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Snert voor de KBO
KBO Merselo heeft in de ochtend van woensdag 16 december snert uitgedeeld aan al haar leden. “Omdat wij en ook onze leden weer een snert-bericht hebben gehad met betrekking
tot corona, gaat het bestuur van KBO al haar leden voorzien van een kop snert.” Met een bolderkarretje liepen de dames door de straten van Merselo om de leden met huisgemaakte
erwtensoepen te verrassen, wat zorgde voor veel blije gezichten. / Beeld: Koen van Meijel

Sloop onvermijdelijk

Mislukte reddingspoging
oud postkantoor
De motie van SP en Venray Lokaal om een reddingspoging te wagen voor het oude postkantoor kreeg
geen meerderheid in de raadsvergadering van dinsdag 15 december. Doordat CDA, D66 en VVD tegenstemden werd de motie met één stem verschil (veertien tegen dertien) verworpen.
SP en Venray Lokaal wilden in de
motie het College van B&W opdragen
de sloop te voorkomen. “Het postkantoor heeft niet ten onrechte de
gemoederen beziggehouden”, zei Tino
Zandbergen (Venray Lokaal). “We zijn
geen gemeente van slopers maar
van opbouwers”, stelde hij. “Tien jaar
geleden is een fout gemaakt door het
verlenen van de sloopvergunning.
Dit moeten we repareren. We moeten
al het mogelijke doen dit markante

gebouw te behouden want er komt
iets foeilelijks voor terug. Hier krijgen
we later spijt van”, waarschuwde Tino
Zandbergen.

Erfgoed
Selcuk Ipek (CDA) sprak van een
emotionele motie. “Het gebouw
heeft betonrot en ligt er hopeloos bij.
Alle initiatieven die er waren, hebben geen stand gehouden.” De motie
roept op om in samenspraak met

eigenaar Karel Janssen een onderzoek te laten uivoeren door BOEI,
een bureau dat zich bezighoudt met
het restaureren en herbestemmen
van cultureel bouwkundig erfgoed.
Het Cuypersgenootschap, dat zich
inzet voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en
twintigste eeuw, wil ook dat er een
onafhankelijk onderzoek komt.
Lees verder op pagina 06

Vanwege de feestdagen
verschijnt er in week 53
geen HALLO.
De eerste HALLO van
2021 verschijnt
op donderdag 7 januari.

Persberichten voor de uitgave van
donderdag 7 januari graag aanleveren
vóór maandag 4 januari 17.00 uur via
redactie@hallo-venray.nl en advertenties
vóór dinsdag 5 januari 16.00 uur via
advertentie@hallo-venray.nl

02

nieuws \ 1712

Lage frequenties hoorbaar

Oirlonaren vrezen gezondheidsrisico’s door
komst windmolens
Oirlo ligt het meest centraal in het zoekgebied voor een windmolenpark in gemeente Venray. Dorpsbewoners
maken zich zorgen over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Dat bleek tijdens de digitale informatieavond van Windpark Venray op maandag 14 december.
Enkele inwoners haalden tijdens de
informatieavond de tv-uitzending
van EenVandaag van 8 december
aan. De geluidsoverlast van de steeds
groter wordende windturbines stond
daarin centraal. Op de vraag van Jan
Cuijpers of Windpark Venray een link
naar die tv-uitzending op haar website
wilde plaatsen, reageerde gebiedsregisseur Frank van Bussel terughoudend. “Ik heb het programma maar
half gezien. Ik wil het eerst eens goed
bekijken”, zei hij.
Inwoner Bep Geerets uitte haar zorgen
over de gevolgen voor de gezondheid. “Wordt er wel rekening gehouden met de mensen?”, vroeg zij zich

af. Paul Büddiger vond de uitzending van EenVandaag verontrustend.
Jan Cuijpers haalde het laagfrequent
geluid aan waarbij de bromtoon en
trillingen vooral ’s nachts te horen zijn
tot op grote afstand. William Steeghs
wees ook op lichtoverlast en slagschaduw. “Het leefgenot lijdt hieronder”,
meende hij.
Frank van Bussel zegde toe een informatieavond te organiseren waarin een
onafhankelijk deskundige uitleg geeft
over gezondheidsklachten. “Het laagfrequent geluid is lastig. Dat horen en
voelen de omwonenden. Daar moeten
we serieus naar kijken”, zei hij.
Volgens Van Bussel worden er nau-

welijks nog kleinere windmolens
gefabriceerd. “De meeste windturbines hebben een tiphoogte van rond
200 meter en een vermogen van 4
tot 4,5 megawatt. Het voordeel is dat
ze niet alleen meer opbrengst geven
maar dat ze ook minder lawaai veroorzaken dan de kleine windmolens die
beter te horen zijn.”
Ans van den Bogart wees op de
waardevermindering van de huizen. “Mijn huis is nu al 50.000 euro
in waarde gezakt. Als er straks windmolens staan dan worden de woningen 40 tot 50 procent minder waard.”
Wim Kateman merkte op dat de visvijver aan de Wanssumseweg een van

de vier zoeklocaties is. “De gemeente
wil hier aan de Sparrendreef nieuwe
natuur ontwikkelen. Is hier rekening
mee gehouden”, vroeg hij zich af.
Frank van Bussel reageerde dat bij
de zoekgebieden vooral gekeken is
naar voldoende afstand tot de huizen.
Rutger Bosch wees op de mogelijkheden van vergisting voor hernieuwbare
energie. “We zitten hier in een landbouwgebied. Is hier wel goed over
nagedacht?” William Steeghs twijfelde
aan de participatie van omwonenden.
“Ons wordt een worst voorgehouden.
Terwijl het geld naar de projectontwikkelaar gaat.”
Bijna veertig Oirlonaren namen
deel aan de informatieavond.
Dorpsraadvoorzitter Anita Loonen
haalde aan dat het door de coronamaatregelen niet mogelijk is een

fysieke bijeenkomst te organiseren. “Windmolens zijn een hot item
in Oirlo. Maar er zijn ook digibeten
die vanavond niet kunnen meedoen.” Ze pleitte daarom voor uitstel.
“Waarom is er zo’n haast? De bouw
van een windmolen duurt wel acht tot
tien jaar. Neem de rust en de tijd om
zo’n belangrijk plan beter te onderbouwen en met het dorp te bespreken.”
Afgesproken werd dat de digitale
enquête op papier in het dorpsblad
wordt gepubliceerd. William Steeghs
vond de enquête suggestief. “De vragen worden heel positief gesteld.”
Maria Cappon van Windpark Venray
bestreed dat. “Het is niet suggestief.
We stellen juist veel open vragen en
gebruiken geen stellingen.”
Tekst: Henk Willemssen

Volgend jaar zelfde aanpak eikenprocessierups
dit jaar naar 320 bomen. Hiervan
Ondanks dat de overlast van de eikenprocessierups dit jaar is meegevallen, kiest gemeente Venray volgend
jaar voor dezelfde aanpak als in 2020. Met een preventieve bestrijding vroeg in het voorjaar en het wegzuigen waren er 180 preventief behandeld en
140 niet. Deze 140 eiken worden toevan nesten uit eikenbomen later in het seizoen.
Na de piekjaren 2018 en 2019 is het
aantal overlastmeldingen dit jaar
flink gedaald. De gemeente kreeg
150 meldingen van inwoners binnen.

Colofon

Dat waren er in 2019 nog vijfhonderd.
De afname komt niet alleen door de
effectievere bestrijding, Kennisplatform
Eikenprocessierups meldt dat er landelijk een daling te zien was van 40 procent minder rupsen.
De maatregelen die gemeenten en
terreinbeheerders treffen, blijken
steeds beter te werken. In eiken die in

het voorjaar waren behandeld, bleek
in 2019 nog in meer dan de helft van
de bomen toch nog de rups voor te
komen. Onderzoek van Wageningen
University toont aan dat het percentage dit jaar is gedaald naar 30 procent.
Gemeente Venray moest vorig jaar in
het hoogseizoen nog in 876 eiken de
nesten verwijderen. Dat aantal daalde

gevoegd aan de urgentielijst voor een
vroege behandeling.
Wat vermoedelijk ook heeft meegespeeld is dat er in 2020 minder zomerstormen waren dan een jaar eerder.
Door de wind worden de brandharen van de eikenprocessierups beter
en verder verspreid. Daarnaast was
het koolmezenproject met IKL en IVN
Geijsteren-Venray op basisscholen suc-

cesvol. Het blijkt dat 70 procent van de
opgehangen nestkastjes bewoond is
geweest.
De kosten voor de gemeente bedragen
dit jaar 70.000 euro. Dat is 25.000 euro
lager dan verwacht. Het wegzuigen
van nesten uit behandelde bomen valt
onder de garantie van de aannemer,
hoveniersbedrijf Herman Vaessen.
De gemeente raamt de kosten voor
2021 op 71.400 euro. Het grootste deel
(41.850 euro) is bestemd voor de preventieve aanpak.

HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.
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Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Woning met bedrijfsruimten, loods en cultuurgrond.

Kijk op verkoop.gunhoek.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.

Te huur hoekwoning, 3 slpkmrs,
garage, tuin in Horst centrum.
Zeer nette woning vanaf eind dec.
2020. Minim. voor 1 jaar.
Tel. 06 10 16 01 42.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Te huur hoekwoning, 3 slpkmrs,
garage, tuin in Horst centrum.
Zeer nette woning vanaf eind dec. 2020.
Minim. voor 1 jaar. Tel. 06 10 16 01 42.

Breien is troostend en rustgevend.
Helaas, voorlopig zijn wij gesloten.
Voor vragen of bestellingen
0628404240. WIJ BEZORGEN OOK!
Breimode en Handwerken ‘t Schippertje.
Volg ons op facebook en insta

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

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Verkleuring zand maakt vondsten zichtbaar

Vondsten Romeins grafveld in Venray
Bij opgravingen vlak bij de Henri Dunantstraat op bedrijventerrein
De Hulst in Venray zijn restanten van een Romeins grafveld gevonden.
Leden van Archeologische Werkgroep Venray zijn vorige week begonnen
met veldonderzoek.
De gemeente heeft adviesbureau
RAAP ingeschakeld om archeologisch
onderzoek te doen. Dat wordt gedaan
met het oog op de aanleg van de
Oostverbinding, de nieuwe weg tussen de A73 en het Mobile Home Parc.
De Oostverbinding krijgt een lengte
van 400 meter en verbindt de Henri
Dunantstraat met de Stationsweg.
Vooruitlopend op de graafwerkzaamheden is eerst onderzoek gedaan
naar niet-gesprongen explosieven uit
de oorlog. Dit leverde alleen enkele
resten van kleinere explosieven op.

Daarna konden proefsleuven worden
gegraven voor archeologisch onderzoek. Door de verkleuring van het gele
zand werden de vermoedelijke grafvelden zichtbaar en werd er al snel
een urn gevonden. RAAP krijgt bij het
onderzoek assistentie van vrijwilligers
van Archeologische Werkgroep Venray.
“We hadden al een vermoeden dat we
hier een grafveld uit de Romeinse tijd
zouden vinden”, zegt Hay Strijbos van
de werkgroep. “Aan de andere kant van
de Henri Dunantstraat vlak bij Inalfa is
ook een Romeins grafveld gevonden.

