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Laatste rondje
Nog één keer was het feest in d’n Terp in Oirlo. Uitbaters Gerrit en Paula Bardoel vormden afgelopen weekend het stralende middelpunt tijdens het afscheid van de dorpskroeg. D’n Terp
gaat plaatsmaken voor appartementen. In Oirlo hoeven ze echter niet bang te zijn voor drooglegging; gemeenschapshuis De Linde wordt verbouwd, zodat inwoners een nieuwe plek
krijgen om elkaar te ontmoeten. Gerrit en Paula zien ze daar niet meer terug achter de toog. Na 28 jaar hard werken, is het tijd voor een welverdiend pensioen. Namens diverse instanties
uit het dorp kregen ze tijdens de receptie een reischeque ter waarde van ruim 2.000 euro aangeboden, als dank voor hun jarenlange werkzaamheden in het café annex snackbar.

Voormalig wethouder blikt terug op intensieve periode

Na tien maanden neemt Chantal Nijkerken afscheid van Venray
Chantal Nijkerken werd tien maanden geleden beëdigd als wethouder van gemeente Venray. Dinsdag 31 mei
mocht ze haar taken neerleggen en afscheid nemen. Ze blikt terug op een intensieve periode waarin ze
Venray in haar hart heeft gesloten.
Tien maanden geleden was er voor
Chantal Nijkerken geen tijd om achterover te leunen toen ze aan de
slag ging als wethouder van Venray.
Naar eigen zeggen sprong ze destijds op een rijdende trein, die in
die maanden in volle vaart is doorgedenderd. “Toch zat ik er redelijk
snel in door de goede samenwerking met de organisatie en het college. Ik heb fijne maanden gehad
en veel meegemaakt, maar altijd
vastgehouden aan één doel en dat
was het belang van Venray voorop

stellen. Verder vond ik het belangrijk dat ik iedere dag mezelf in de
spiegel kon aankijken en dat is naar
mijn mening gelukt. Ik hoop dat de
nieuwe bestuurders ook dicht bij
zichzelf blijven.”

Mensen ontmoeten
Toen Chantal begon als wethouder
gaf ze aan graag mensen te verbinden en te ontmoeten. Het contact
met de buitenwereld is vanwege de
coronamaatregelen minder makkelijk verlopen, geeft ze aan. Daar had

ze graag meer aandacht aan willen geven. “Ik had de overtuiging
om tijdens mijn werk veel naar
buiten te gaan om mensen te ontmoeten. Waar het kon, heb ik dat
zeker gedaan, maar dat had ik graag
meer willen doen. Je doet dit werk
om mensen te verbinden en daarbij is contact belangrijk. Vanwege
corona heb ik dat contact vooral
via schermen gehad en dat maakt
het ingewikkeld. Het is soms moeilijk om digitaal emoties af te lezen
bij de mensen. Ondanks dat er veel

digitaal overleg is gepleegd, heb ik
positieve reacties gehad over mijn
manier van werken.”

Stabiele situatie
Volgens Chantal bestond het
college uit fijne collega’s die
elkaar aanvulden en intensief met
elkaar samenwerkten. “Dan kom
je als college al een heel eind.
Die samenwerking ga ik wel missen.
Je geeft jezelf tien maanden en
daardoor is Venray een stukje
van mij geworden en heb ik de
gemeente in mijn hart gesloten.
Nu ben ik van die trein afgesprongen
en moet ik het werk proberen los
te laten.” Chantal geeft aan er

vertrouwen in te hebben dat het
besturen van Venray op een goede
manier wordt voortgezet. “Ik gun
Venray het voortzetten van deze
stabiele situatie. Er komen veel
uitdagingen op het nieuwe college
af zoals de Oekraïense oorlog, de
opvang van asielzoekers en de
stikstofproblemen en daar zullen
goede beslissingen over genomen
moeten worden. Ik heb onlangs
uitgebreid gesproken met de nieuwe
wethouders en ze mijn bestuurlijke
blik meegeven. Ze mogen me
natuurlijk altijd bellen.”

Lees verder op pagina 03
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Gemeente Venray roept middels campagne burgers
op om misdaad te melden
De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeentes gaven dinsdag 14 juni de aftrap van de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg!’. De acht gemeentes bundelen hun krachten en strijden samen tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hier kunnen ze de hulp van inwoners goed bij gebruiken. “Elke
melding telt”, benadrukt burgemeester Leontien Kompier.

zijn, rechtstreeks aan ons door. Ook de
politie ontvangt deze meldingen en
samen bekijken we dan ook wat de
juiste aanpak is. En in het buitengebied zijn we gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen
Buitengebied. Al deze inspanningen
moeten ertoe bijdragen dat inwoners
van de Regio Noord-Limburg bewuster worden van ondermijnende activiteiten in hun buurt of dorp of het
buitengebied. Het is belangrijk dat
we de drempel verlagen om te melden, onder andere door dit mogelijk
te maken via Meld Misdaad Anoniem.
Hierbij zijn we ons ervan bewust dat
we de verwachtingen bij onze inwoners goed moeten managen als zij een
melding hebben gedaan. Niet altijd zal
het namelijk voor onze inwoners zichtbaar zijn dat er op een melding geacteerd wordt. Het is dan ook belangrijk
dat onze inwoners weten dat een melding een belangrijk puzzelstukje kan
zijn in de aanpak van een veiligheidsissue en dat elke melding dus telt.”,
aldus Kompier.

Burgerparticipatie
Met de campagne ‘Kijk niet weg!’ worden de 280.000 inwoners van de regio
ervan bewust gemaakt dat er ook in
steden, dorpen en buitengebieden
dingen gebeuren die de samenleving
ondermijnen. Inwoners kunnen een

Colofon
HALLO Venray
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actieve rol spelen in het tegengaan
van crimineel gedrag. Het is niet nieuw
om burgers te vragen een helpende
hand toe te steken bij de opsporing
van ciriminaliteit in de regio, zo beaamt
burgemeester Leontien Kompier van de
gemeente Venray. “In navolging van de
lokale campagne, zoals die in 2019 en
2020 heeft gelopen in samenwerking
met Meld Misdaad Anoniem, alsook
met inzet van de XTC-geurkaarten en
de XTC-geurstand, wordt het ‘scholen’
van onze inwoners nu voortgezet middels de regionale campagne ‘Kijk niet
weg’.”

Samenwerking
De betrokken gemeentes werken
al langer samen en trekken integraal op met partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de
Belastingdienst, de FIOD, Provincie

Limburg, het RIEC, de Arbeidsinspectie
en Meld Misdaad Anoniem. Alles met
het oog op het verbeteren van de
veiligheid. Daar moet ook deze campagne een steentje aan bijdragen.
“De campagne ‘Kijk Niet Weg!’ is één
van de onderdelen die we vanuit de
samenwerking van de acht gemeenten in de Regio Noord-Limburg oppakken op het gebied van veiligheid.
Een ander onderdeel is de komst van
het ACT! Interventieteam dat integrale controles uitvoert op locaties
waarvan er vermoedens zijn dat er
sprake is van misstanden, ondermijnende activiteiten of niet voldoen aan
wet- en regelgeving. Daarnaast is de
gemeente Venray sinds juli 2019 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem.
Deze organisatie stuurt anonieme
meldingen die bij hen binnenkomen
en voor de gemeente Venray bestemd

Er wordt nu een nadrukkelijk beroep
gedaan op burgerparticipatie. Maar hoe
herken je als leek een potentiële misdaad? Er zijn bepaalde signalen waarop
je kunt letten, zo geeft de burgemeester desgevraagd aan. “We gaan
praktische tips geven hoe inwoners
bijvoorbeeld een hennepkwekerij of
drugslab kunnen herkennen en hoe
en waar ze melding kunnen maken.
Je kunt hierbij denken aan afgeplakte
ramen, panden waar overdag niemand is en ’s avonds en ’s nachts
wel, vreemde geuren of rook die uit
vreemde plekken komt. Her en der zie
je ook al de sandwichborden binnen
onze gemeente staan waar voorbeelden op staan waar je op kunt letten.
We gaan verder met het interventieteam ACT! op pad met een voorlichtingsstand, bijvoorbeeld tijdens de
jaarmarkt in Venray op 25 juli, waarbij
we het gesprek aangaan met inwo-

ners. Ondernemers in het buitengebied
gaan we bereiken tijdens bijeenkomsten, die we organiseren in het kader
van het Keurmerk Veilig Ondernemen
Buitengebied. Tips en adviezen worden
via social media verspreid en ook is er
een brochure (digitaal en papier) uitgebracht over hoe signalen te herkennen en praktische tips wat te doen.”
Er zijn ook animatiefilmpjes gemaakt,
die via YouTube te bekijken zijn en
waarin voorbeelden van ondermijning
worden gegeven. “Ook gaan we actief
communiceren over controles door het
interventieteam ACT! en de resultaten
van deze controles. Dit alles draagt bij
aan meer bewustwording. Het gaat
hierbij overigens niet alleen om wat
de gemeente doet, we willen vooral
laten zien dat we als georganiseerde
overheid optrekken, samen met partners als politie, Openbaar Ministerie,
Belastingdienst, Veiligheidsregio, enzovoorts.”

