan een
mail sturen. Ik vrees ervoor dat we
later erg veel gaan merken van de
gevolgen van het online onderwijs,
je mist toch veel belangrijke stof en
vaardigheden.
GroenLinks heeft altijd het onderwijs en de ontwikkeling van jongeren
hoog op hun prioriteitenlijstje gezet.
Nu is het belangrijker dan ooit om de
leerachterstanden en extra werkdruk

op het onderwijs, die deze crisis met
zich meebrengt, zoveel mogelijk proberen te beperken.

Jan Loonen
Wethouder

Studeren in coronatijd

Zoals iedereen ondertussen wel weet heeft het coronavirus veel invloed op ieders dagelijks leven. Zo ook
dat van middelbare scholieren en studenten. Studenten mogen maar minimaal naar school en volgen de
meeste lessen vanuit thuis, online. Vanuit mijn eigen ervaring als student vond ik dit de eerste weken wel
prima, het leek bijna vakantie. 5 minuten voor je les begint uit bed kunnen rollen en alleen maar je laptop
open te hoeven klappen om in de les aanwezig te zijn leek ideaal. Toch merk ik nu steeds meer de nadelen
die online les met zich meebrengt.
Wanneer docenten online lesgeven zien ze maar maximaal negen
van hun dertig studenten in beeld.
Ze horen alleen de studenten die
het antwoord op de vraag weten,
als ze dit niet toch liever via de chat

Een aantal sectoren en organisaties
zijn hard getroffen door dit beleid.
Ook al kan het niet anders, het maakt
de zorgen en de problemen er niet
minder om. De steunmaatregelen
zijn fors maar kunnen niet voorkomen dat velen in de knel komen. Ook
in Venray wordt die pijn gevoeld.
Wat kunt u zelf hier aan doen?
Allereerst houdt u aan de voorgeschreven maatregelen. Als we dat
allemaal doen zonder discussie dan
zou dat de problemen al een stuk

mededelen. Hierdoor is het voor de,
al enigszins overwerkte, docenten
veel lastiger om zicht te hebben op
de klas. Is wel iedereen de uitleg
aan het volgen? Snapt iedereen wat
er wordt uitgelegd? Loopt iedereen

op schema? Tijdens online les kunnen ook vragen worden gesteld, toch
merk ik dat er online veel minder
vragen worden gesteld dan bij de
fysieke lessen het geval was. Ook
liep normaal tijdens het zelfstandig

Kerngroep

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling
paplepel hebt ingegeven gekregen.
Mensen die geweld toepassen op een ander hebben in de basis ruzie
met zichzelf. Ruzie, boosheid en agressiviteit gebruikt de mens om zijn De ‘regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling’ stond 8 oktober
innerlijke pijn en frustratie te bedekken.
Gek genoeg reageren wij als mens
onze frustraties juist vaak af op díe
mensen die ons het meest dierbaar zijn: onze partner en/of onze
kinderen. Dat heeft een reden: bij
onze partner, onze kinderen én in
ons eigen huis voelen we ons veilig.
Daar durven we ruimte te geven aan
onze innerlijke pijn. Echter de wijze

waarop dat gebeurt, mondt helaas
ook wel eens uit in mishandeling.
De oorzaak ligt vaak in het conflict
dat je met jezelf hebt. Zelfbeheersing
betekent tenslotte beheersing van
het ‘zelf’. Zelfbeheersing verlangt dus
een zekere zelfkennis. Dat is jammer
genoeg niet iets wat je zomaar even
leert op school of wat je thuis met de

ter agenda van de commissievergadering. Deze visie richt zich vooral op
het verbeteren en bevorderen van de
samenwerking tussen de hulpverlenende instanties. Op aandacht voor
slachtoffers, daders en signalering
en melding. Dat is zéker een goed
iets. Maar als Venray Lokaal pleiten
wij echter óók voor een aanpak bij
de bron.