‘Minder gedupeerden
toeslagenaffaire’
De SP meent dat 52 gezinnen uit gemeente Venray gedupeerd zijn
door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De gemeente
bestrijdt dit getal en spreekt van tien Venrayse gedupeerden die
ten onrechte kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen.
SP-fractieleider Jan Hendriks stelde
vragen over de toeslagenaffaire.
Uit de lijst die de Belastingsdienst
publiceerde zou blijken dat het in
gemeente Venray om 52 gevallen gaat. ‘Het aantal van 52 is
ons niet bekend’, reageert de
gemeente. ‘Het blijkt ook niet uit
het meest actuele overzicht van
de Belastingdienst’. Het aantal van
tien kan hoger worden omdat niet
alle ouders zich al hebben gemeld.
Volgens de Belastingdienst gaat het
landelijk om 22.000 gedupeerden.
Hiervan waren er volgens de laatste stand 9.256 in beeld. De SP wil
ook weten of zorgwethouder Anne
Thielen (CDA) geschrokken is van
de cijfers. ‘De gemeente is geen
partij in de oorzaak van het leed.
In die zin is de wethouder niet

geschrokken. Wel betreurt zij het
leed van de gedupeerde ouders’,
luidt de reactie. De gemeente
meldt dat vanwege de privacywetgeving de Belastingdienst de
namen van de gedupeerde ouders
niet mag doorgeven. De ouders
krijgen het verzoek zelf contact op
te nemen met de gemeente voor
mogelijke ondersteuning zoals
schuldhulpverlening. De SP vraagt
ook wat de wethouder vindt van
de tegemoetkoming van 750 euro
die de gedupeerden eind dit jaar
ontvangen. ‘De gemeente heeft
hierin geen rol. Het bedrag van
750 euro wordt uitgekeerd door de
Belastingdienst. Het is een eerste
stap in de goede richting ter compensatie van gedupeerde ouders’,
antwoordt de gemeente.

Projectplan De Linde wordt
deze maand afgerond
Het projectteam De Linde heeft vorige week overleg gehad met de
gemeente Venray over hun plan om het gemeenschapshuis te
renoveren. De procesbegeleiders hebben hun feedback toegelicht
en daaruit is naar voren gekomen dat een groot deel van het plan
goedkeuring krijgt. De tips die de begeleiders hebben meegegeven
worden deze maand verwerkt in het projectplan, zodat het deze
maand afgerond kan worden.
Doordat de bebouwing van De Linde
straks buiten het bouwblok komt,
zal een bestemmingsplanwijziging plaats moeten vinden.
Dit zal extra kosten met zich meebrengen en wellicht extra tijd
kosten om deze procedure te doorlopen. In de bestemmingsplanprocedure moeten verschillende,
gespecialiseerde onderzoeken
plaatsvinden. Dit kan niet zonder
de hulp van een gespecialiseerd
bureau. Arcadis is inmiddels gestart
met de voorbereidingen voor de
bestemmingsplanprocedure. De pro-

jectgroep streeft ernaar de bestemmingsplanwijziging en goedkeuring
van het projectplan parallel te laten
lopen. Op donderdag 14 januari 2021
zal een algemeen bestuursoverleg
plaatsvinden waarin het projectplan
wordt toegelicht. Ook zal Maurice
Bergmans vanuit zijn ervaring vertellen over het privatiseren van een
gemeenschapshuis. De verenigingen
zullen nog een uitnodiging krijgen
voor deze avond. Het projectteam
bekijkt begin januari of dit vanwege
de coronamaatregelen fysiek of digitaal zal plaatsvinden.

Dat is zelfs een rijksmonument geworden.”
De onderzoeken voor archeologie
maar ook voor geluid, stikstof, flora en
fauna moeten eind dit jaar zijn afgerond. De uitkomsten zijn nodig voor het

opstellen van het bestemmingsplan en
de milieueffectrapportage. Het College
van B&W neemt hierover in april 2021
een besluit. De gemeente wil daarna
een inloopavond organiseren waarin
belangstellenden het plan en de teke-

ningen kunnen bekijken. De planning
is dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 september het bestemmingsplan vaststelt. De aanleg van de
Oostverbinding kan dan eind 2021 van
start gaan.
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Vier generaties

Meer vermogensdelicten
bij Slachtofferhulp
Steeds meer inwoners van gemeente Venray maken gebruik van de
steun van Slachtofferhulp Nederland. Vorig jaar steeg het aantal
geholpen Venraynaren naar 551. Hiervan hadden 231 inwoners
(42 procent) te maken met een vermogensdelict en er waren
153 slachtoffers (28 procent) van een geweldincident.
De sterkste stijging deed zich
voor bij de zedendelicten. In 2017
waren er nog negentien meldingen uit gemeente Venray. Dat
aantal steeg naar veertig in 2019.
Slachtofferhulp Nederland verklaart de sterke stijging van vermogens- en zedendelicten door
de toename van digitale fraude en
misdrijven via internet. De cijfers
van gemeente Venray zijn in lijn
met de politiecijfers die ook een
stijgende trend laten zien van digitale vormen van fraude en zedenmisdrijven.

Verkeersslachtoffers

Voor het eerst vier generaties
Nelly Gubbels-Vullings uit Melderslo werd onlangs voor de zesde keer overgrootmoeder. Dit is al bijzonder.
Maar nog leuker voor Nelly is dat er nu voor het eerst vier generaties zijn. Kleindochter Kim Keijsers uit
Castenray werd namelijk mama van Lot Bongers. Oma is Gerina Gubbels uit Lottum.

Opvallend is dat in gemeente
Venray het aantal verkeerslachtoffers in 2019 een piek bereikte van
91 meldingen, het hoogste aantal
in de laatste vier jaar. Daarnaast

waren er 36 meldingen die worden
ingedeeld in de categorie overig,
zoals brand, vermissing, stalking en
zelfdoding.
Slachtofferhulp Nederland is een
stichting die gratis opvang en
begeleiding biedt aan slachtoffers
van geweld-, zeden- en vermogensdelicten en verkeersongevallen. De laagdrempelige hulp is niet
alleen gericht op het verwerken
van een gebeurtenis maar ook om
tot verhaal van schade te komen.
Ook kunnen bescherming, lotgenotencontact en psychosociale ondersteuning worden aangeboden.
De kosten worden betaald door het
Ministerie van Justitie en Veiligheid
en de Nederlandse gemeenten.
Gemeente Venray betaalde vorig
jaar 11.270 euro subsidie aan
Slachtofferhulp Nederland.

Alternatieven manieren om
te stemmen voor Tweede
Kamerverkiezingen
Het houden van verkiezingen in deze tijden van corona wordt een
flinke uitdaging. In een raadsinformatiebrief licht het College van
B&W van de gemeente Venray uit welke stappen worden ondernomen om de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 veilig en
democratisch te laten verlopen. Zo heeft het college gezocht naar
nieuwe locaties en kijken ze naar alternatieve manieren om te
stemmen, zoals vroegstemmen en stemmen per post.

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.
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.

Er zijn een hoop eisen die gesteld
worden om ervoor te zorgen dat
alle stembureaus geschikt zijn,
schrijft het college. Zo moet er
worden gekeken naar de grootte
van de locatie, de ventilatie, de
looproutes, enzovoorts. Sommige
locaties die bij vorige verkiezingen prima waren, kunnen deze
keer niet meer. De minister heeft
een oproep gedaan om het aantal stembureaus gelijk te houden.
Hiervoor heeft het college enkele
nieuwe locaties gevonden, waarbij toegankelijkheid voor mensen
met een beperking nadrukkelijk in
het oog is gehouden. Het college
stelt voor om op alle stemlocaties vier bureauleden in plaats van
de gebruikelijke drie in te zetten.
Dit extra lid moet erop letten dat
alle coronamaatregelen worden
nageleefd.

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.

We wilden de
verkiezingen uitstellen
naar mei of juni

Stemmethodes
Voor de aankomende verkiezingen wordt er ook gekeken naar
alternatieve stemmethodes.
Het college schrijft dat er op een

viertal locaties de mogelijkheid
zal komen om al eerder de stem
uit te brengen. Hier kunnen inwoners op maandag 15 en dinsdag
16 maart al terecht. Deze optie is
voornamelijk bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, maar alle kiezers mogen
hier in principe gebruik van
maken. Voor kiezers van 70 jaar
of ouder komt er ook de optie
om per post te stemmen. Er zullen zogenaamde briefstempunten
komen en stembiljetten kunnen
ook naar de gemeente worden
gestuurd. Deze optie moet een
week voor de verkiezingsdag
in werking treden, maar aan de
details wordt nog gewerkt.

Uitstel
Veiligheidsregio Limburg-Noord
heeft bij de Veiligheidsraad
gepleit voor uitstel van de Tweede
Kamerverkiezingen die op woensdag 17 maart 2021 worden gehouden. “Helaas is ons verzoek niet
ingewilligd”, zei burgemeester Luc
Winants in de raadsvergadering
van dinsdag 15 december. “We wilden de verkiezingen uitstellen naar
mei of juni. Dan zijn de omstandigheden beter en zijn er meer
mogelijkheden voor mensen die nu
angstig zijn de deur uit gaan”, zei
Luc Winants.
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Motivering rechtbank onvolledig

Klachten binnengekomen

Gemeente in hoger beroep
over arbeidsmigranten

Vrachtwagens mogen niet
parkeren in Wanssum

Gemeente Venray is het niet eens met twee uitspraken van Rechtbank Oost-Brabant over de huisvesting van
arbeidsmigranten. De rechtbank heeft Lucassen Holding en Lucassen Projecten in het gelijk gesteld over de
bezwaren tegen het Mobile Home Parc aan Henri Dunantstraat in Oostrum en over het weigeren van een
vergunning voor het pand Westsingel 1 in Venray. Het College van B&W is in beide gevallen in hoger beroep
gegaan bij de Raad van State.
Het Mobile Home Parc is een initiatief van Kafra Housing, onderdeel van
OTTO Work Force, dat in april 2019 werd
geopend. Gemeente Venray, eigenaar
van het terrein tussen A73 en Henri
Dunantstraat, verleende een vergunning
van vijf jaar voor zestig woonchalets
waarin 240 arbeidsmigranten kunnen
worden gehuisvest.
Drie bezwaarmakers tegen de omgevingsvergunning werden door de
gemeente afgewezen. Ze gingen in
beroep en Rechtbank Oost-Brabant
stelde in de uitspraak van 26 oktober twee bezwaarmakers in het gelijk.
Het zijn twee bedrijven van Jan Lucassen
uit Well. Lucassen Holding huisvest
arbeidsmigranten in Well en Venlo.
Lucassen Projecten wil in het voormalige schoolpand van Gilde Opleidingen
aan de Westsingel in Venray ruim honderd arbeidsmigranten onderbrengen.
In tegenstelling tot de gemeente oor-

deelde de rechter dat de bezwaarmakers wel als belanghebbende moeten
worden gezien. De gemeente moet
daarom binnen twaalf weken een
nieuwe beslissing nemen maar is ook
alvast in hoge beroep gegaan bij de
Raad van State. Het college vindt de
motivering van de rechtbank ‘op een
aantal punten erg kort en onvolledig’.
Lucassen Holding maakt bezwaar
omdat zijn bedrijven in hetzelfde
marktsegment en verzorgingsgebied werkzaam zijn als Kafra Housing.
Dit zou kunnen leiden tot omzetverlies. Gemeente Venray meent dat van
oneerlijke concurrentie geen sprake is
omdat Lucassen geen arbeidsmigranten huisvest die werkzaam zijn bij OTTO
Work Force. Ook verrichten de arbeidsmigranten van Lucassen en OTTO Work
Force volgens de gemeente andere
werkzaamheden waardoor geen sprake
is van eenzelfde marktsegment.
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Belanghebbende
Lucassen Projecten wordt door de
rechtbank wel gezien als een potentiële concurrent. Deze stelling denkt
de gemeente onderuit te halen omdat
de rechtbank er geen rekening mee
houdt dat Lucassen Projecten momenteel geen arbeidsmigranten huisvest.
De omgevingsvergunning voor het
pand Westsingel 1 is door de gemeente
geweigerd omdat het gebouw in een
woonwijk ligt. Ook tegen dit besluit
is Lucassen met succes in bezwaar
gegaan. Rechtbank Oost-Brabant
vernietigde de afwijzende beslissing omdat ze niet goed onderbouwd
en gemotiveerd is. De gemeente had
moeten onderzoeken of het plan toch
aan een goede ruimtelijke ordening
kan voldoen. Bovendien is de gemeenteraad gepasseerd terwijl juist is vastgelegd dat bij locaties van meer dan
vijftig arbeidsmigranten de raad beslist.