Opsporingsapparaat
De acht Noord-Limburgse gemeentes werken al langer samen op het
gebied van veiligheid. Alles met het
oog op de verbetering daarvan. Daar
moet ook deze nieuwe campagne een
steentje aan bijdragen. Dat zal niet
direct zorgen voor overbelasting van
van het opsporingsapparaat, zo is de
verwachting van Kompier. “Zoals aangegeven, is de gemeente Venray al
langer aangesloten bij Meld Misdaad
Anoniem en heeft de lokale campagne
eerder tot een toename van het aantal
meldingen geleid. Dat heeft destijds
niet tot problemen geleid. De verwachting is dat we het aantal meldingen dat zal binnenkomen ook nu weer
kunnen verwerken en oppakken.”
Met deze bewustwordingscampagne
willen de acht betrokken gemeenten
nogmaals benadrukken dat één tip al
kan leiden tot een onderzoek, waarmee je als burger je eigen omgeving
én de samenleving een grote dienst
kunt bewijzen. “Want elke melding
telt”, benadrukt Kompier nogmaals.

Voortgang werkzaamheden Oostverbinding
De werkzaamheden die horen bij project Oostverbinding, de nieuwe verbindingsweg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg, zijn in
volle gang, zo laat gemeente Venray weten in een nieuwsbrief. De contouren van de nieuwe rotonde en rijbanen zijn al zichtbaar.
De werkzaamheden die horen bij de
eerste fase zijn begin april gestart.
Daarbij is al veel werk verzet:
bomen zijn gekapt en oude verhardingen zijn verwijderd. De wadi
voor het hemelwater is gegraven
en funderingen voor de nieuwe
weg zijn aangebracht. In het eerste
gedeelte van de Stationsweg tussen Oostsingel en Kruidenlaan zijn
de contouren van de nieuwe weg al
zichtbaar. Ook het slingerende pad
door het park van Servaas wordt
zichtbaar.
De kabels en leidingen voor de
eerste fase zijn inmiddels verlegd,
evenals de kabels verderop op de
Stationsweg richting Klaproos en
A73. Deze zijn in één werkgang
meegenomen om kosten te besparen. Zoals het er nu naar uitziet gaat

voor de zomervakantie de nieuwe
rotonde aan de Kruidenlaan (deels)
open voor aanwonenden en, na uitharding van de betonnen materialen, ook spoedig voor al het andere
verkeer.

Fasering
Het hele project van renovatie van
de Stationsweg en aanleg van de
verbindingsweg is een megaklus.
Dit wordt dan ook niet in één keer
aangepakt. Het project wordt opgedeeld in fases. Zo blijft de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk.
Nu fase 1 loopt, is gekeken naar de
beste fasering voor de volgende
delen. Daarmee is onder meer rekening gehouden met de geplande
werkzaamheden aan de N270 en
de stationsomgeving. Er is voor

gekozen om na de afronding van
fase 1 aan de Stationsweg, eerst de
rotonde op de Henri Dunantstraat te
realiseren. Vervolgens wordt verder gegaan met de verbindingsweg
tussen de Stationsweg en Henri
Dunantstraat, inclusief de rotonde
nabij de firma Jeuken (aardbeien).
Daarna volgt reconstructie van het
gedeelte van de Stationsweg tussen Medisch Centrum Antoniusveld
en de A73. Daarmee wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor de ondernemers aan de
Stationsweg.
Ondanks dat de verbindingsweg
daardoor eerder klaar is dan het
reconstrueren van de Stationsweg,
wordt niet afgeweken van de
toezegging dat de Stationsweg
opgeknapt moet zijn voordat de

verbindingsweg opengaat. Doordat
in de 4e fase de Stationsweg tussen
Klaproos en A73 gestremd is, zal het
verkeer dat dan gebruik maakt van
de verbindingsweg, nog niet verder
naar het westen kunnen rijden via
de Stationsweg.

Planning
Fase 1 van de Oostverbinding is dus
inmiddels gestart. Volgens planning
wordt deze rond november van dit
jaar afgerond. In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met de
tweede fase, welke in het tweede
kwartaal wordt afgerond. Voor de
derde fase staan kwartaal drie
en vier van 2023 op de planning,
waarna het project in fase 4 wordt
afgerond. Dit gebeurt in het eerste
halfjaar van 2024.
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Na tien maanden neemt
Chantal Nijkerken afscheid van Venray

Wethouder Jenneskens
officieel aangewezen als
locoburgemeester
Jan Jenneskens (D66), is aangewezen als locoburgemeester van
gemeente Venray. Hij zal het ambt waarnemen op momenten dat
burgemeester Leontien Kompier afwezig is.
De gemeentewet schrijft voor dat
het college de vervanging van de
burgemeester regelt. Het heeft
daarbij de voorkeur dat het ambt
zoveel mogelijk door één persoon
wordt waargenomen. Wethouder
Jan Jenneskens werd door het
college naar voren geschoven.
Jenneskens is sinds medio 2020 een
vast gezicht binnen de Venrayse
gemeentepolitiek, nadat hij
Martijn van der Putten opvolgde.
De Meerlonaar en voormalig schoolbestuurder in Venrayse dienst kende
wegens corona en de gevolgen van
de Loobeekdalaffaire een turbulente
start van zijn politieke carrière.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst in de
raadzaal van het gemeentehuis werd
aan Chantal het zilveren bijtje toegekend als blijk van waardering voor
hetgeen ze voor de gemeente Venray
betekend heeft. Volgens haar was dat
een overweldigende moment. “Ik heb
veel mooie en warme woorden mogen
ontvangen. Ik bloos er bijna van wat in
het receptieboekje is ingevuld. Dat is
heel bijzonder om te lezen. Aan Venray
heb ik veel warme herinneringen, het
is een mooie gemeenschap waarbij ik
me welkom heb gevoeld. Ik kijk met
veel plezier terug op deze periode, ik
had het niet willen missen.”
Ondanks dat ze donderdag afscheid
heeft genomen van Venray, zal ze de

gemeente nog wel eens aandoen,
want volgens Chantal heeft Venray
veel te bieden. “Ik was verrast door de
pareltjes in de gemeente. Als relatieve
buitenstaander zie je die nog meer.
Daarnaast zou ik Venray nog zeker
bezoeken omdat ik er fijne contacten
heb opgedaan en die wil onderhouden.”

Glazen bol
Tot op het laatste moment is Chantal
bezig geweest met het overdragen
van haar werkzaamheden. Nu gaat
ze genieten van haar rust en vakantie. Hoe haar toekomst eruit komt te
zien, is voor haar nog een verrassing.
“Ik heb geen glazen bol. Als ik een

deur dicht doe, gaat er ergens anders
wel weer een open. In deze maanden
ben ik erachter gekomen dat ik een
bestuurder ben en graag in oplossingen denk. Hopelijk kan ik daar bij mijn
volgende werkgever ook aan bijdragen.”

Ik kijk met veel
plezier terug op
deze periode

Tekst: Jeanine Hendriks

Eerste Veteranendag in Venray geslaagd
De eerste Veteranendag in gemeente Venray werd op zaterdag 11 juni gehouden. Veteranen uit de gemeente
konden elkaar ontmoeten en werden in het zonnetje gezet op het plein voor het gemeentehuis.