Dat zijn wij zelf. Dat zijn jij en ik.
Laten we onze zorgen, onze innerlijk pijn eens wat vaker en éérder
met elkaar delen. We zijn er héél
graag voor de ander, maar durf een
ander er óók eens voor jou te laten
zijn. Gun het jezelf, want je bent het
waard.

Harold Stevens, 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.

VAN DEN ELZEN PLANTS
ZOEKT NIEUW TALENT!
Naast de hoofdvestiging in Erp heeft VDE Plants sinds 2013 een
belangrijke locatie in Maasbree. Deze vestiging is in 2019 uitgebreid
met een 43 hectare grond in glastuinbouwgebied Siberië.
Ter uitbreiding zoeken wij voor de vestiging Maasbree een:

AANKOMEND BEDRIJFSLEIDER
Je begint als rechterhand van de bedrijfsleider in
Maasbree en zorgt gezamenlijk voor een kwalitatief
hoogwaardige teelt van onder andere frambozen en
aardbeien planten.

actieactieactie

Je bent een organisatorisch talent, bent ambitieus en wil
graag doorgroeien in een snel groeiende organisatie.

Strakke benen/buik

Ben je geïnteresseerd?
Bekijk de vacature op onze website:

van € 80,- voor

WWW.VANDENELZENPLANTS.COM

12 behandelingen van 40 minuten

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

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

0511 \ enzo
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Geplukt

Albert Martens Venray
De 11e van de 11e, normaal gesproken de opening van het carnavalsseizoen, staat bijna voor de deur. Vanwege het coronavirus heeft de
Veiligheidsregio besloten om alle activiteiten rondom carnaval niet toe te staan. Om toch in carnavalssferen te blijven, wordt deze week Albert
Martens (78) uit Venray geplukt. Hij is in het bezit van ruim honderd prinsenmedailles van Vastelaovesvereniging De Pielhaas.

zin. Omdat ik fan was van de Pielhaas
werd Gonnie ook automatisch lid van
de vereniging.”

Kapot van
Omdat het coronavirus onvoorspelbaar is en de besmettingen oplopen,
wordt het carnavalsseizoen voor het
eerst sinds de oorlog niet gevierd.
Dat is voor Albert en Gonnie een groot
gemis. “We zien het als een hobby
waar we bijna het hele jaar mee bezig
zijn. We zijn er kapot van dat we dit
seizoen moeten missen. We zijn heel
verdrietig, maar we moeten het accepteren. We hebben er ook wel begrip
voor”, zegt Albert geëmotioneerd.

Coronacrisis

Albert begon in 1950 zijn verzameling van prinsenmedailles en
inmiddels heeft hij ruim honderd
onderscheidingen in zijn bezit.
De oudste prinsenonderscheiding die in Alberts vitrinekast
hangt, stamt uit 1939. “De oudere
onderscheidingen heb ik via via
gekregen. Vaak kwamen die van
overleden mensen. Ik ben in
Venray de enige die medailles verzamelt van De Pielhaas. Daarom
heb ik in mijn testament laten
zetten dat als ik er niet meer ben,

mijn verzameling terug naar de vereniging gaat. Dat is mijn wens”, legt
Albert uit.
“Ik hoor soms dat mensen jaloers zijn
op mijn collectie, maar je moet er ook
wat voor doen”. Zo helpt hij al jaren
samen met zijn vriendin Gonnie de
vereniging tijdens de CircusMök en bij
de recepties en is hij bij elke vergadering aanwezig. Ook schrijft hij elk
jaar voor de prins de proclamatie.
“Daar moet ik wel even voor gaan zitten. Maar omdat ik het al zo vaak heb
gedaan, heb ik snel wat op papier.

Puzzel

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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Alberts grootste wens is om ooit ere
lid van de vereniging te worden.
“Dan krijg ik ook een muts. Ik heb wel
eens een erespeldje mogen brengen.
Dat heb ik met alle plezier gedaan.
Ik vond dat wel een eer dat ze me
daar voor vroegen.” Ook is hij nooit
prins geweest, legt hij uit. “Daar ben
ik nooit voor gevraagd. Ik denk omdat
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Wij, a.s. opa en oma, zijn op zoek
naar een woning dichtbij ons
kleinkind. Kenmerken: vrijstaand,
levensloopbestendig (te maken), grote
tuin, rustig gelegen ergens rondom
Lottum. Bel ons op 06 15 13 78 46.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.
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Erelid

Caravan-/camperstalling aangeboden.
Hoge overdekte en verharde stalling te
Melderslo. 06 53 21 21 76.