Het is verboden om vrachtwagens te parkeren op het terrein naast
een bedrijfsgebouw aan Postbaan 2B in Wanssum. Ook is het niet
toegestaan dat chauffeurs hier in hun auto’s overnachten. Dat
antwoordt het College van B&W van gemeente Venray op vragen
van raadslid Theo Francken (Venray Lokaal).
Bij de gemeente zijn meerdere
klachten uit Wanssum binnengekomen over de trucks die vooral in
het weekeinde staan geparkeerd
aan de Postbaan dat een woonstraat is. Dit is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan omdat
het parkeren van vrachtauto’s
onder een zwaardere milieucategorie valt. Dat heeft de gemeente
ook aan de initiatiefnemer laten
weten. Hij kreeg tot 7 december de
tijd om een principeverzoek in te
dienen zodat bekeken kan worden
of toch een vrachtwagenparkeerplaats mogelijk is op deze plek.
Anders zouden toezichthouders van
de gemeente handhavend gaan
optreden. Want ook het slapen
in voertuigen is hier niet toegestaan volgens de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening). Ook is
het uit het oogpunt van hygiëne en

gezondheid onwenselijk omdat er
geen douche- of toiletgelegenheid
is, meldt de gemeente. Hetzelfde
probleem speelt bij overnachtingen
op de beide parkeerplaatsen langs
de A73 bij tankstation De Wuust
in Oirlo. Chauffeurs worden doorverwezen naar Truckparking aan
de Macroweg op bedrijventerrein
Smakterheide in Venray. Hier is een
afgesloten vrachtwagenparkeerterrein waar wel voorzieningen aanwezig zijn. Het gebruik kost 17 euro
per dag en 27,50 euro voor in het
weekeinde.
Voor het terrein aan de Postbaan
is geen principeverzoek ingediend.
Volgens de gemeente kwam de
initiatiefnemer tot de conclusie dat
de plek ongeschikt is voor het parkeren van vrachtauto’s. ‘Ze gaan op
zoek naar een andere locatie’, aldus
de gemeente.

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw welke wereldwijd worden afzet.
Recent is het bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per direct op zoek naar
een gedreven

Elektromonteur (40 uur)

Wegens bedrijfsuitbreiding zoeken wij een fulltime:

welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
Eind dit jaar verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.

Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo 4, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office
365 (Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast een
zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
in Engels en Duits is een pre;

MEDEWERKER
PLUIMVEEBEDRIJF

• je bent proactief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid tot ca. 10%.

voor het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden

Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk
groeiend zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en
persoonlijke ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

op ons legkippenbedrijf met scharrelkippen.
Salaris conform CAO Dierhouderij.
Heb je interesse?
Bel dan met William van Leendert, tel. 06 53 49 65 58
of stuur een mailtje naar info@vanleendertbv.com

Pluimveebedrijf van Leendert bv

Mackayweg 4, 5865 AL Tienray | www.vanleendertbv.com
acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s mee helpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de engineersafdeling, zoals het opzetten van standaardisaties, procedures en innovatie.

IETS TE VIEREN?
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Mislukte reddingspoging
oud postkantoor

Kan je bedrijf tijdens de lockdown
wel klanten helpen?
Laat het weten, plaats een advertentie
in HALLO Venray
adverteren@kempencreeert.nl • 077 208 32 00

Voor de bühne

Kolos

In het onderzoek moesten aan bod
komen: aankoop en restauratie, herbestemming, nieuwe gebruikers en de
exploitatie. Totdat de uitkomst van het
onderzoek bekend is, mocht de sloop
niet worden uitgevoerd. “Het onderzoek
gaat veel te lang duren en we willen er
geen geld meer tegenaan gooien”, zei
Selcuk Ipek. Daan Janssen (D66) haalde
aan dat de sloopvergunning onherroepelijk is. Hij verweet SP en Venray
Lokaal ‘een motie voor de bühne’ in te
dienen. Later nam de D66’er zijn woorden terug. De VVD hekelde de gang
van zaken. “We hebben tien jaar zitten
slapen en nu is er ineens paniek in de
tent”, zei Bas Künen. Hij vond dat het
hoog tijd wordt dat de gemeente beleid
opstelt voor het behoud van historische en markante gebouwen. “Want we
hobbelen nu van incident naar incident.” De VVD verweet de voorstanders
‘symboolpolitiek’ te bedrijven. “Wij willen een gebouw dat past bij de uitstraling van het centrum.”

Henk Bisschops (PvdA) haalde aan dat
sloop gevoelig ligt bij de Venraynaren.
“Mensen willen het graag behouden.
Met de oproep in de motie is niets mis
mee.” Jan Hendriks (SP) zei te vrezen
dat er een kolos van beton en glas
voor terugkomt. Bernie van Lierop
(Samenwerking Venray) wees op de
vele reacties op sociale media. “We
moeten naar het volk luisteren, we
steunen de motie.” Joep Gielens (Pro
Venray) betreurde de houding van de
CDA, D66 en VVD. “Heel erg jammer dat
ze niet eens een onderzoek willen laten
doen.”
Wethouder Jan Loonen (CDA) reageerde dat tijdens eens schouw bleek
dat behoud onhaalbaar is. “Dat is de
conclusie. De eigenaar ziet geen andere
mogelijkheid. Hij heeft het recht om te
slopen. Daar kunnen we niet omheen.
Of er moet nog een koper komen. Maar
er hangt een fors prijskaartje aan.”
Tekst: Henk Willemsen

Alzheimer Café Venray

Dialoog Award voor Joke Halmans
Joke Halmans van Het Alzheimer Café Venray heeft maandag
14 december de Dialoog Award ontvangen. Marita Peeters van het
Taalcafé gaf de award aan haar door.

Sta ‘jij’ sterk in je serviceschoenen?
Kom dan bij ons serviceteam!
Ter versterking zoeken wij :

Servicemonteur Installatietechniek

Voor meer informatie

www.keijsersmartens.nl

De Dialoog Award is een initiatief
van Venray in Dialoog en wordt jaarlijks doorgegeven aan een persoon
of organisatie die de dialoog in de
samenleving bevordert. Het Alzheimer
Café Venray is voor iedereen die met
dementie te maken heeft. Er zijn
maandelijks bijeenkomsten waar

bezoekers informatie krijgen en ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen
met lotgenoten. Nu er in coronatijd
geen fysieke bijeenkomsten zijn, is
er een creatieve oplossing gezocht.
Het Alzheimer Café wordt sinds april
elke maand opgenomen en via Peel
en Maas TV Venray uitgezonden.

Raad stemt in met verbod op
carbidschieten
Carbidschieten is tijdens de komende jaarwisseling definitief verboden
in gemeente Venray. De gemeenteraad stemde op dinsdag 15 december
unaniem in met het voorstel van het College van B&W om het verbod op
te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Burgemeester Luc Winants kondigde
het verbod al aan in de commissievergadering van 25 november. Dat leidde
tot reacties van carbidschieters uit de
dorpen. ”Ik heb brieven gekregen van
mensen die dit erg betreuren. Ze hebben het gevoel dat hen weer iets
wordt afgenomen”, zei Luc Winants
in de raadsvergadering. Hij haalde de
strenge coronamaatregelen aan die
premier Mark Rutte een dag eerder
aankondigde. “Carbidschieten kan nu
even niet. Het is niet anders.”
Theo Mulders (Samenwerking Venray)
haalde aan dat carbidschieten toch een
traditie is in enkele dorpen. “We zouden kunnen overwegen het als evenement toe te staan, want diverse
clubs willen het graag. Maar gezien
de coronamaatregelen kan het dit jaar
niet.” Petra van Duijnhoven (CDA) verwachtte dat het verbod alleen voor dit
jaar geldt. “Want het is nu onmogelijk
geworden om met een paar mensen
te gaan carbidschieten. Het kan niet op

gepaste afstand.
Niek Loonen, die spreekt namens de
carbidschieters in de gemeente, laat in
een brief aan de burgemeester weten
teleurgesteld te zijn in het verbod.
“In een groot deel van de kerkdorpen
wordt er door de jeugd al jaren carbid
geschoten. Het valt nu dan ook rauw op
ons dak dat u dit wil gaan verbieden.
De jeugd in meerdere kerkdorpen hebben door de jaren heen namelijk ruime
ervaring opgedaan met carbidschieten,
zo doe ik zelf nu ook al drie jaar carbidschieten. Het zou mijn inziens dan
ook geen gevaar opleveren als deze
jeugd dit jaar wederom zou gaan carbid
schieten. Ik vraag u dan ook om het
verbod terug te draaien. Mocht dit niet
mogelijk zijn vraag ik u een vrijstelling
te verlenen voor de kerkdorpen of voor
de groepen die net zoals voorgaande
jaren dit jaar wederom carbid willen
gaan schieten. Meneer Winants, laat
deze traditie van carbidschieten alstublieft niet verloren gaan.”
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Testdrempel is lager

Veel nieuwe besmettingen in Venray
Het aantal besmettingen met het coronavirus is sinds vorige week sterk
gestegen in de gemeente Venray. Vrijdag 11 december was een uitschieter met 61 nieuwe meldingen. De toename lijkt samen te hangen met de
opening van de teststraat in Venray op maandag 7 december.
Een GGD-woordvoerder kan dat niet
bevestigen. “Het is vooral zo dat
overal de besmettingen toenemen, in
Venray maar ook elders. De opening
van de teststraat draagt er mogelijk enigszins aan bij.” Na Weert,
Roermond en Venlo opende GGD
Limburg-Noord vorige week in Venray
de vierde teststraat. Op de locatie
aan De Voorde, in het voormalige
bedrijfspand van Art.Com, kunnen
dagelijks 450 personen worden getest.
De GGD meldt dat de nieuwe teststraat
in een behoefte voorziet. In de eerste
week lieten per dag gemiddeld ruim
vierhonderd mensen zich hier testen.

Omslag
Gelijktijdig met de opening van de
teststraat kwam ook de omslag in
de coronacijfers. In de maand ervoor
meldde het RIVM dagelijks nooit
meer dan 25 nieuwe besmettingen
in de gemeente Venray. Op dinsdag
8 december steeg het aantal naar 33,
gevolgd door 41 op 9 december, 34 op
10 december, 61 op 11 december en
gemiddeld 45 in de vier dagen erna.

Brandhaard
Bas Künen (VVD) stelde dinsdag
15 december vragen in de raadsvergadering. Hij haalde aan dat Venray een
snelgroeiende brandhaard is en dat
de regio Limburg-Noord in de afgelopen week koploper was in Nederland.
“De cijfers liegen er niet om”, zei de
VVD’er. In tegenstelling tot de GGD
verklaarde burgemeester Luc Winants
de flinke stijging door de opening van
de teststraat. “Die is op 7 december in
gebruik genomen. Daarna gingen de
aantallen besmettingen fors omhoog.
De verklaring is logisch. Want voor
mensen die twijfelden, is nu de drempel veel lager om zich te laten testen.”
Als reactie op de VVD zei Winants:
“De hoge aantallen geven de ernst
van de situatie aan. De gemeente is
erop voorbereid. Maar we gaan niet
iedere overtreding beboeten.”