Waar hij eerder aangaf te stoppen
als wethouder, werd vorige maand
bekend dat hij toch nog een tijdje
aanblijft in die functie. Omdat drie
van de vier huidige wethouders
weinig bestuurlijke ervaring hebben, springt Jenneskens waar nodig
bij. Er is afgesproken dat die situatie over een jaar opnieuw wordt
bekeken.
Mocht Jenneskens in de toekomst
als eerste locoburgemeester niet
in staat zijn om Kompier te vervangen, dan vervult Erik van Daal
(Venray Lokaal) als tweede locoburgemeester dat ambt.

Aantal coronapatiënten blijft dalen

Versoepelingen corona
en aanpassing bezoekuren
VieCuri

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuis VieCuri en het aantal
besmettingen in de regio blijft dalen. Daarom heeft het ziekenhuis
haar regels versoepeld.
Het is weer toegestaan om samen
naar een poli-afspraak te komen.
Bezoekers van patiënten op de verpleegafdeling hoeven niet langer
1,5 meter afstand te houden en ook
geen mondneusmasker meer te
dragen. Verder zijn op de verpleegafdeling weer twee bezoekers per
patiënt gelijktijdig toegestaan.
Ook de bezoektijden van de verpleegafdelingen zijn aangepast.
Elke dag zijn er twee bezoekmomenten: van 14.00 tot 15.00 uur en
van 18.30 tot 20.00 uur. De nieuwe
bezoektijden zijn tot stand gekomen na een enquête onder zorgprofessionals en patiënten en

na overleg met de cliëntenraad.
Voor enkele afdelingen geldt een
uitzondering. De details daaromtrent zijn te vinden op de website
van VieCuri.
Bij luchtwegklachten geldt:
blijf thuis. Indien bezoek volgens de betreffende zorgafdeling
toch noodzakelijk is, draag dan
een medisch mondneusmasker.
Wie positief is getest op corona
is niet welkom in VieCuri. Wie in
contact is geweest met iemand
die corona heeft, dient gedurende
tien dagen contact met kwetsbaren
(zoals patiënten op de verpleegafdeling van VieCuri) te vermijden.

10%

De veteranen werden toegesproken
door een collega-veteraan, burgemeester Kompier en Generaal-Majoor buiten
dienst Noordzij. De heer Noordzij vroeg
in zijn toespraak aandacht en waardering voor de veteranen. Zij speelden immers een belangrijke rol in het

tot stand brengen en bewaren van
vrede, vrijheid en veiligheid elders in
de wereld. Het samenzijn werd muzikaal omlijst door de militaire fanfare
Nationale Reserve.
Ook werd de eerste herinneringscoin
- een alom bekend verschijnsel in de

militaire wereld en voor de gelegenheid uitgereikt door burgemeester
Kompier - door de vader van de in
Afghanistan gesneuvelde veteraan
Kevin van de Rijdt in ontvangst genomen. Daarna kregen nog 66 veteranen
deze coin uitgereikt.

40%

Hoge kortingen op tuinsets,
buitenpotterie, barbecues
en nog veel meer!
elke
zondag
open

Straelseweg 370, Venlo

70%
50%

www.leurs.nl

077-3216000
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Paardensector Venray, Horst aan de Maas
en Peel en Maas zorgt voor omzet van
116 miljoen per jaar
De geschatte omzet in de paardensector in de Noord-Limburgse gemeenten Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Venray in 2019 bedraagt 116 miljoen euro. De toegevoegde waarde wordt geraamd op 40 miljoen euro en de betaalde werkgelegenheid op 580 fte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in
opdracht van de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas en de Stichting Limburg
Paardensport. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Gezondste Regio en Provincie Limburg.

Cor Vervoort en
Chantal Nijkerken
krijgen zilveren bijtje
Tijdens een afscheidsbijeenkomst in de Venrayse raadszaal, kregen
voormalig wethouders Chantal Nijkerken en Cor Vervoort afgelopen
donderdag het zilveren bijtje opgespeld. Burgemeester Leontien
Kompier uitte namens de gemeente haar dankbaarheid en waardering, voor hetgeen beiden voor Venray betekend hebben in de periode
dat ze als waarnemend wethouder actief waren. Zowel Nijkerken als
Vervoort pakten die rol op, na het vroegtijdig vertrek van Jan Loonen
en Anne Thielen. Inmiddels zijn de wethoudersposten weer ingevuld.

Uit het onderzoek komt naar voren
dat een belangrijk deel van het
succes van de paardensector in
Venray, Horst aan de Maas en Peel
en Maas te danken is aan de hippische zone Grandorse, Peelbergen
Equestrian Centre en het vestigingsklimaat. Er liggen nog kansen
in het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en in meer
samenwerking in de paardensector.

Ontwikkelperspectief wordt gevonden in de vrijkomende agrarische
bebouwing en mogelijkheden voor
de paardensport in de toeristischrecreatieve markt.

Economische ontwikkeling
Bijdragen aan de economie
De paardensector kan nog meer
bijdragen aan de economische ontwikkeling van de drie gemeenten,

bijvoorbeeld door de transitie van
vrijkomende agrarische bebouwing
soepel te faciliteren, het bestaande
Peelbergen Equestrian Centre en
Grandorse te versterken. Daarnaast
kan dit ook door de continuïteit
van paardenbeleid en -kennis bij
gemeenten te borgen en de inwoners meer te betrekken bij de lokale
ontwikkelingen in de paardensector.

Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling klooster

Villa Romana, het antwoord
op actief ouder worden

Op 15 juni 2022 ondertekenden wooncoöperatie Villa Romana, een initiatief van twee bewoners uit Venray,
met maatschappelijke zelfbouwontwikkelaar Steenvlinder, een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van het St. Oda Klooster aan de Merseloseweg in Venray.

Onrustig is ons hart
totdat het rust vindt in U
(Augustinus)

Tot het laatste moment betrokken bij allen die haar dierbaar waren,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is rustig ingeslapen mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en dierbare oma

Jans Kessels - Rieter
echtgenote van

Paul Kessels
* Maashees, 12 oktober 1933
Utrecht
Bosch en Duin
Nijmegen
Cobourg, Canada
Bussum

† Swolgen, 21 juni 2022

Gert en Barbara
Felix, Maxime, Lucia
Dorothé en Walter
Petra en Ton
Frank, Judith, Matthijs
Harry en Melanie
August
Paul en Karen
Sara, Nina

Jan Ligeriusstraat 5, 5866 AR Swolgen
Jans is thuis in Swolgen, waar gelegenheid is om afscheid van haar
te nemen op vrijdag 24 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur.
De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden op maandag 27 juni
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk te Swolgen, waarna we haar te
ruste leggen op het kerkhof aldaar.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór aanvang van
de dienst.
Een hartelijk woord van dank aan allen die haar met liefdevolle
zorg omringd hebben, met name de medewerkers van hospice
Doevenbos, revalidatiecentrum de Beukenhof en Buurtzorg Horst
aan de Maas.

Hoe fijn zou het zijn om niet alleen
thuis te komen, maar wel de privacy
van een eigen appartement te hebben? Met deze droom gingen Leo
Heldens en Sef Hendrikx aan de slag.
Samen willen ze Parc Villa Romana
realiseren.
Voor de start moeten we terug naar
november 2018. Leo Heldens en
Sef Hendrikx wilden een kleinschalige
leef- en woongemeenschap ontwikkelen in Venray en zo ontstond coöperatie Villa Romana. De coöperatie zet
zich onder andere in voor het inhoudelijk beheer van een gemeenschappelijke woonvorm en streeft naar een
hoge mate van betrokkenheid, leefbaarheid, duurzaamheid en sociale
betrokkenheid.

Zelfstandig samenwonen
Onderzoek wijst uit dat één op de vijf
ouderen worstelt met mentaal welzijn.
Vaak komt dit voort uit eenzaamheid.

Villa Romana biedt de mogelijkheid
om ‘zelfstandig samen te wonen’. Dat
houdt in dat iedere deelnemer een
eigen woning met daarbij alle faciliteiten (keuken, wc, bad etc.) heeft
en daarnaast gebruik kan maken van:
gemeenschappelijke verblijfsruimte,
keuken, bibliotheek, vergaderruimte,
verzorgingsruimte, sportkamer en
muziekkamer. Ook worden er hotelkamers ingericht voor familie en/of
vrienden die willen overnachten.