Sudoku
5

De vereniging weet mij altijd te vinden. We krijgen ook elk jaar een placemat met de prinsenfoto erop.”

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

ik te oud ben. Als ze me hadden
gevraagd, had ik meteen ‘ja’ gezegd.”
Albert woont sinds 1991 samen
met Gonnie, beiden onder toezicht van Dichterbij. “Ik heb 38 jaar
thuis gewoond, daarna 12 jaar bij de
Latterijen en 4 jaar bij Noordenhof
voordat ik werd gevraagd om in ons
huidige huis te komen wonen. Ik heb
Gonnie ontmoet bij de Latterijen in
Venray, waar we beiden woonden.
We hadden allebei nog een ander,
maar dat liep niet zo goed. We hebben het hier inmiddels goed naar onze

Voordat Albert met pensioen ging,
werkte hij jarenlang bij verschillende bakkerijen in Venray. “Ik heb in
Wellerlooi de opleiding tot banketbakker afgerond. Inmiddels bak ik nooit
meer, we hebben alle bakspullen
opgeruimd. Ik heb er geen zin meer
in.” Wel stond hij voor de coronacrisis elke week in de keuken van WOC
‘t Schöpke in Veltum. “Ik werkte daar
in de keuken, maar dat mag vanwege corona niet meer. Ik verzorgde
altijd de pudding voor de mensen.
We mogen wel nog elke dag gaan
lunchen en film kijken. Maar ik mis het
om te praten met de mensen, de telefoon op te pakken en de post te halen
bij het ‘t Schöpke.”
De coronacrisis raakt het stel enorm.
Ook de zomervakantie zagen Albert
en Gonnie aan hun neus voorbijgaan.
“We zouden met een groot gezelschap met de bus naar Oostenrijk
gaan. Dat doen wij elk jaar. We hopen
volgend jaar weer te kunnen gaan,
maar ik ben er bang voor.” Samen met
Gonnie gaat Albert ook graag naar de
Schouwburg. “We hebben daar een
abonnement. Voor volgend jaar hebben we nog zes voorstellingen op het
programma, onder andere Frans Bauer
en Tineke Schouten. We hebben al
gehoord dat de directeur ons mist, nu
de Schouwburg dicht is. We vinden het
heel jammer dat niks doorgaat.”
Tekst en foto: Jeanine Hendriks

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Happy Feet Voetbehandelingen voor
ontspanning, verzorging en klachten.
www.mayproosten.nl

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Tummers
daar word ik vrolijk van
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GRATIS
BEZORGD!

800,inruil
korting

4K

ULTRA HD

SMART

QLED

1399,-

4K TV QE65Q9OT

GRATIS
BEZORGD!

2399,-

*

*Na €200,cashback via Samsung

• 65’’ (165 cm) • 4K Ultra HD • QLED
• Quantum Processor 4K • Quantum HDR • Direct Full Arrray 16x
• Q-Symphony • One Remote Control

500,-

ULTRA HD

4K OLED TV KD55A
• 55’’ (139 cm)’ • 4K Ultra HD’ • OLED
• Picture Processor X1 Ultimate
• Smart TV met Android
• Dolby Atmos en Acoustic Surface Audio

inruil
korting

80 32
cm’’

4K

OLED

2099,-

1499,*Na 100,- cashback
via Sony, geldig t/m
22-11-2020

GRATIS
BEZORGD!

*

FullHD

SMART

FHD TV 32PFS6855/12

329,-

299,-

• 32’’ (80 cm) • Full HD
• Pixel Plus HD • HDR 10

Nog veel meer acties in de winkel!
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