Hoop
In Limburg staat Venray op de derde
plaats van gemeenten met het hoogste aantal besmettingen achter Weert
en Nederweert en net voor Horst aan

de Maas en Gennep. Opvallend is dat
het aantal ziekenhuisopnames van
inwoners uit Venray juist relatief laag
is met 47 patiënten sinds de uitbraak
van het coronavirus. Na gemeente

Bergen telt Venray het laagste aantal ziekenhuisopnames in Limburg.
Het aantal overledenen aan het virus
blijft al enkele maanden stabiel op
23 personen. Luc Winants refereerde

aan het nieuwe jaar. “Er gloort hoop in
2021 want het vaccin is in aantocht.”

Tekst: Henk Willemsen

Buitenschoolse opvang Plus
Buitenschoolse opvang (BSO) is een verzamelnaam voor kinderopvang
voor schoolgaande kinderen buiten schooltijden. Het is een
veelgebruikte voorziening voor ouders die werken. Maar kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben, kunnen hier niet altijd terecht.
In het verleden kon er alleen gekozen worden tussen reguliere
opvang of specialistische jeugdhulp, voor enkel kinderen met een
ondersteuningsvraag.

Niet 1, niet 2 maar
3 pleegkinderen!
“Pleeggezin worden? Dat doe je vanuit je hart”, vertellen Lilian en

Extra begeleiding

Guus Brugman uit Venray. Samen wilden ze dolgraag nog iets

De gemeente Venray heeft samen

specialistische begeleiding ingezet

betekenen voor een kind. Na een infobijeenkomst bij Rubicon, een

met kinderopvang ’t Nest en

door PSW, die de kinderen die dat nodig

screening en een training waren ze er helemaal klaar voor. Tot

zorgaanbieder PSW de mogelijkheden

hebben extra kan begeleiden.

hun verrassing kregen ze de vraag: “Eén kind prima, maar wil je er
ook drie?”

onderzocht voor meer variatie in
buitenschoolse opvang. Hierbij zijn

Reguliere voorziening

normalisatie, positieve gezondheid

Met de BSO+ zorgen we voor een

Pleeggezin gezocht

en opvang vlakbij huis belangrijke

inclusieve voorziening voor kinderen

Het was zomer 2018. Drie broertjes van 5, 10 en 11 jaar waren dringend

voorwaarden.

van 4-12 jaar. Waarbij kinderen met

op zoek naar een pleeggezin. De jongens hadden al een jaar in een

een ondersteuningsvraag toch naar een

jeugdinstelling gewoond. Ze waren jong, onthecht en op zichzelf aangewezen.

Dit heeft geresulteerd in een BSO+

reguliere voorziening kunnen. Zoveel

Lilian en Guus schrokken wel even, maar dachten al snel: ach, waarom niet?

voorziening die gekoppeld is aan

mogelijk in hun eigen leefomgeving.

“Het leek ons niet goed dat ze uit elkaar gehaald zouden worden.” In het

een reguliere BSO. Op deze locatie

De BSO+ pilot loopt twee jaar en is

begin was het natuurlijk wennen, aan beide kanten. Gelukkig kregen ze veel

bij basisschool De Keg wordt extra

midden 2020 gestart.

steun van de omgeving.
Goede basis meegeven
Guus en Lilian hebben geen moment getwijfeld. “De jongens passen echt bij

Meer informatie over BSO+

ons. En het is mooi om ze te zien opbloeien. Ze hebben vriendjes gemaakt

Wil je meer weten over de BSO+

en ze voelen zich hier helemaal thuis. We willen de jongens een goede basis

neem dan contact op met

meegeven, zodat ze straks klaar zijn om de wereld in te kunnen. Pleegouder

Kinderopvang ’t Nest Venray,

zijn heeft ons leven echt verrijkt. Het zijn onze jongens en we gaan voor ze

tel. 077 – 366 19 55.

door het vuur.”
Meer info: www.rubicon-jeugdzorg.nl/pleegouders

Venray, focus op mensen
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“Omroep Venray
brengt kerst bij u thuis”
Samen met Vocal Group Transparant en Cultura Venray brengen wij u een heus
Venrays kerstverhaal. Kijk en luister naar de prachtige liederen en schuif aan bij het
diner. Vanaf 24 december om 17.00 uur te zien bij omroep Venray tv. “

“Wintertijd”meteenprogrammauit
het archiefvanOmroepVenray
Zondag 20 december 18.00 uur hoort u in “Wintertijd” een concert ter
gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Veltum in 1986. Dit concert van het
Venrays Mannenkoor en Koninklijke Harmonie Euterpe werd uitgevoerd in
de Vredeskerk aan het Kennedyplein. Harry Kempen en Loes Huls maakten
een samenvatting van dit concert die te horen was in een uitzending van het
programma “Onder Ons”.
Zondag 27 december 18.00 uur staat “Wintertijd” in het teken van het dertig jarig
jubileum van de Zangers van St. Frans in 1989. In het programma “Van maand
tot maand” sprak Gerard Vleeshouwers met de heren Wim Buijs, oprichter en
jarenlang voorzitter van het koor en bestuurslid de heer Peeters.

De Omroep Venray medewerkers willen u voor de komende
Kerstdagen toch graag het allerbeste toewensen,
in goede gezondheid en hopen met u op een succesvol 2021.

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

KOM JIJ BIJ ONS WERKEN?
Trostomaten kwekerij Geurts is een modern vooruitstrevend
familiebedrijf gevestigd in Oirlo. Wij werken in een klein team
van (voornamelijk Nederlandse) vaste teelt en oogst-medewerkers
aangevuld met scholieren. Dit doen we met passie, scherpe blik en
altijd mét elkaar, om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van

Gemeente kan optreden tegen
overlast houtkachels
Boa’s van gemeente Venray kunnen voortaan optreden tegen de overlast van houtkachels. De gemeente krijgt in het stookseizoen steeds
vaker overlastmeldingen van burgers. Dat was voor het College van
B&W aanleiding een artikel op te nemen in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).
De gemeenteraad stemde in de vergadering van dinsdag 15 december
in met het voorstel. “We kunnen nu
handhavend optreden”, zei burgemeester Luc Winants. “Het is niet
de bedoeling dat we elkaar overlast
bezorgen.”
D66 diende een amendement in om
het stookseizoen met twee maanden ter verlengen. Het college ging
uit van de periode tussen 1 oktober
en 30 april. Theo Zegers (D66) haalde
aan dat juist vaak in de overgang van
de seizoenen houtkachels worden
gestookt. “Vooral mensen met last van
hun luchtwegen hebben veel hinder

van de rook”, zei hij. De partij stelde
een termijn voor van 1 september tot
en met 31 mei. Daarmee konden alle
partijen instemmen. Zegers haalde
aan dat het stoken van houtkachels
niet wordt verboden, maar alleen de
overlast. Er mag volgens de regels
alleen droog en schoon hout worden
gebruikt. De omgeving mag geen
overlast ondervinden van stank, rook,
roet of walm. Hout stoken bij windstil
of mistig weer en bij een stookalert
van het RIVM is niet toegestaan.

Tekst: Henk Willemsen

Verbod op parkeren caravans en
aanhangers
Caravans, campers, aanhangers of opleggers nemen soms voor langere
tijd een parkeerplaats in beslag in de openbare ruimte in gemeente
Venray. Het College van B&W van Venray heeft besloten hieraan een
halt toe te roepen. Voortaan mogen deze vervoermiddelen nog maar
drie dagen op dezelfde plek staan. Het verbod geldt voor alle parkeerplaatsen en wegen binnen de bebouwde kom van Venray en de dorpen.
Het college heeft dit besluit genomen
zodat boa’s voortaan bij een overtreding ook bekeuringen kunnen uitdelen. Er is een artikel opgenomen in de
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) waardoor handhavend optreden mogelijk is.
De termijn van drie dagen is gekozen zodat vakantiegangers kort voor
en na hun reis de camper, caravan
of andere kampeerwagen dicht bij
huis kunnen neerzetten. Het gaat niet
alleen om recreatieve voertuigen.
De gemeente constateert ook dat
aanhangers en opleggers voor langere tijd de ‘schaarse parkeerruimte’
in woongebieden in beslag nemen.
De eigenaren moeten voortaan deze
vervoermiddelen op eigen terrein
parkeren. Als dit niet mogelijk is dan

kunnen ze bij de gemeente een verzoek indienen voor een verlenging
van de drie dagen. Onder voorwaarden kan het college een ontheffing
verlenen.
Het doel van de maatregel is een
einde te maken aan de verloedering
van het straatbeeld. ‘Het langdurig
parkeren van deze vervoermiddelen
geeft bewoners een onveilig gevoel
en er wordt onnodig parkeerruimte
ingenomen’, meldt het college, dat
aangeeft dat de openbare ruimte niet
als stallingruimte is ingericht. Een
uitzondering is gemaakt voor bedrijven die werkzaamheden in de buurt
verrichten. Zij mogen hun voertuigen,
aanhangers en keetwagens langer
dan drie dagen in de openbare ruimte
stallen.

onze duurzaam geteelde, smaakvolle tomaten.

Wij zijn op zoek naar een

ALLROUND MEDEWERKER
voor een uitdagende en afwisselende functie voor 38 uur per week
In het oogstseizoen zul je voornamelijk logistieke
werkzaamheden verrichten zoals o.a. planning
en voorbereiding van de oogst, aansturen
oogstmedewerkers en voorraadbeheer. Verder het
verpakken van de tomaten, het bewaken van
de kwaliteit en klantencontact. Daarnaast klein
onderhoud in de loods, oplossen van storingen en
onderhoud aan de verwerkingslijn.
In de maanden dat er niet geoogst wordt behoren
teeltwerkzaamheden tot je takenpakket.

Aan onze tomaten wordt tot in het laatste detail
zorg besteed. Wij zetten ons, samen met ons team,
in om net dat stapje extra te doen om onze klanten
een kwalitatief goed en smaakvol product te geven
dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.
Ben jij ook gedreven om een topproduct neer te
zetten? Dan zit je bij ons goed!
Heb je al ervaring of kom je net van school, je
motivatie en ambities om te blijven ontwikkelen
vinden wij erg belangrijk.

IS JE INTERESSE GEWEKT OF WIL JE MEER INFO?
Stuur dan een mailtje naar info@kwekerijgeurts.nl of neem contact op
met Marianne Geurts op tel.nr. 06 81 63 42 97.