Communicatie
Het is een mooi alternatief, maar
niet voor iedereen weggelegd.
Je moet bereid zijn om actief
deel te nemen aan het leven
in de woongemeenschap, met
behoud van je eigen vrijheid en
keuzemogelijkheden. Kunnen
communiceren is een belangrijke
voorwaarde om te kunnen deelnemen
in de woongemeenschap.

Zelfstandig
Zelfstandigheid en eigen regie staan
bij Villa Romana hoog in het vaandel.
Daarom worden de appartementen
en boswoningen in de woongemeenschap erop ingericht dat men zo
lang mogelijk zelfstandig kan blijven
wonen. In de woongemeenschap zal
er nu of in de toekomst wellicht (mantel)zorg nodig zijn. Het uitgangspunt
is dat de woongemeenschap een deel
van die zorg op zich neemt. Indien
dit niet intern kan worden geboden,
wordt dit uitbesteed aan een externe
partij. Meer informatie over woonproject Villa Romana is te verkrijgen via Leo Heldens: 06-40708222 of
l.heldens@t-mobilethuis.nl

Tekst: Sanne Poels
Beeld: Aina willems
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Plek voor 120 Oekraïnse vluchtelingen

Gebouw C na metamorfose gereed
als opvanglocatie
Gebouw C van het Raayland College heeft de afgelopen weken een metamorfose ondergaan en biedt nu plek
aan 120 Oekraïense vluchtelingen. De coördinatie van de opvang in Venray is daarbij in handen van het
Rode Kruis.

Ikea-bedjes
De al aanwezige faciliteiten in het
schoolgebouw zijn optimaal benut.
Kantoortjes zijn ingericht als slaapkamers voor families en in klaslokalen
liggen eenlingen en paren gezamenlijk op de kamer. In veel gevallen
gescheiden door een houten wandje.
Qua privacy misschien niet altijd ideaal, erkent ook van der Voort, maar de
mogelijkheden zijn optimaal benut:
“Bij het gymlokaal op de bovenste
etage kan niet alleen worden gesport,
maar er staan ook wasmachines en
drogers en er kan worden gedoucht.
Dat kan trouwens op meerdere plekken in het gebouw. Daar zijn we bij
de verdeling ook uitgegaan van een
samenstelling waarbij vrouwen en
kinderen de boventoon voeren.”
Er wordt geslapen in houten bedden
van meubelgigant Ikea, die direct een
stuk humaner ogen dan de ijzeren
varianten die op veel opvanglocaties
staan. Op de kamers staan verder kasten voor persoonlijke bezittingen en
kleding en bureautjes. De verduisterende gordijnen moeten ervoor zorgen
dat er prima geslapen kan worden.
“Door de enorme stroom aan vluchtelingen had het Rode Kruis geen bedden meer op voorraad. Daarom staan
er hier nu ruim honderd van de Ikea.
Dat was trouwens een enorme klus,
om al die bouwpakketten in elkaar te
zetten. Met hulp van een flink aantal vrijwilligers is het gelukt om ook
dat op tijd af te ronden”, zegt van der
Voort trots.

Borsch

Op maandag 9 mei gingen alle seinen
op groen. Al gauw nadat gebouw C,
het voormalige Boschveldcollege dat
al tijdenlang grotendeels leeg stond,
werd aangewezen als meest geschikte
locatie om als tijdelijke opvang voor
Oekraïense vluchtelingen te dienen,
staken de verschillende betrokken
partijen de handen uit de mouwen.
Ze hadden één gezamenlijk doel:
het schoolgebouw zo snel mogelijk
gereedmaken voor opvang. Krap een
maand later zijn voormalig klaslokalen getransformeerd tot slaapruimtes
en is de aula een gigantische woonruimte. Eentje met beamer en scherm
overigens, waarop Oekraïense tv-zenders worden getoond. “Een extraatje”,
zegt Marco van de Voort, die vanuit
de gemeente als locatiemanager naar
voren werd geschoven bij de realisatie van deze plek. “Samen met vele
vrijwilligers en een aantal gespecialiseerde bedrijven uit de regio hebben we ons uiterste best gedaan om
er iets moois van te maken. Een plek
waar de vluchtelingen zich ondanks
alles een klein beetje thuis kunnen

voelen. Het veiligheidsaspect vonden
we daarnaast ook erg belangrijk. Er is
relatief veel tijd gaan zitten in brandveiligheid, bijvoorbeeld. Ook zijn er
hier te allen tijde bhv’ers en beveiligers aanwezig, die kunnen assisteren
bij eventuele calamiteiten. Omdat het
om een vrij grote groep gaat, kan dat.”

Het veiligheidsaspect
vonden we erg
belangrijk

Kinderen
Hoe de groep vluchtelingen in Venray
er qua samenstelling exact uitziet, is
een paar dagen voor de ingebruikname nog eventjes gissen. Wel wordt
gerekend op een meerderheid aan
vrouwen en kinderen. “De toewijzing van vluchtelingen die hierheen
komen, wordt gefaciliteerd vanuit
de veiligheidsregio Limburg-Noord.
Zij zijn op de hoogte van de inde-

ling die we hier hebben gemaakt.
Wat betreft slaapplekken, bijvoorbeeld. Het aantal beschikbare babyen kinderbedjes dat we hier hebben,
is van belang bij de toewijzing. Het
Rode Kruis is ook precies op de
hoogte van de mogelijkheden hier.
Zij gaan hier locatiecoördinatoren en
woonbegeleiders, maar ook vrijwilligers voor EHBO en maatschappelijke opvang inzetten”, vertelt van de
Voort. Speelgoedbank Venray heeft op
haar beurt gezorgd voor de inrichting
van een flinke speelruimte, waar de
Oekraïense kinderen die naar Venray
komen hun energie kwijt kunnen.
Buiten zijn daarnaast enkele speeltoestellen geplaatst. Een ander voordeel
van een leegstaand schoolgebouw als
opvanglocatie is de uitstekende Wifi.
Handig, want niet alleen contact met
het thuisfront is voor de Oekraïners in
deze onzekere tijd van groot belang,
maar ook de mogelijkheid om te
werken van afstand. En Oekraïense
kinderen die nu onderwijs op afstand
volgen, kunnen dat in Venray ook
gewoon blijven doen.

Naast de gezamenlijke woonruimte
op de begane grond, springt ook de
riante eetzaal op die verdieping in
het oog. Op de plek waar vroeger de
kipburgers gretig aftrek vonden onder
leerlingen van het Raayland College,
staat de eerste paar weken een buffet
klaar voor de vluchtelingen. “Er is
om op te starten een tijdje catering
geregeld. Als het moet kunnen we
dat verlengen, maar we verwachten
eerlijk gezegd dat er vanzelf iets
anders van de grond komt. Er zitten
vast mensen tussen die graag koken.
Ook om iets te doen te hebben.
Misschien ontstaan er wel kookclubjes.
Er is alle ruimte voor dat soort
initiatieven”, oppert van der Voort.
In dat geval wordt het Nederlandse
buffet ongetwijfeld snel vervangen
door een menu met typische
Oekraïense gerechten als Borsch,
Kovabasa of aardappelpannenkoeken.
Het zou naast het scherm met
tv-zenders uit het vaderland nog een
mooi en welkom extraatje zijn, voor
hen die noodgedwongen moesten
vluchten voor het gewapend conflict.