Stichting Loobeek krijgt subsidie
voor Weverslose Schans
Stichting Loobeek krijgt van gemeente Venray een subsidie van
100.000 euro voor de realisering van de Weverslose Schans in Merselo.
Deze boerenschans wordt in Merselo nagebouwd met een hoefijzervormige gracht en een verdedigingswal van 3 meter hoog.
Binnen het project Loobeekdal is
ingezet op het toevoegen van toeristisch-recreatieve initiatieven zoals de
Weverslose Schans, een schaapskooi
en een volmolen. Deze initiatieven
worden door de Stichting Loobeek
gerealiseerd en zijn gericht op de
lokale leefbaarheid. Inmiddels is de
Weverslose Schans voor een groot
deel gereed, waarbij onlangs nog een
bijenstal is gerealiseerd. De verdedigingswal wordt met doornige struiken
beplant en omsluit een binnenterrein
van ongeveer een voetbalveld groot.
Binnen de wallen komt een uitkijkto-

ren. Aan de smalle zijde van de hoefijzervormige wal komt de ingang van
de schans die afgesloten kan worden.
De boerenschans was in de middeleeuwen bedoeld als toevluchtsoord
voor de boerenbevolking tegen rondtrekkende plunderbendes en soldaten.
In de omgeving van het Loobeekdal
kwam in de middeleeuwen een boerenschans voor. Voor de Weverslose
Volmolen is de bouw onlangs gestart.
De focus ligt momenteel op twee initiatieven waardoor de plannen voor de
Weverslose Schaapskooi momenteel in
de wacht staan.
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Uitstel besluit bezuinigingen sociaal domein
De gemeenteraad van Venray heeft in de vergadering van dinsdag 15 december de bezuinigingen in het
sociaal domein van de agenda gehaald. In een unaniem aangenomen motie werd wethouder Anne Thielen
(CDA) opgeroepen de maatregelen te heroverwegen en beter te onderbouwen.
Ook is afgesproken dat uiterlijk in het
eerste kwartaal van 2021 het voorstel
terugkomt op de politieke agenda.
In de commissie Leven van 26 november riepen de bezuinigingen al veel
vragen op. Daarna volgde een negatief
advies van werkgroep Wmo van FNV
Limburg-Noord en Adviesraad Sociaal
Domein. “We hebben veel nieuwe
informatie gehad. Dit moet verwerkt
worden in het voorstel”, zei Theo

Francken (Venray Lokaal). “Het is nu
niet rijp voor behandeling.”

Urgent
Joep Gielens (Pro Venray) vond dat
de raad niet achterover moet leunen en wachten op wat nu komen
gaat. “We willen de wethouder een
opdracht meegeven om voorstellen te
heroverwegen.” Daarvoor kwam een
motie op tafel die uiteindelijk door alle

partijen werd gesteund. Anne Thielen
reageerde aanvankelijk afwijzend.
“Het is urgent. Die tijd is er niet. Ik wil
de motie niet overnemen.”

Betere afweging
De motie werd als allerlaatste punt
aan de raadsagenda toegevoegd.
De partijen willen een betere afweging van de maatregelen. “Het zijn
botte bezuinigingen en die willen we

voorkomen”, zei Jan Hendriks (SP).
“We willen niet dat mensen met
de smalste beurs de rekening gaan
betalen.” Erica Irene van den Akker
(Samenwerking Venray) herhaalde
de stelling van Adviesraad Sociaal
Domein. “De maatregelen zijn alleen
ingegeven door financiële motieven.” Harrie van Oosterhout (VVD)
sprak van ‘een willekeurige verzameling maatregelen’. Joep Gielens (Pro
Venray) verweet de wethouder dat
ze de adviesraad niet serieus neemt.
Dat bestreed Anne Thielen op haar
beurt. Het CDA wilde toch de motie

steunen. “Onder de voorwaarde dat
er tijdsdruk op blijft zitten”, zei Toon
Loonen, die kon instemmen met een
behandeling in het eerste kwartaal.
Anne Thielen beloofde aan de slag
te gaan. “Er is een ruime meerderheid om het voorstel in een breder
perspectief te plaatsen. Ik ga op een
snelle en goede manier helderheid
verschaffen.”

Tekst: Henk Willemsen

Nieuw bedrijventerrein De Spurkt van raadsagenda
De gemeenteraad van Venray heeft nog geen besluit genomen over de komst van het omstreden bedrijventerrein De Spurkt. Tino Zandbergen (Venray Lokaal) sprak in de raadsvergadering van dinsdag 15 december van
‘een politiek zwaar punt’. “Want dit gaat ergens over. We hebben behoefte aan meer informatie. Het voorstel
is niet rijp voor behandeling.”
Venray Lokaal kreeg de steun van
alle andere partijen om het plan van
de agenda te halen. “We hebben
meer tijd nodig. We willen eerst een
sessie met externe juridische adviseurs”, zei Tino Zandbergen. Dat ging
voor Theo Zegers (D66) nog niet ver
genoeg. “We willen het niet beperken
tot alleen de juridische kant. We wil-

len het bedrijventerrein in de volle
breedte bespreken.”

Juiste beslissing
Bas Künen (VVD) trok de conclusie
dat er geen raadsmeerderheid is voor
het plan. De meeste partijen vonden het goed dat er meer informatie
komt. “Zodat we de juiste beslis-

sing kunnen nemen”, aldus Theo
Mulders (Samenwerking Venray).
Burgemeester Luc Winants gaf een
reactie. “De boodschap is overgekomen bij het college. We kijken naar
een nieuwe goede procesplanning.”
Het is de tweede keer dat de behandeling van bedrijventerrein De Spurkt
wordt uitgesteld. Bespreking in de

raadsvergadering van 27 oktober was
niet haalbaar omdat de gemeente
meer tijd nodig had om de twintig
bezwaarschriften af te handelen.

Onteigening
Tino Zandbergen kondigde aan dat
wellicht eind januari een extra raadsvergadering over De Spurkt zal worden
ingepland. Want de gemeenteraad
moet ook een onteigeningsbesluit
nemen omdat nog niet alle percelen in bezit zijn van de gemeente of
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

De driejarige WVG (Wet Voorkeursrecht
Gemeenten) loopt in januari 2021 af.
Grondeigenaren zijn daardoor nu nog
verplicht als eerste hun grond aan
gemeente Venray te koop aan te bieden. Dit vervalt als de gemeenteraad
geen besluit neemt over de onteigening.

Tekst: Henk Willemsen

Ook al houden we
afstand, we blijven
toch verbonden
met elkaar
Bestuur en fractie van
CDA Venray wensen u
een mooi, warm en
liefdevol kerstfeest
en boven alles een
gezond 2021!
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Motie om druk op te voeren

Gemeenteraad geeft huisartsenpost nog niet op
De acht politieke partijen in de Venrayse gemeenteraad dienden gezamenlijk een motie in tijdens de raadsver- senpost te behouden.” Bas Künen
(VVD): “We moeten het uiterste doen.
gadering van dinsdag 15 december. De voltallige raad wil dat de huisartsenzorg voor de inwoners van
Dit is superbelangrijk voor Venray.”
gemeente Venray op hetzelfde niveau blijft. Ook na de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost.
In de motie kreeg het College
van B&W de opdracht om zich
hiervoor maximaal in te spannen.
In overleg met de Venrayse
huisartsen moet bekeken worden
welk alternatief er mogelijk is

voor de huisartsenpost die nu nog
gevestigd is in medisch centrum
Wieënhof. Daarbij moeten alle
opties worden opengehouden,
ook een mogelijke samenwerking
met Boxmeer.

Superbelangrijk
Burgemeester Luc Winants reageerde
positief. “Het is goed om te zien dat de
raad alle krachten bundelt en schouder
aan schouder blijft staan. Deze motie
is een volgende stap om de huisart-

Joep Gielens (Pro Venray) haalde aan
dat de gemeenteraad niet meer kan
doen. “Dit is het maximale.”

Steun in de rug
Wethouder Anne Thielen (CDA)
noemde de motie een steun in de rug.

14 december 2020

Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een
minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je
elleboog.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Niet-essentiële winkels dicht.
Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Groepen

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor noodzakelijke reizen.
Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis tot half maart.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Onderwijs en kinderopvang*
Contactberoepen

Publiek toegankelijke locaties

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Sport
Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.
Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden.

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.
Kinderopvang dicht.

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

“Ik omarm de motie om de druk op te
voeren zodat nagedacht wordt over
alternatieven.” Bas Künen meldde dat
met Cohesie geen gesprek mogelijk
is over een alternatief. Het geplande
overleg van 16 december is uitgesteld.
“Een alternatief is geen optie voor
Cohesie. Maar we zijn het verplicht
aan de Venrayse inwoners”, zei Künen.
Huisartsencoöperatie Cohesie nam
na het positief advies van de algemene ledenvergadering op 26 oktober
het besluit om de huisartsenpost in
Venray vanaf 1 april 2021 te sluiten.
De gemeenteraad hield op dinsdag
20 oktober een extra raadsvergadering om het verzet tegen de sluiting
kenbaar te maken. Het college kreeg
toen in een unaniem aangenomen
motie de opdracht de sluiting te voorkomen. Daarna heeft het college een
open brief gestuurd aan alle Tweede
Kamerfracties. In deze brief wordt
verzocht om te onderzoeken hoe het
besluit tot sluiting van de Venrayse
huisartsenpost tot stand is gekomen.
Wij vinden het stuitend dat Cohesie,
in een periode waar omwille van
een mondiale pandemie reguliere
zorg wordt afgeschaald, als wenperiode voor Venrayse inwoners wordt
gebruikt omdat er nu al geen reguliere
huisartsenpost in Venray meer is.”

Actie
De Venrayse afdeling van de SP organiseert een actiebijeenkomst om
de huisartsenpost open te houden.
“Dat de huisartsenpost te duur zou
zijn om open te houden is klinkklare
onzin,” stelt gemeenteraadslid Jan
Hendriks. Voorzitter Ronald van Hal:
“Zo kunnen mensen nu al een poster
bestellen op onze site. Die poster kan
men voor het raam hangen. Zo laat je
zien dat je tegen de sluiting van de
HAP bent. We vragen mensen om een
selfie van de poster te maken en deze
naar ons op te sturen. Daar maken
we later een collage van die we aan
Cohesie aanbieden.” De actiebijeenkomst wordt digitaal via Zoom georganiseerd en zal maandag 21 december
om 19.30 uur starten.

Vijf liedjes in
halve finales
LVK
Vijf liedjes uit de gemeente Venray
zijn doorgedrongen tot de halve
finales van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK).
Dat werd maandag 14 december
bekendgemaakt.

Binnensportlocaties dicht.
* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Uit Veulen staat GoedZat met ‘Gare
oppe klos’ in de halve finales.
Ook Nevvenén, Maik & Kyra en Loss!,
allen uit Venray, doen mee, evenals
Pruuf Mar uit Ysselsteyn met het liedje
‘Noeëts Gewoeën’.
Uit de gemeente Peel en Maas staan
vier liedjes in de halve finale en uit
de gemeente Horst aan de Maas één.
Uit Zuid-Limburg zijn er twintig inzendingen. Op de vrijdagen 8, 15 en 22
januari worden de halve finales uitgezonden op L1 Radio en op Facebook.
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15-vragen aan

Mees Gielen Venray
het onderwijs te gaan werken, waarschijnlijk als onderwijsassistent, maar
dat weet ik nog niet zeker.

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
Mijn favoriete vakantiebestemming is
Kroatië, het is een erg mooi land en je
kunt er veel doen. De mooie stranden
die om Kroatië heen liggen zijn zeker
de moeite waard om te gaan bekijken,
ook de mooie steden zijn fantastisch.

Welke film moet volgens jou een
award winnen?
Een film die ik echt mooi vind en zeker
een award gun is de film 1917, het is
een film over de Eerste Wereldoorlog
hij is erg realistisch en mooi gemaakt.
Deze film gun ik zeker een award. Deze
film zou ik aanraden aan iedereen.

Welke film heb je voor het laatst
bekeken? En met wie?
Dat was ook de film 1917, deze heb ik
samen met een vriend (Boris) gezien
in de bioscoop. Dit was nog net voordat
het coronavirus uitbrak dus toen waren
de bioscopen nog open. 1917 is zeker
een aanrader om een keer te gaan
bekijken.

Hou jij meer van het strand of meer
van de zee?
Zwembad vind ik leuker, je kunt
gewoon lekker zwemmen en hebt hier
en daar ook nog wel eens een glijbaan,
dat vind ik vooral leuk aan zwembaden. Ook de stranden vind ik wel leuk,
maar als ik moet kiezen kies ik toch
voor een zwembad.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mees Gielen
17 jaar
Venray
Gilde opleidingen
Venlo

Van welke attractie kan jij geen
genoeg van krijgen?
Mijn lievelingspretpark is toch wel de
Efteling. En dan de attractie Joris en de
Draak deze is super, gaat hard en is ook
nog eens met een wedstrijdvorm.

Welke soort muziek luister jij
vaak?

Wat is jouw droombaan?

Meestal luister ik de top 40, daar
staan veel liedjes in. Maar een
echte muzieksmaak heb ik niet
echt. Meestal zet ik gewoon de top
40 aan, en zoek ik daar een nummer uit dat ik leuk vind.

Ik heb heel erg lang gezegd dat ik
graag kok wilde worden, dat heb ik
tot mijn 15e gezegd. Totdat ik stage
mocht gaan lopen op de Petrus Banden
school, dat heeft mijn hele keuze veranderd. Mijn droombaan is om later in

Er is vaak tegen mij gezegd ‘alles komt
goed’. Ik denk dat dit wel een advies
is waar ik nog steeds goed over na
denk. Als het soms niet meezit denk ik
er vaak aan terug. Ik help mensen er
ook mee, ik zeg daarom ook vaak ‘alles
komt goed’.

Waar word jij echt rustig van?
Ik word rustig van even weg te gaan.
Ik ga graag naar andere mensen toe
om daar te praten zoals vrienden en
familie, ook vind ik het erg fijn om een
muziekje op te zetten. Soms een stukje
fietsen maakt mij ook erg rustig.

Wat doe jij het liefst met jouw
vrienden op een mooie zomerse

vakantiedag?
Het liefst gaan we naar elkaar toe en
gaan we gezellig met elkaar praten
en wat drinken/eten. Dat is altijd erg
gezellig, in deze tijd is dat niet altijd
even makkelijk vanwege corona. Toch
proberen we het nog wel eens te
doen.

Welke gebeurtenis vergeet jij echt
nooit meer?
Het halen van mijn examen is toch wel
een moment geweest dat ik niet snel
meer vergeet. Ook nog in een van de
raarste jaren ooit, 2020 het jaar van
corona. Ondanks dat allemaal heb ik
toch mijn examen gehaald en zit ik nu
op het mbo.

Als je een superpower mocht
kiezen, welke werd het dan?
Kunnen vliegen, je bent dan even
helemaal vrij van alles en je hebt alle
rust om je heen. En kun je rustig tot
jezelf komen, dat lijkt me wel erg fijn
om te kunnen doen, er zijn tuurlijk
veel meer maar ik zou dan toch voor
vliegen kiezen.

Hoe zouden je familie/vrienden je
omschrijven?
Als een behulpzame, sociale, zorgzame jongen. Ik ben helemaal niet
bang om met andere mensen om te
gaan, en kan er zo mee in gesprek
mee komen. Ook help ik graag andere
mensen en dat doe ik zeker graag.

Wat doe jij meestal met Kerstmis
en Nieuwjaar?
Met kerst zitten we meestal met de
familie bij elkaar, dan gaan we gezellig met z’n alle eten. Kerst vind ik
ook de leukste feestdag van het jaar,
omdat je dan gezellig met je hele
familie kan zijn. Met Oud/Nieuw is
bij ons in de familie de traditie om op
oudejaarsdag oliebollen te bakken.
‘s Avonds ga ik dan naar vrienden toe
en vieren we samen Oud en Nieuw.

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?
Als ik nieuwe mensen leer kennen ben
ik helemaal niet verlegen, ik kom dan
zeker zelfverzekerd over. Ik heb helemaal geen moeite om met mensen in
contact te komen, ik praat liever dan
dat ik niks zeg.
Tekst: Maud Rötjes

Kempen creëert

lokale verbinding

actie!

Hoi

Column

En nu
Afgelopen keer schreef ik over
de vijf ergste jaren van mijn
leven. Nu zal ik eens vertellen
hoe ik nu ben.
Nadat ik vier jaar gepest werd,
had ik in mijn examenjaar van
het vmbo niemand meer. Ik zat
in de pauzes alleen, ben niet
naar mijn gala geweest en heb
bovenal geen leuke herinneringen aan het vmbo. Ik ben met
een cum laude vmbo-diploma
naar havo gegaan. Voor mij een
nieuwe start, waar niemand
mij kende en ik mezelf kon zijn.
De extraverte, aardige, sociale Jacky die ik al in geen jaren
meer had laten zien. In de eerste
weken heb ik mijn vriendinnen
ontmoet en langzaam kwamen
er meer bij, we zijn nu een hecht
clubje van negen en ik heb vriendinnen voor het leven. Ik kwam
in december van 2018 erachter dat ik lesbisch ben en doordat ik jaren zoveel heb moeten
vechten om mezelf weer uit die
put te krijgen, heb ik nu zoveel
zelfvertrouwen. Dat zorgde er
ook voor dat ik op 2 januari 2019
uit de kast kwam. Binnen twee
maanden wist iedereen dat ik
lesbisch ben en ben ik openlijk
uit de kast. Ik vierde voor het
eerst in vijf jaar weer carnaval
en ben naar de kermis geweest
in Venray. Ik had de beste 17e
verjaardag van mijn leven en ben
eindelijk gelukkig. Er komt altijd
zonneschijn na de regen en dat is
in mijn geval ook echt zo. Ik ben
gelukkig. In december vorig jaar
was de overval in de supermarkt
waar ik werkte. Dat is ondertussen al een jaar geleden. Ik heb
door corona geen eindexamen
hoeven doen en ga ondertussen in Utrecht naar school, waar
ik journalistiek volg. Ik kom nog
steeds niet graag in het Veulen,
en dat zal ook wel altijd zo blijven. De mensen die mij gepest
hebben zal ik nog lang niet vergeven en dat hoeft ook helemaal niet. Wel heb ik me altijd af
gevraagd waarom ik? Toch maak
ik me daar nu niet meer druk om.
Ik ben een sterke vrouw die veel
heeft meegemaakt en nu gelukkig is.

word nu gratis lid van de vvv-venlo
kidsclub tot het einde van dit seizoen!
Meer info op onze website!

*Actie geldig tot 1 maart

#kempencreëert
Jacky
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CDA Venray

Creatief met kerst

Dit jaar wordt het een heel andere kerst dan gebruikelijk. Hoe dan ook worden dit feestdagen die we lang
niet zullen vergeten. Ik ben zelf een enorme kerstliefhebber en ben zeker niet de enige die dit jaar de
kerstboom vroeg heeft gezet. Het maakt ons huis nog een keer extra gezelliger. Wat mij opvalt in mijn
directe omgeving, in tijden van corona, is dat er veel creatieve ideeën ontstaan en dat deze vaak leiden tot
meer saamhorigheid.
Om van de kerstdagen een écht feest
te maken hebben we in onze familie
nagedacht over de manier hoe kerst
te vieren binnen de beperkte moge-

VVD Venray

lijkheden. Op deze manier hoop ik
dat we alsnog kunnen genieten van
deze bijzondere tijd. Zolang je de
mensen om je heen hebt die van je

houden en deze niet vergeet, zijn er
heel veel manieren om toch samen
te zijn. Het is nooit te laat om nieuwe
tradities te starten. Daarom ga ik

Juist, kwaliteit over kwantiteit en
spreiden waardoor je langer en misschien wel meer van kerst geniet dan
andere jaren.

bijdrage te leveren op gebied van
economische vraagstukken, maar wil
me zeker ook hard maken voor de
belangen van de Venrayse ondernemers.
In mijn vrije tijd stap ik graag op mijn
racefiets of geniet ik van een goed
glas wijn. Daarnaast ben ik voorzitter van Jeugdvastelaovesvereniging
D’n Hazekeutel. Ik zie het als een

belangrijke taak voor mij en mijn
medebestuursleden dat we de jeugd
goed betrokken houden en laten
kennismaken met al het moois dat
de Vastelaovend in Venray te bieden
heeft. De jeugd heeft namelijk de
toekomst in handen dus daar moeten
we enorm zuinig op zijn.

gingsplannen in het Sociaal Domein
zijn gelukkig opgeschort. Het hele
pakket wordt opnieuw gewogen.
Niet in de laatste plaats door kritiek van de Adviesraad Sociaal
Domein Venray, de FNV en meer
maatschappelijk betrokken stichtingen. Daarnaast maken wij ons
ook sterk voor het behoud van het
oude postkantoor-gebouw en zeker
ook de Venrayse HAP, waar dat nog

kan. Venray Lokaal, als partij met de
voeten in de samenleving, stroopt
de mouwen op voor een nieuw vers
politiek jaar. Werk aan de winkel!
Ons team wenst jullie allemaal fijne
feestdagen en vooral een gezond
2021.

Agnieszka Buzala, commissielid

Maak kennis met Ralf

Mijn naam is Ralf Jansen en ik ben geboren en getogen in Venray. Ik woon samen met mijn vriendin
Lorena en hond Dex in de Brabander in Venray. Ik ben in het dagelijks leven actief als supermarktondernemer met twee Jumbo supermarkten in Stramproy en Kerkrade.
Ook ben ik horecaondernemer met
een aantal Subway restaurants en
twee restaurants in Weert onder de
formule Proeflokaal Bregje en La
Cubanita. Ondanks dat ik in Venray
woon, ben ik als ondernemer in

Venray Lokaal

samen met onze kinderen een videoboodschap opnemen, of iets opsturen
in de vorm van een lief kaartje voor
onze familie en vrienden die we niet
kunnen bezoeken. Ik vind het heerlijk om kerst samen met mijn gezin
te vieren. Als ik iets heb geleerd
van dit jaar, dan is het wel dat met
een beperkt gezelschap afspreken
niet per definitie minder gezellig is.

Venray zelf (nog) niet actief. In onze
bedrijfsvisie komt onze gast en onze
klant altijd op de eerste plaats, in alle
beslissingen die we nemen en met
alles wat we elke dag doen.
Ik ben als ondernemer voorstander

van het liberale gedachtegoed en
heb VVD Venray al eerder geholpen
in bijvoorbeeld het supermarktdossier. Dat beviel zo goed dat ik nu
gekozen heb om me actief in te gaan
zetten voor VVD Venray en hoop een

Ralf Jansen

Bijzonder jaar

In 2020 gaat alles even anders. Dachten we na de zomer dat we langzaam de pandemie op een beheersbaar
niveau zouden kunnen krijgen, bleek het allerminst waar. Alle noodzakelijke regels naleven, onze weerstand versterken en alle hoop vestigen op het vaccin in 2021 is wat we gezamenlijk doen. Politiek ging alles
uiteraard gewoon door, maar het was wel vaak wikken, wegen en aanpassen.
Vanuit huis digitaal vergaderen, overleg met minimale aantallen waar dit
noodzakelijk was op veilige afstand,
niet in het Venrayse straatbeeld om
te horen wat er leeft, maar ook geen
sociale activiteiten binnen het team.