Er is alle
ruimte voor eigen
initiatieven

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Hoi

Column

Zomer

De zon schijnt, de lucht is
blauw, zomervakantie, kom
maar gauw.
De zomer van 2022 staat voor
de deur. Of ja, voor de deur?
Het voelt alsof deze er allang
is! Jeetje, wat is het warm deze
dagen. De ijsblokjes zijn al uit
alle supermarkten verdwenen,
samen met de waterijsjes en
zonnebrillen. Maar de sfeer is er
wel, mensen om ons heen zien
er eenmaal vrolijker uit met een
korte broek!
Wat hebben we lang op deze
tijd moeten wachten. Na alle
regendagen en winterjassen zijn
we eindelijk aangekomen bij die
mooie zomerdagen. Ach, wat
is het toch heerlijk om lekker
weer buiten te gaan eten of de
barbecue weer eindelijk aan te
mogen zetten.
Maar toch zitten er flinke nadelen
vast aan de zomer. Die lieve
insecten houden er namelijk ook
van en we zien deze dan ook weer
verschijnen aan onze eettafel.
Met insecten bedoel ik niet alleen
muggen, met insecten bedoel ik
ook die vervelende grote bijen of
wespen. Jeetje, wat heb ik daar
een hekel aan! Zit je rustig lekker
te genieten van het weer, zoemt
er opeens een gigantische bij
langs je oor. Nou, dan ben ik gelijk
weer onrustig.
“Maud, blijf zitten. Hij doet niks.”
Deze woorden vergeet ik ook
nooit meer. Ooit deed ik inderdaad
niks, en liet ik de bij gewoon zijn
gang gaan. Sta ik letterlijk twee
seconden later op en met mijn
voet en al stond ik op een bij.
Nu ik erover nadenk, voel ik die
pijn weer terug. Wat een hekel
heb ik toch aan die beesten!
Tijdens de zomervakantie niet
je zonnebrandcrème vergeten!
Je wilt niet je welverdiende
zomer beginnen als een rode
kreeft, geloof me. De pijn die
je er trouwens van krijgt is ook
een flinke domper tijdens je
vrije dagen. Ook is het nog eens
superslecht voor je gezondheid,
dus lieve mensen, ga insmeren!
Maar jeetje, wat gaan we blij
zijn wanneer we allemaal die
zomervakantie krijgen. Want zeg
nou eerlijk, iedereen heeft deze
vakantie verdiend!
Voor nu duik ik weer ondergronds.

Maud Rötjes
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VVD Venray

Een open blik op kernenergie
De gemeente Venray heeft een aantal serieuze uitdagingen, waaronder het zoeken naar duurzame energieopwekking. Dat is belangrijk,
want wij hebben met elkaar een opdracht voor het tegengaan van de
klimaatverandering.
De Venrayse praktijk wijst uit dat
windmolens en (in mindere mate)
zonneparken, zorgen voor weerstand
bij onze inwoners. Eerlijk is eerlijk, ik
kijk ook liever tegen een 80 meter
hoge kerktoren aan dan tegen een
windmolen van 180 meter. Dat betekent echter ook dat duurzame energie

CDA Venray

op een andere manier opgewekt moet
gaan worden. Over de duurzaamheid
van biomassa bestaat veel discussie en aardwarmte levert in verhouding met de investeringsrisico’s nog
te weinig op. Een haalbaar alternatief voor de langere termijn in Venray
zou daarom kernenergie kunnen zijn.

De ontwikkeling van kernenergie
heeft in de laatste jaren een grote
vlucht genomen. Moderne kleinschalige kerncentrales (zogenaamde Small
Modular Reactors) zijn efficiënter,
goedkoper, veilig en bovendien sneller te bouwen. Oude emoties kunnen plaats maken voor een nieuwe,
nuchtere blik op kernenergie. Die
boodschap is zowel in Den Haag als
in Maastricht goed geland. Zowel
de Rijksoverheid als de provincie
Limburg zijn op dit moment bezig

met het schrijven van nieuw beleid
voor kernenergie en onderzoeken
de mogelijkheden hiervoor. Het zou
goed zijn als Venray meegaat in die
vaart der volkeren door de mogelijkheden voor kleinschalige kernenergie
in onze gemeente te onderzoeken.
Naast het stimuleren van de Venrayse
kenniseconomie, kunnen we daardoor
mogelijk ook de energiekosten laag
houden voor onze inwoners.

gecreëerd bureaucratisch probleem.
Simpel op te lossen door een aantal
Natura 2000 gebieden te elimineren. Maar tsja dat kan dan natuurlijk
weer niet.
Laten we niet vergeten, dat bij drastische vermindering van de agrarische ondernemers (zowel veeteelt
als landbouw) er ook accountants,
adviseurs, ICT-bedrijven, technische
servicebureaus, aannemers, bouwvakkers en natuurlijk de directe
agrarische keten fors gaat inkrim-

pen; ofwel failliet gaat c.q. werkloos
worden.
De vraag is waarom? Natuur herstelt
zich, natuur past zich aan. De wereld
is groter dan alleen Nederland, dus
stop met postzegeldenken en kijk
naar het grotere geheel. Maar goed,
wellicht ben ik slechts een roepende
in de kale en dorre woestijn.

Lowieke Kateman

Is Nederland knettergek?!
Zo, dat is een mooie openingszin, maar waarom dan wel?
Welnu, we roepen met zijn allen in dit land: er is een woningbouw
crisis (dus bouwen) en er is een stikstofcrisis (sommige plantjes en
insecten verdwijnen).
En ondertussen moeten we continu
rekening houden bij nieuwe initiatieven met bijvoorbeeld de grootoorvleermuis, de bever en zelfs de
wolf die oprukt. Om nog maar niet te
spreken over het Rapunzelklokje (tot
2017 een beschermd plantje, wat ook
hele trajecten lam kon leggen).

Venray Lokaal

Nederland, een klein land ten
opzichte van de hele aardbol en zoals
voormalig PvdA-minister de heer
Plasterk al benoemtdein een artikel
van december 2021: Nederland heeft
geen eigen natuur maar is een aangeharkt parklandschap (woorden van
Plasterk) en de stikstofcrisis is een

Guus Reintjes

Waarom een wethouder van buiten Venray?
En waarom geen vrouw? Deze vragen krijg ik regelmatig en dat
snap ik.
Natuurlijk zijn wij ontzettend blij dat
we de grootste fractie geworden
zijn maar dat is iets anders dan de
grootste partij zijn. Venray Lokaal is
een jonge partij, deze maand vierden we ons 5-jarig jubileum. Geen
van onze leden was bereid of had de
ambitie om nu wethouder te worden.
Dan moet je buiten de partij op zoek
naar een geschikte kandidaat. Deze

zoektocht was geen gemakkelijke
opgave, want steeds minder mensen
willen wethouder worden. We zochten iemand die bij ons past, dezelfde
kijk heeft op de nieuwe bestuurscultuur, bestuurservaring heeft en
integer is. Een vrouw zou daarbij
zeer welkom zijn. En nee, wij hebben geen lijst van mannen of vrouwen uit Venray die kenbaar hebben

gemaakt wethouder te willen worden. Er zijn verschillende gesprekken
gevoerd. Vervolgens ga je regionaal
op zoek. Voor Venray Lokaal zijn de
aantoonbaar bestuurlijke kwaliteiten doorslaggevender geweest dan
het geslacht of dat diegene per se uit
Venray komt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met Erik van Daal,
die ruim zeven jaar ervaring heeft
als wethouder in Mill en Sint Hubert,
de juiste persoon gevonden hebben. Dit is overigens niet de laatste

bestuurder die we nodig hebben en
we blijven onze zoektocht vervolgen
naar kundige mensen, waarbij zeker
ook vrouwen.
Wij zijn er van overtuigd dat Erik
zich volledig zal inzetten om Venray
nog mooier, gezonder, duurzamer,
groener, veiliger, gelijkwaardiger en
gezelliger te maken. Samen gaan we
bouwen aan vertrouwen.

Theo Francken, raadslid

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.