GroenLinks Venray
In de HALLO Venray van 3 december lezen we dat de stichting
Verzamelgebouw Charitatieve
Organisaties Venray zich heeft opgeheven maar de zoektocht voor een verzamelgebouw wel doorgaat volgens de
wethouder.
Een paar jaar geleden bleek er een
acuut probleem te ontstaan voor een
van de charitatieve instellingen met
betrekking tot huisvesting, zij benaderde mensen die misschien hulp kon-

En toch is al het politieke werk door
gegaan. Zeker de laatste raadsvergadering van 2020, afgelopen dinsdag, was een stevige. Op de agenda
stonden punten waar de samenleving zich al weken vooraf erg betrok-

ken bij heeft gevoeld. Denkend aan
het bestemmingsplan de Spurkt. Een
plan waar vanuit Greenport Venlo
een paar jaar is gewerkt en waarvan
de consequenties nu pas zichtbaar
worden. De voorgenomen bezuini-

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Zoektocht voor charitatieve instellingen gaat door
den bieden met het zoeken naar een
oplossing en van het een kwam het
ander. Zo ontstond het idee van een
verzamelgebouw voor alle charitatieve
instellingen in Venray, denk hierbij
aan de Speelgoedbank, het PLIV, de
Voedselbank, Stichting Leergeld, et
cetera. Er werd een stichting opgericht en de zoektocht naar mogelijk
geschikte gebouwen begon.
In eerste instantie een heel aardig
idee, meerdere charitatieve instel-

lingen onder een dak kunnen elkaar
ook versterken en de vragende mens
gemakkelijker bedienen en wanneer nodig doorsturen naar de ‘buren’
die tenslotte in hetzelfde gebouw
werkzaam zijn. Als het echter een
verzamelgebouw gaat worden voor
alléén charitatieve instellingen vindt
GroenLinks Venray dat toch een minder
goed idee. Dit zal namelijk zeer stigmatiserend werken voor alle mensen
die voor hulp bij een van de charita-

tieve instellingen aankloppen en dat
kan toch nooit de bedoeling zijn.
GroenLinks Venray is dan ook van
mening dat de juiste oplossing zal liggen in het combineren van een paar
charitatieve instellingen met bijvoorbeeld de bibliotheek, of met een
zorgaanbieder, of met een afdeling
van een woningbouwvereniging, of in
een ruimte in het gemeentehuis. Als je
dit soort combinaties kunt maken dan
snijdt het mes aan twee kanten, daar-

naast verlaag je de drempel om ergens
aan te kloppen met een hulpvraag.
De toegankelijkheid van charitatieve
instellingen moet vergroot worden,
er zal meer bekendheid aan gegeven
moeten worden, GroenLinks Venray is
voor een combinatie maar tegen het
huisvesten van alleen maar charitatieve instellingen onder een en hetzelfde dak.
Leonie O’Garro

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.

Heerlijk...opgeladen
wakker worden!
Bespaar tot €250,- op een
oplaadbaar Phonak hoortoestel
*vraag naar de actievoorwaarden

Tel. 077 352 00 30, bel nu voor een afspraak! | www.stufkenshoorcentrum.nl | VieCuri Venray (Route 55), Merseloseweg 130, Venray
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Avondklok kan per direct ingaan
Het kabinet presenteerde maandag 14 december de nieuwe coronamaatregelen. Nederland is vanaf nu weer in lockdown.
Tot en met 19 januari zijn alle winkels, met
uitzondering van essentiële zaken zoals supermarkten en drogisterijen, gesloten. Ook mag
je maar met een groepje van maximaal twee
mensen buiten zijn en maximaal twee gasten
thuis ontvangen. Ook wordt naar het buitenland reizen dringend afgeraden tot en met half
maart. Het kabinet hoopt hiermee de stijgende
coronabesmettingen een halt toe te roepen.

Opvallend is dat er geen avondklok wordt ingesteld,
ook niet met Oud en Nieuw. In België bijvoorbeeld
geldt al langer een avondklok. Van middernacht tot
05.00 uur mogen er geen mensen over straat, ook
niet tijdens Oud en Nieuw. Zou het niet veel beter
zijn wanneer Nederland hier ook voor kiest? Nu is
het tijd voor harde maatregelen. Als mensen zich
om wat voor reden dan ook niet aan de regels willen houden om zoveel mogelijk thuis te blijven, dan

is een avondklok misschien de enige andere optie.
Drastisch misschien, maar alleen met harde maatregelen krijgen we het virus er onder.
Met een avondklok wordt onze vrijheid echter
nog verder ingeperkt. En we mogen al zo weinig.
Mogen we dan ook niet meer ‘s avonds de hond uitlaten? Je kunt je ook afvragen hoe dit te handhaven is.
Avondklok kan per direct ingaan. Wat vindt u?

Bespreking poll week 49

Het voormalige postkantoor in Venray moet behouden blijven
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. Toch stelt het college net als de
opdrachtgever Pim van Leeuwen dat het gebouw is afgeschreven. De ingrepen zouden te groot zijn en de kosten te hoog.
Over de sloop van het postkantoor was veel te
spreken. Op onze Facebook-pagina kwamen veel
reacties, waarvan de meeste voor het behoud
zijn. “Zo’n mooi oud pand. Beetje opfrissen en
klaar,” schrijft Petra Lormans. “Als er toch iets
gesloopt moet worden, doe die vreselijk lelijke
bieb dan maar.” Er ontstaan ook veel ideeën voor

de invulling van het leegstaande pand. “Maak er
mooie ouderenappartementen in en achter een
gezamenlijke parktuin,” stelt Annemarie Wieling
voor. Kees Moerkerk heeft er een creatieve oplossing voor: “Ik zou wel een onderzoek willen of
gebruik door amateur kunstenaars (beeldend) haalbaar is.”

Echter is niet iedereen positief over het behoud.
“Waarom niet iets terugplaatsen wat past bij de
omgeving,” beargumenteert Wilbert Claessens, “wat
er nu staat is niet praktisch en veel te duur om zo te
gebruiken als winkel, restaurant of iets dergelijks.”
Sidney Loonen: “KFC erin. Verbouwen of plat boeit
me niet. Proef je niks van.”

HET IS TIJD VOOR

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

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dirckxgroep.nl
W www.dirckxgroep.nl

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

Oh, zit dat zo!

Bedrijfsongeval, wat nu?
In Nederland vinden jaarlijks zo’n 2300 ernstige ongevallen met blijvend letsel plaats op de werkvloer. Gemiddeld 60 keer per jaar valt
daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer.

Dat betekent, dat je op je werk
nogal wat risico’s kan lopen.
Natuurlijk is de ene baan de
andere niet; met name in de bouw
gebeuren veel ongelukken, maar
ook in andere branches zien wij
vaak letsel ontstaan.
Hoe moet je nu als werknemer
omgaan met de gevolgen van een

bedrijfsongeval? Allereerst is het
belangrijk om te weten dat de
term “eigen schuld” bij bedrijfsongevallen niet wordt gehanteerd.
Dit betekent, dat in vrijwel alle
situaties de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen. Veruit de
meeste werkgevers zijn hier goed
voor verzekerd en hebben er geen
enkel probleem mee als de zaak
via hun verzekeraar wordt afgewikkeld. Dus de kans is groot dat de
verzekering van de werkgever je
schade moet betalen, ook al heb je
bijvoorbeeld zelf een fout gemaakt
of ben je onvoorzichtig geweest
waardoor er letsel is ontstaan.
Dit hoort immers bij de gebruikelijke risico’s op de werkvloer en
daarvoor is de werkgever doorgaans aansprakelijk.

Begrip werkgever
Soms is een slachtoffer echter
bang voor de gevolgen als

hij zijn eigen werkgever
aansprakelijk stelt voor de schade.
Problemen met de baas of zelfs
ontslag is een veel gehoorde
angst. In de praktijk blijkt dit
vrijwel nooit een probleem te
zijn, omdat werkgevers meestal
maar al te goed begrijpen dat
je als slachtoffer je rechten wilt
veiligstellen. Wij zien dus eigenlijk
altijd wel begrip van de werkgever
voor de positie van de werknemer.

Goed overleg
Als advocaat zorgen wij er immers
ook voor dat de verstandhouding
met de werkgever goed blijft,
omdat het doel van beide
partijen natuurlijk is, dat de
werknemer zo goed als mogelijk
weer op zijn of haar oude
werkplek terugkeert. Lukt dat
niet, dan is goed overleg met de
werkgever over passend ander
werk natuurlijk heel belangrijk.

De letselschadeadvocaat heeft
vaak een belangrijke rol in
dat traject.
Aarzel dus niet om bij vragen
over een bedrijfsongeval eens
vrijblijvend en kosteloos contact
met ons op te nemen!

Door: Arthur van Dok,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 75 | www.putt.nl
vandok@putt.nl

De Blikvanger

Column

Kerst komt
vroeg dit jaar
Na een lange dag werken, zat ik
achter het stuur en ik was
verzonken in mijn gedachten.
De radio die normaliter aanstond, had ik uitgezet. De stilte
was zeer aangenaam; ik hoorde
alleen het gezoem van de motor.
Het was volop herfst. De bomen
hadden de mooiste kleuren. De
snelweg waar ik normaal 130
kilometer per uur reed, is
teruggebracht tot 100 kilometer
Ik dacht: vandaag de dag moet
alles snel, maar dit geldt blijkbaar niet voor het verkeer. Daar
moeten we juist langzamer.
Met de achterliggende gedachten
dat we meehelpen om de opwarming van het klimaat tegen te
gaan. Misschien is het wel tijd dat
iedereen hun diesel- of benzineauto inruilt voor een elektrische
wagen met een leaseplan van vier
tot zes jaar. Toen dacht ik: alles
moet aan de oplader. Wie weet
misschien wij ook. Maar zover zijn
we nog niet. Dan hebben we een
excuus waarom we niet optimaal
functioneren. “Sorry, ik heb nog
tien procent over: ik moet aan de
oplader.” Wat mij ook opvalt, is
dat steeds meer mensen een dure
elektrische fiets aanschaffen, terwijl het niet eens bevorderend is
voor de natuur. En wat betreft onze
gezondheid: we doen steeds minder
aan lichaamsbeweging. Toen moest
ik denken aan de avond ervoor.
De kinderen lagen eindelijk in bed
en uit het niets vroeg mijn vrouw:
“Wanneer gaan we de kerstboom
optuigen?” “Zei je nou kerstboom?”
vroeg ik om er zeker van te zijn dat
ik het goed had verstaan. “Ja, we
moeten beginnen met de kerstversieringen, door corona zijn de kerstvoorbereidingen eerder begonnen.
Door de tijdelijke lockdown hebben
we toch niks beters te doen”, vervolgde ze. “Het is half november,”
antwoordde ik helemaal van mijn
stuk gebracht. “Iedereen is daarmee
bezig, dus we kunnen niet achterblijven,” was haar reactie. Daar zat
ik achter het stuur mijn best te doen
voor het klimaat door het snelheidslimiet niet te overschrijden.
Ik had toch besloten om de radio
aan te zetten. Ik hoorde het kerstlied Driving Home For Christmas.
Ik dacht: vanavond zal ik de kerstspullen uit de garage moeten halen.

Ignacio
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Jubilarissen Koninklijke Harmonie
Euterpe gehuldigd
Vier jubilarissen van de Koninklijke Harmonie Euterpe zijn op 6 december toch gehuldigd. Normaal gesproken
vindt deze jaarlijkse traditie plaats op de Cecilia-avond, maar die avond kon vanwege corona geen doorgang
vinden. Reden voor president Wim De Schryver, secretaris André Flos en fotograaf Jolijn van Goch om de
jubilarissen thuis bij de voordeur op te zoeken.