(zure)kersen zelfpluk 2e nieuwe
aardappelen perk- klim- stamrozen
fruitbomen P. van Lankveld Tienraijse
weg 2 5864 CJ Meerlo 06 53 13 01 32
Rijbewijskeuringen 75+
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48

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

T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje

GEZOCHT-getuigen, 28 mei (8.45) heb
ik mijn grijze opel astra geparkeerd
achter September om 17.15 vonden we
schade aan de auto, dader heeft zich
niet gemeld... heeft u iets gezien, loop
dan graag binnen bij September. Mvg,
Lauren

HORTENSIA’S (ook op stam),
vlinderstruik enz. Div. aanbiedingen.
Open za. 25 juni 9.30-16.30 uur, za. 2 en
9 juli 9.30-12.30 uur. Info:
www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08 Oude Heldenseweg
Maasbree

LEER GOLF
IN 6 LESSEN

START MET

GOLF
GOLFCLUB GEIJSTEREN

BIJ GOLFCLUB GEIJSTEREN
MELD U SNEL AAN!
Start op 3 juli
Golfset te leen
Haal uw baanpermissie
Aantrekkelijk vervolgaanbod

NU
VOOR
€ 99,

Het Spekt 2, 5862 AZ Geijsteren | Voor meer info Davey
van Mulken 06-53219181, voor opgave golfstart.golf.nl
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

In Venray stikt het van de stikstof
Vanaf het moment dat minister Van der Wal de stikstofaanpak van het kabinet bekendmaakte ontstond er een orkaan van protesten in het land.
Het nadelige gevolg voor de natuurgebieden is de reden waarom, na jarenlang rapporten schrijven en discussiëren, eerst nu daadwerkelijk
‘garen op de klos’ moet komen, vindt de overheid. Die uitvoeringstaak wordt bij de provincie gelegd die een jaar de tijd krijgt om met
gebiedsplannen te komen.
Met name de boeren in de Peel vrezen voor
hun toekomst, omdat daar de uitstoot van
stikstof met zeker 70 procent moet dalen. Zoals
de boeren nu boeren kan het straks wellicht
niet meer op dezelfde manier. Behalve het
slechte perspectief voor de boeren komt er
begin 2023 ook nog een kabinetsbeleid voor de
stikstofuitstoot door verkeer en industrie.

Joop den Uyl zei ooit: “Het zal nooit meer worden
zoals het was”, toen het ging over de oliecrisis.
Nu zullen de boeren vanwege de stikstofemissie
hun onderneming moeten gaan aanpassen met
innovaties of mogelijkerwijs zelfs moeten gaan
stoppen met boeren. De stichting Burgers van
Venray wil de mening van inwoners van Venray en
de kerkdorpen peilen over deze nogal ingewikkelde

stikstofproblematiek. Zij nodigt u uit om tot 21 juli
op haar website www.burgersvanvenray.nl uw
reactie aan te geven op de stelling: In Venray stikt
het van de stikstof.
Op die site staat ook informatie van diverse organisaties over stikstof.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray mei

Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een verbetering
voor Venray
Vanaf 1 maart wordt in Venray het afval gescheiden aan huis opgehaald. Op de website Burgers van Venray stond de afgelopen maanden hierover een stelling waarop de inwoners van Venray hebben kunnen reageren. De stelling was: Het nieuwe systeem van afvalverwerking is een
verbetering voor Venray. Blijkbaar vindt niet iedereen dat er sprake is van een verbetering.
De website is door meer dan 1.900 verschillende
personen bekeken. Daarvan hebben 368 personen
daadwerkelijk hun mening op de site vermeld,
waarvan 45 procent het eens was met de stelling.
Van alle respondenten vond echter 55 procent
dat het nieuwe ophaalsysteem geen verbetering
is. De motieven die bij de reacties op de site
werden vermeld hadden vooral betrekking op de
zogenoemde PMD-zakken, waarin plastic, blikjes
en drinkpakken mogen worden aangeboden.
Die zakken worden aan huis om de twee weken
opgehaald. Over de groene GFT-containers, die
wekelijks worden opgehaald, en het maandelijks
ophalen van de grijze containers met restafval
wordt in het algemeen positief geoordeeld.
Vrijwel in alle reacties wordt gerept over
problemen met de PMD-zakken. Ze worden te

vroeg of te laat op straat gezet of worden door katten
of ratten opengescheurd. Er wordt door sommigen
gepleit voor een gele container die wekelijks wordt
opgehaald. De groene GFT-containers zouden dan
in plaats daarvan tweewekelijks kunnen worden
geleegd. Jasper van der Beek is het eens met
de stelling en vindt de wijze van scheiden een
verbetering dat ervoor zorgt ervoor dat je veel
bewuster met je afval omgaat. “Het probleem zit
bij mensen die de PMD-zakken niet in huis willen of
kunnen opslaan. Ik vind dat een alternatief voor de
zakken een extra container goed zou kunnen werken.”
Jacqueline Verrijth stemt oneens omdat vooral
het straatbeeld er heel erg rommeling op wordt.
“Bijna iedere dag staat er wel ergens vuilnis langs
de weg omdat er iets opgehaald wordt. Bij ons zijn
de plasticzakken de grootste doorn in het oog, ook

omdat men er zich niet aan houdt om die alleen
op de dag van ophalen aan de straat te zetten.
Bij veel wind en slecht weer is het nog erger.
Ze staan, hangen of liggen.” Voor haar was het
‘oude’ systeem beter en geeft het dorp een mooiere
rustigere uitstraling.
Rob vindt echter het ophalen van PMD-zakken heel
prettig. Wel had hij liever gezien dat er een (oranje)
PMD-container was gekomen in plaats van het
verzamelen van zakken, omdat dit toch afbreuk
doet aan het straatbeeld en omdat sommige
mensen weigeren zich aan de regels te houden.
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

De inhoud van de ingezonden stukken van Stichting Burgers van Venray zijn 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.

Oh, zit dat zo!

Wet open overheid (Woo)

De transparante overheid
De berichten over de gewiste sms’jes van onze minister-president staan nog vers in het geheugen. Eenieder kan in beginsel om openbaarmaking
van overheidsinformatie - waaronder sms’jes en zelfs WhatsApp-berichten van bestuurders - verzoeken, maar als de overheid de informatie
niet meer beschikbaar heeft, dan heeft zĳ natuurlĳk een probleem.

Tot mei 2022 was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van
kracht. Op grond van die wet kon
eenieder een ‘Wob-verzoek’ indienen, om niet openbare informatie
openbaar te krijgen. Veel journalis-

ten, burgers en bedrijven gebruikten de Wob om informatie op tafel
te krijgen. In mei 2022 werd de
Wob vervangen door de Wet open
overheid (Woo) met als doel om
meer overheidsinformatie (actief)
openbaar te maken. Echter, openbaarmaking is niet altijd aan de
orde. We spreken over zogenaamde
absolute en relatieve weigeringsgronden. Bij absolute weigeringsgronden wordt informatie niet
verstrekt. Bij relatieve weigeringsgronden kan openbaarmaking
achterwege blijven. Het reikt te
ver om alle weigeringsgronden te
benoemen, te denken valt aan privacygevoelige of bedrijfsgegevens
die interessant zijn voor concurrenten of persoonlijke opvattingen van
ambtenaren.
In de praktijk komt het nogal eens

voor dat bij een Woo-verzoek
de gevraagde informatie (ten
onrechte) wordt geweigerd, of dat
de overheid aangeeft dat informatie niet meer beschikbaar is.
“Kan dat zomaar?”, is dan een veel
gestelde vraag. Een beslissing op
een Woo-verzoek is een bestuursrechtelijk besluit en tegen zo’n
beslissing kun je in bezwaar gaan
en vervolgens, als het bezwaar niet
het gewenste effect heeft gehad,
in beroep bij de bestuursrechter.
Het is belangrijk om zo’n bezwaarof beroepschrift van de juiste (juridische) gronden te voorzien, omdat
de overheid bij de openbaarmaking van informatie simpelweg
het beoordelingskader van de wet
gebruikt. Een bestuursrechtadvocaat is daarbij van groot belang.
Hij kan je helpen in de zoektocht

naar gevraagde (maar geweigerde)
informatie, of hij kan juist proberen
om de openbaarmaking van informatie te voorkomen. Heb je daarbij hulp nodig? Dan helpen wij je
graag verder!