Theater geeft kleur

Wensboom bij Schouwburg
Venray
Voor het pand van Schouwburg Venray staat tot en met woensdag
23 december een grote wensboom. Inwoners van Venray kunnen
een persoonlijke wens in de boom hangen. Het theater zal een
aantal wensen uit laten komen.
De wensboom staat in het teken
van ‘Theater geeft kleur’, de campagne waarmee het Venrayse
theater afgelopen periode naar
buiten is getreden. Daarin staat de
boodschap ‘theater verrijkt, theater inspireert, theater verbindt en
theater ontroert’ centraal. Met de
wensboom wil het theater alle
inwoners van de gemeente Venray

vragen kleur te geven aan de
wensboom en daarom uitnodigen
een persoonlijke wens op te hangen. Het is mogelijk om de wens
op te hangen tot en met woensdag
23 december. De boom zelf blijft
nog staan tot in het nieuwe jaar.
Het is ook mogelijk om een persoonlijke wens toe te sturen via
info@schouwburgvenray.nl

Voor de tweede keer

Gouden certificaat Gezondere
sportkantine voor Sportpark
de Meulebèèk
De volgende Euterpeleden werden
verrast met een oorkonde, het
bijbehorend speldje en een mooie
bos bloemen: Piet van Els (70 jaar),

Hans Thomassen (50 jaar), Frank
Peters (50 jaar) en Joep van Bracht
(25 jaar). Euterpe is voornemens de
Cecilia-avond in te halen zodra de

omstandigheden dat toelaten.

Beeld: Jolijn van Goch fotografie

De kantine van Sportpark de Meulebèèk in Wanssum heeft donderdagavond 10 december voor het tweede jaar op rij het gouden
certificaat Gezondere sportkantine ontvangen van Team:Fit. Met
dit certificaat erkent het Voedingscentrum dat de kantine voldoet
aan de strikte richtlijnen voor een gezondere kantine. Daarnaast
zijn ze ook bezig met de thema’s rookvrij en alcoholbeleid voor een
gezondere sportomgeving.

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.
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

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.

Het is daarbij nog steeds de enige
kantine in Limburg met een gouden certificaat. “Ontzettend trots
ben ik op Sportpark de Meulebèèk
dat het voor het tweede jaar gelukt
is. De samenwerking is erg prettig en ze hebben in korte tijd hele
goede stappen gemaakt. Ik hoop
dat ze andere verenigingen kunnen enthousiasmeren om ook aan
de slag te gaan met Team:Fit”, aldus
Sharon Rijk, Team:Fit coach NoordLimburg.

Sporters en bezoekers
zijn enthousiast

Uitbreiding assortiment
In januari 2017 begon Marieta
Coenders als nieuwe beheerder
van de kantine in Wanssum.
Samen met haar team ging ze aan
de slag met de uitbreiding van het
assortiment en de wens van de

leden voor gezonder eten. In de
loop van 2017 zijn ze begonnen
met het aanbieden van meer
gezonde producten als aanvulling
op de traditionele ‘vette hap’.
Sindsdien kunnen bezoekers ook
kiezen voor gezondere broodjes
en wraps. Tevens is er vers fruit
en groente verkrijgbaar en is er
een watertappunt voor iedereen.
“Zowel de eigen sporters als
bezoekers zijn heel enthousiast
over ons uitgebreide assortiment.
Als je mensen de keuze laat, zie
je dat ze vanzelf ook voor deze
gezonde producten kiezen”, aldus
Marieta Coenders.
Wethouder Anne Thielen stelt
ook blij te zijn met de gezonde
sportkantine in de gemeente.
“Als gemeente gaan we voor een
gezonde toekomst voor Venray.
We streven ernaar dat zoveel
mogelijk inwoners en zeker
kinderen, gezond opgroeien.
Een gezonde kantine draagt hieraan bij en we hopen dat veel kantines volgen.”
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Geplukt

Bart Jeuken Leunen
Bart heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Hij geeft onder andere muzieklessen, is dirigent bij drie slagwerkgroepen en speelt als drummer in verschillende bands. Daarnaast is
hij nog vader van drie kinderen. Deze week wordt de 38-jarige Bart Jeuken uit Leunen geplukt.

cd op, gefinancierd met sponsoren.
“We deden door heel Nederland
mee met bandwedstrijden. Het was
een fantastische tijd.”
Na de middelbare school deed
Bart auditie bij de Rockacademie
in Tilburg. Dat liep echter niet zoals
verwacht. “Ik speelde toen vooral
hard en snel, waardoor ze tijdens
de auditie zeiden dat ik nog een
jaartje moest oefenen en dan terug
kon komen. Toen heb ik ervoor
gekozen om de vooropleiding van
het conservatorium in Alkmaar te
gaan volgen. Eén keer per week
ging ik naar Alkmaar en de rest van

In zijn jeugdjaren zat Bart bij de
voetbalclub en de scouting, maar
zijn passie lag bij muziek maken.
Hij was een fanatieke drummer
die op 14-jarige leeftijd zijn eerste bandje oprichtte. “Dat was
een bij elkaar geraapt zooitje en
ik was de regelnicht. Ons huis
was volledig onderkelderd en
daar repeteerden we. In de regio
hadden we best wat bekendheid gekregen met onze rock- en
metalcovers. Zo speelden we
bijvoorbeeld in Café ‘t Podium
en bij Jera On Air.” In 2002 nam
de band haar eerste nummer en

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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totaal andere tak
van sport

9

1
5

7

9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

de week oefende ik en werkte ik
bij Nijsen in Veulen.”
Uiteindelijk kon hij de opleiding
op het conservatorium beginnen.
In het tweede studiejaar kreeg Bart
de mogelijkheid om les te gaan
geven aan slagwerkleerlingen bij
verenigingen. “Dat vond ik heel
leuk om te doen en het bood mij
vastigheid qua inkomen. Wel kwam
ik elk weekend naar huis, want
ik vond veel mensen in Alkmaar
erg overdreven en dominant tijdens het uitgaan. In Limburg zijn
de mensen nuchter en relaxed.
Daarnaast moest ik in de weekenden naar huis omdat ik hier nog in
een bandje speelde waarmee ik
optrad, een bijbaantje had op zaterdag, voetbalde speelde op zondag
en nog een vriendin had. Die relatie hield natuurlijk niet stand, daar
had ik geen tijd voor.”

8

1
1

3

9

2

6

8

5

7

4

1

4

8

1

2

9

7

5

6

3

5

7

6

4

3

1

2

9

8

6

7

2

8

5

4

9

3

1

6

9

4

5

3

1

6

8

2

7

9

1

6

3

8

7

2

9

5

4

8

5

7

1

2

4

6

3

9

6

1

9

7

5

3

4

8

2

2

3

4

9

6

8

1

7

5

9

2

Dirigeren
Oplossing vorige week:

Na zijn studie volgde Bart nog
een opleiding klassiek slagwerk.
Daarna is hij één dag in de week
les gaan geven bij de muziekschool in Venray en één dag in
Haarlem. “Nadat ik in 2011 bijna
een volledige baan kreeg bij het
Kunstcentrum in Venray, heb ik
besloten om mijn antikraakpand in
Schoonhoven op te zeggen en weer

in Leunen te gaan wonen.”
Ondanks dat hij als tiener er nooit
over nadacht om dirigent te worden, heeft hij daar uiteindelijk toch
zijn werk van gemaakt. In 2008
werd hij benaderd om dirigent te
worden bij de slagwerkgroep in
Oirlo. “Daar had ik nog nooit over
nagedacht, maar ik wilde het wel
proberen. Dirigeren is een totaal
andere tak van sport dan zelf drummen of individuele lessen geven.
Daarom volgde ik twee jaar de
instructeursopleiding in Thorn om
het vak onder de knie te krijgen.
Ik heb veel geleerd en een goede
basis gelegd. Inmiddels hebben we
een mooie club in Oirlo opgebouwd
waarmee we ook kampioenschappen hebben gewonnen. Dat geeft
me zeker motivatie.” Een paar jaar
daarna is hij ook als dirigent aan
de slag gegaan bij Jong Nederland
en sinds 2016 bij de drumband van
Melderslo. “Drie verenigingen waar
ik nog altijd met veel plezier werk.”

Tent op zijn kop
Naast het werk als slagwerkdocent
en dirigent bij verschillende verenigingen in de gemeente Venray,
speelt Bart ook nog steeds in verschillende bands. Dat is niet meer
de band die hij als tiener oprichtte,
en ook niet de rockcoverband waar
hij daarna deel van uitmaakte.
“Met de band Curfew heb ik leuke
optredens mogen geven. Het was
kwalitatief een goede band, maar
sommige bandleden konden het
niet goed met elkaar vinden waardoor we uiteindelijk zijn gestopt.
Toen ben ik met m’n jongste broer

een Normaal Coverband begonnen:
Snormaal, waarmee we nog steeds
af en toe optreden. Ik speelde ook
nog bij feestband ‘De Bevers’ uit
Amsterdam maar dat was altijd
ver weg optreden en repeteren.”
Kort daarna deed Bart auditie voor
de band Lekkeband in regio Tilburg,
een feestband die rockmuziek
maakt, waar hij momenteel nog lid
van is. “Onze optredens waren een
feest, we hadden één doel: de tent
moest altijd op zijn kop. Door het
coronavirus hebben we dit jaar
alleen tijdens carnaval twee keer
kunnen spelen. Mijn vrouw Moniek
kan er wel aan wennen dat ik nu
meer thuis ben. Ook mijn kinderen van 5, 3, en 1 vinden dat fijn.
Ik vind het niet erg om thuis te zijn,
maar ik mis het optreden wel.”

Discipline
De muzikaliteit van Bart is ook
terug te vinden bij zijn kinderen.
“Mijn kinderen zitten ook vaak
achter het drumstel of het keyboard. En ik zie onze Sef de hele
dag zingen en dansen. Uiteraard
stimuleer ik mijn kinderen als ze
later wat met muziek willen gaan
doen. Maar het vergt ook veel discipline en doorzettingsvermogen.
Dat zeg ik ook vaak tegen de kinderen die ik les geef. Ik had vroeger
de droom om ooit met een band op
wereldtournee te gaan. Maar die
illusie heb ik inmiddels niet meer;
de optredens zijn te gek, maar het
is een aparte wereld.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Tummers
daar word ik vrolijk van
Het grootste
assortiment
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43,95

38,95
39,95

64,99

26,95

59,95

Wafelijzer ASW281

Wafelijzer 1621

Wafelijzer 171

• Voor hartjes-wafels • Anti-aanbaklaag
• Traploze temperatuurregeling

• 1100 watt vermogen • Voor 4 11x11 wafels
• Anti-aanbaklaag

• Voor hartjes-wafels • Extra grote wafels
• Anti-aanbaklaag

TOT €75,- CASHBACK
I.C.M. EXTRA PLATEN

77,95

79,95

64,95
Multisnack-apparaat SW852D

94,95

64,95
Wafelijzer 1445

• Wafel- en tosti-ijzer in één
• Uit te breiden met 16 verwisselbare platen

99,95

• 930 watt vermogen • Voor 2 Brusselse wafels
• Regelbare thermostaat • RVS behuizing

Wafelijzer CW2437
• Multifunctioneel wafelijzer
• Uit te breiden met extra platen • 2 x 800 watt

99,95

69,95

49,95

84,95

66,95

44,95
Fondue FO2580

Teppanyaki-plaat TY1897

Gourmetset Gourmet Star

• Inox pot met dubbele bodem • Voor 2-8 personen

• Extra lang: 90 cm • Vetopvang • Massieve aluminium bakplaat

• Unieke manier van samen dineren • Aparte units met anti-aanbaklaag

26 december

Zondag

27 december

Maandag

EP:Tummers Roermond
& EP:Tummers Weert geopend
van 11.00 – 17.00 uur.
De overige winkels zijn gesloten.

Alle winkels geopend
van 11.00 – 17.00 uur.

Alle winkels geopend
van 9.30 – 18.00 uur.

Kerstavond

1e Kerstdag

2e Kerstdag

25 december

Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00 uur.

Alle winkels gesloten.

24 december

28 december

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen
Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