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

Willy’s Wereld

Column

Participatie
Minister Schouten wil versoepelingen in de participatiewet.
Nadat we een periode hebben
gekend waarin ambtenaren
jacht maakten op mogelijke
fraudeurs, met als schandalig
gevolg de vele slachtoffers van
de toeslagenaffaire, lijkt er nu
een kentering te komen in het
beleid. Ik ben er blij mee maar
het verbaast me ook.
Een aantal jaren geleden ging het
roer om. Er moest keihard opgetreden worden tegen fraudeurs
in de bijstand. Het signaal kwam
veelal vanuit de samenleving zelf.
Gesterkt door een aantal voorbeelden waarbij Oost Europese ‘bendes’ stelselmatig misbruik konden
maken van ons sociale stelsel,
kwam er een onderbuikgevoel
naar boven dat voeding gaf aan
de gedachte dat iedereen met een
uitkering de zaak aan het flessen
was. Het heeft voor veel slachtoffers gezorgd, nu nog steeds. Ik zie
bij Umberto een vrouw zitten die
chronisch ziek is. Ze durft het niet
aan om een relatie aan te gaan.
Deels vanuit haar idee dat ze, door
haar ziekte, te afhankelijk wordt
maar zeker ook doordat een partner ineens financieel verantwoordelijk voor haar wordt omdat, als er
samengewoond gaat worden, haar
uitkering vervalt. Ik snap best dat
we lasten in ons land goed moeten verdelen en dat als mensen
samen zijn, de kosten én de inkomens van een huishouden anders
worden en dat er ook best gedeeld
kan worden. Maar daar waar we
bijna overgingen tot het afschaffen van de vennootschapsbelasting voor grote multinationals, gaan
we mensen aan de onderkant van
de samenleving steeds verder in
de verdrukking duwen. Met Carola
Schouten gloort er hoop. Ze zegt,
volgens Nu.nl, dat “de ingrepen
passen bij de trend dat de politiek
zich bewuster wil zijn van hoe wetten in de praktijk uitpakken”. Dat is
een mooi streven maar rijkelijk
laat. Zou het niet zo moeten zijn dat
de politiek altijd regels en wetten
maakt die aansluiten bij de praktijk? Maar goed, laten we uitgaan
van de juiste intentie van Carola
en laten we hopen dat het andere
beleidsmakers inspireert. Dat helpt
mogelijk in het stikstofdossier, in
een betere participatiewet, in een
goed economisch beleid… kortom,
dat het helpt bij participatie in de
samenleving door de overheid.
Hou vol!
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Geplukt

Tammy Direks Leunen
Ondanks een stuk of tien verhuizingen, speelde het grootste deel van haar leven zich af in de gemeente
Venlo. Tot de liefde haar bijna negen jaar geleden uiteindelijk naar Leunen bracht. Naar een varkenshouderij in het buitengebied van dat Venrayse kerkdorp, om precies te zijn. Met haar man Erik en drie kinderen
geniet ze daar van het leven. Deze week wordt Tammy Direks (41) geplukt.

Erik en zijn vader hebben wel behoorlijk uitgebreid. Toen we gingen daten
werd al vrij snel duidelijk dat hij aan
de boerderij en Leunen gebonden
was. Dat vond ik ook niet erg, want ik
heb altijd geroepen dat ik graag buitenaf wil wonen. Dat kwam dus mooi
uit. Ook de dieren waren niet vreemd
voor me. Toevallig ben ik opgeleid
tot dierverzorger en heb ik jarenlang
gewerkt als vrijwilligster op een kinderboerderij. Dat is natuurlijk heel iets
anders als de intensieve veehouderij,
maar de liefde voor dieren vormt wel
de basis. Nadat we gingen samenwonen, kwam ik er vrij snel achter dat
het bestieren van een varkenshouderij wel écht 24 uur per dag, 7 dagen
per week doorgaat.” Inmiddels zijn
Tammy en Erik alweer enkele jaren
getrouwd en hebben ze samen drie
kinderen. Naast Juup, die zich tijdens
het interview opperbest vermaakt met
zijn speelgoedauto’s, zijn dat zijn twee
oudere zusjes: Nienke en Bregje.

Puppy

Tammy - “je spreekt het op z’n
Engels uit, als Temmy dus. Wordt
vaak verkeerd gedaan, maar dat
geeft niets hoor.” - neemt samen
met haar zoontje Juup van drie,
plaats op de bank in de woning op
het boerenerf. Zodra ze begint te
vertellen, valt vrijwel direct haar
Venlose dialect op. Niet gek, want
ze werd iets meer dan veertig
jaar geleden geboren in Tegelen.
“Daar heb ik tot mijn zestiende
gewoond. Van mijn vierde tot mijn
zestiende in hetzelfde huis. Dat was
best een unicum, want in totaal
hebben mijn ouders, zus en ik zo’n
tien keer onze spullen gepakt om
te verhuizen. We bleven wel altijd

in de regio van Venlo wonen. Ook toen
ik uit huis ging, bleef ik in Venlo.
Tot ergernis van pap spreek ik dan
ook dat dialect, en niet dat van mijn
geboortedorp Tegelen.” Toch zit ze nu
hier, in de relatieve rust van het buitengebied van Leunen, in plaats van dertig
kilometer zuidelijker. Als ze naar buiten
kijkt, ziet ze weilanden, stallen en de
eigen schaapjes in de weide, in plaats
van winkelstraten en de Parade vol
restaurants en kroegjes. Het heeft alles
te maken met de liefde. Die bracht haar
naar gemeente Venray.

Lexa
Daar was wel wat hulp van buitenaf
voor nodig, vertelt Tammy lachend:

“De vriendinnen in Venlo vonden op
een bepaald moment dat ik wel toe
was aan een vriend. Ik was op dat
moment net weer een jaar of twee à
drie vrijgezel. Zelf ben ik best wel verlegen en stap ik niet snel op iemand af.
Ze vonden het daarom geinig om me
voor m’n verjaardag een profiel op Lexa
cadeau te doen. We hebben daarna
samen een pagina voor mij gemaakt
op die datingsite.” Daar kwam Erik al
gauw bovendrijven. Het bleek direct
te klikken tussen de twee. “We zijn
qua karakter een beetje hetzelfde.
Vrij rustig en echte dierenliefhebbers.
Hij werd hier geboren, in deze boerderij. Zijn opa is hier gestart met boeren.
Daarna ging het van vader op zoon.

Bent u ook toe aan een nieuw uitzicht?
makelaar in dorp en
buitengebied

Met z’n vijfjes vormen ze een mooi
gezinnetje. Een gezinnetje dat eigenlijk
niet helemaal compleet is. Tammy en
Erik waren graag nog eens voor een
vierde keer ouders geworden, maar
dat bleek ze niet gegund. “Een jaar
of vijf geleden hebben ze bij mij een
vervroegde overgang geconstateerd.
Ik was 36 en Nienke was net geboren.
Met hulp van een fertiliteitskliniek in
Düsseldorf en de nodige medicatie is
het daarna nog twee keer gelukt, wat
al best bijzonder was. Na de geboorte
van Juup heb ik gezegd: ‘dit nooit
meer’. Met name door extreme bekkenklachten tijdens de zwangerschap.
Ik kon vrijwel niets in die maanden.
Toch begon het daarna al gauw weer te
kriebelen en besloten we het nog een
keer te proberen. Er kwam echter geen
eisprong meer, helaas. We hebben er
vrede mee en zijn hartstikke gelukkig
met onze drie gezonde kinderen, dat
is ook lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. “ Wel mag de familie Direks
spoedig tóch een nieuw lid in de familie verwelkomen: er is een puppy in
aantocht. Daar wordt reikhalzend naar
uitgekeken.

Sanering
Een jong hondje zorgt voor wat extra
leven in de brouwerij. Dat komt prima
uit, want de twee oudste kinderen
zitten inmiddels op de basisschool.
Daar mag Juup zich over iets minder
dan een jaar ook melden en dan wordt
het wel erg stil in huis. Zeker nu ook
de varkens weg zijn. Erik en Tammy
deden mee aan een saneringsregeling vanuit de overheid. “Eind april
gingen de laatste varkens hier weg.
Dat was vooraf een raar idee en best
wel even slikken. In Ysselsteyn hebben we nog wel een stal met vleesvarkens. Dat blijft ook zo. Daarnaast
hebben we daar ook een stalling voor
caravans. We dubben er nu over om die
hier ook te starten. Daar zijn we nog
niet helemaal over uit. De stallen waar
enkele weken geleden nog varkens in
zaten, worden in ieder geval gedeeltelijk gesloopt.” Tot voor kort was Tammy
dagelijks in die stallen te vinden, om
een handje te helpen. Opeens heeft ze
nu zeeën aan extra tijd. Die besteedt
ze aan allerlei klusjes in en om het
huis. “Stilzitten is niets voor mij. Ik wil
op termijn ook weer wat structureels
om handen hebben. Of dat thuis is of
ergens anders, ligt aan de invulling van
de bedrijvigheden hier. Tot die tijd kan
ik lekker vooruit in de tuin en schapenweide. Daarnaast heb ik eindelijk tijd
om achterstallige werkzaamheden weg
te werken. Dat is ook wel eens fijn.”
Nee, vervelen doet Tammy zich niet.
Daar zorgt ze zelf wel voor. “Veel van
mijn vriendinnen wonen in en rondom
Venlo. Die zoek ik regelmatig op.
We gaan wat eten of bezoeken een
concert, van Frans Pollux bijvoorbeeld.
Ooit richtte ik samen met een vriendin nog de fanclub voor zijn band Neet
Oet Lottum op. Dialectmuziek vind ik
sowieso schitterend. Tegenwoordig
bezoeken we dat soort concerten en
evenementen in de regio ook regelmatig met ons gezinnetje. Er is wat dat
betreft ook meer dan genoeg te doen
hier.” Het is glashelder: Tammy mag
vroeger dan vaak verkast zijn, tegenwoordig is ze op de boerderij in Leunen
volledig op haar plek.

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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Tennisvereniging Ysselsteyn huldigt kampioenen en kent succesvol
open toernooi
Liefst drie competitieteams van tennisvereniging Ysselsteyn wisten de
titel in de KNLTB-voorjaarscompetitie binnen te slepen, in hun categorie.
Een unicum in de clubhistorie. Daarnaast vond afgelopen week het Ideco
toernooi plaats, met bijna honderd deelnemers.
De drie kampioenen, bestaande uit
één heren- en twee mix-teams, werden afgelopen weekend in het zonnetje gezet tijdens de feestavond van
het Ideco Energie Open 2022. Ze ontvingen een bloemetje uit handen van
de voorzitter en konden rekenen op
een daverend applaus van een goedgevuld terras. Dat terras vormde het
decor van de festiviteiten, die tijdens
deze editie volledig in Hawaïaanse
stijl waren.
Het Ideco Open kende met meer
dan negentig deelnemers in negen
afzonderlijke categorieën, een

bijzonder succesvolle editie. Onder af
en toe tropische omstandigheden,
speelden zij in totaal tachtig
tenniswedstrijden. Op zaterdag en
zondag vielen de beslissingen in
het finaleweekend en werden de
winnaars gekroond. Ten overstaan van
een vol terras werden zij letterlijk in
het zonnetje gezet. Het toernooi werd
afgesloten met een loterij, waarbij
prachtige prijzen werden verloot
onder de deelnemers. Deze werden
veelal gesponsord door de lokale
Ysselsteynse ondernemers.

SVOC’01/SV United speelt gelijk tegen Oxalis
SVOC’01/SV United 1 speelde op zondag 12 juni een thuiswedstrijd tegen SV Oxalis 1 uit Hegelsom.
De speelsters uit Oirlo, Castenray en Wanssum wisten een achterstand om te buigen naar een gelijke
eindstand van 11-11.
Oxalis schoot uit de startblokken,
waardoor SVOC’01/SV United 1 al
gauw tegen een 3-0 achterstand aankeek. Na een voltreffer van Kiki de

Mulder, scoorden beide teams om en
om. Uiteindelijk werd de thee opgezocht met een 6-6 ruststand. Om als
winnaars van het veld te stappen,

moest er een tandje bij aan de zijde
van de gasten. Na rust wist het
verdedigingsvak een kwartier lang
iedere aanval af te slaan, maar nadat

Oxalis de korf weer wist te vinden,
stond er een achterstand van 11-8 op
het bord.
Na de aansluitingstreffer werd alles
op alles gezet. Dat bleek niet voor
niets, want dankzij een succesvolle
eindsprint werd er afgefloten met
een gelijke stand: 11-11. De doelpun-

tenmakers aan de zijde van SVOC’01/
SV United 1 waren Heike Vullings (3),
Kiki de Mulder, Marly Hanraets en
Maud Arts (2), Anke Geurts en Maud
Classens (1).

BANENMARKT
TECHNIEK

DONDERDAG 30 JUNI

16:00 – 19:00 uur

Werken bij John Deere?
Tijdens onze Banenmarkt
Techniek kun je geheel vrijblijvend
kennis maken met de vacatures
binnen onze productieafdelingen.
Tevens zorgen wij voor een lekker
hapje.

Wie zoeken wij?
▪
▪
▪

JOIN OUR
PLAYFIELD

Assemblage Monteurs
Lassers
Verfspuiters

Meld je aan!
via HRWZ@JohnDeere.com
Inschrijven kan tot en met 27 juni
2022 (tevens bereikbaar voor al je
vragen).

Til jouw carrière
naar een next level
Staay Venlo is op zoek naar nieuw talent om samen mee verder
te groeien. Ben je orderpicker, chauffeur, accountmanager of
administratief medewerker? En heb je zin om ons speelveld
van verse groenten en fruit te betreden?

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland
John Deere heeft ongeveer 75.000 mensen in dienst en is de grootste producent van
landbouwmachines ter wereld. Onze naam staat voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
John Deere Fabriek Horst B.V. produceert en ontwikkelt veldspuiten en heeft ongeveer
200 mensen in dienst.

Public

Check dan nu onze site!

STAAYFOODGROUP.COM/VACANCIES
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Optreden The Black Jack
Project in ’t Schöpke
The Black Jack Project staat zaterdag 25 juni op de planken in het
Veltumse wijkcentrum ‘t Schöpke. Het repertoire van deze formatie bestaat onder meer uit pop, funk en soul uit heden en verleden.

The Black Jack Project telt vijf leden
die allemaal afkomstig zijn uit
Venray en omgeving: Frenk Huwae
(lead en slaggitaar), Frank Taminiau
(basgitaar), Armand de Fretes
(cajon), Guus Vreugdewater (zang)

en Jeffrey Meijer (lead en slaggitaar).
Het optreden begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. ’t Schöpke
bevindt zich aan de Veltumse
Kleffen 70B in Venray.

Rake Kwasten schilderen voor
Fair Trade
Fair Trade wil zijn producten extra onder de aandacht brengen van het Venrayse winkelpubliek.
Schildersgroep De Rake Kwasten toonde zich bereid een nieuwe etalage-inrichting te verzorgen. De Rake
Kwasten is al een aantal middagen actief aan het schilderen op De Bleek nr. 27. De leden hebben inmiddels
een aantal illustraties aangebracht en van kleur voorzien. Naar verwachting kunnen ze deze week hun
project voltooien.
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Nieuwe koningen bij Geijsters gilde
Het Koninklijk St.-Willibrordusgilde uit Geijsteren streed op Sacramentsdag, donderdag 16 juni, traditiegetrouw om het koningschap van het gilde. Het gehele gilde, zo’n 55 gildebroeders, was present bij de drukbezochte wedstrijd.

zeventien jaar gildebroeder en al vele
jaren tamboer. Hij mag zich voor de
eerste keer koning van het gilde noemen. Carli van Bergen zal Jakobs begeleiden. Zij neemt de taak van koningin
op zich en draagt de zilveren koninginnenkroon van het gilde.
Op sacramentszondag 19 juni werden de koningen na de Heilige Mis
met Gilde-eer voorgesteld aan de
gildepriester en de beschermvrouwe
met aansluitend een vendelgroet.
Daarna werd de koning thuisgebracht,
waar nog een vendelhulde volgde.

De koningen vieren in het weekend
van 9 en 10 juli het 550-jarig bestaan
van het Willibrordusgilde. Zaterdag
9 juli is er vanaf 16.00 uur een kasteelmaaltijd en een optreden van de
Achterbendt & de Beruchte Biercantus.
Een dag later beginnen de festiviteiten om 12.30 uur met een historische
optocht, gevolgd door demonstraties
en wedstrijden in het dorp en op en
rondom kasteel Geijsteren. Deze dag is
vrij toegankelijk.

Jubileumviering ZijActief
Oostrum
ZijActief Oostrum bestaat negentig jaar. Dit wordt donderdag
7 juli gevierd met een barbecue voor de leden (18.00 uur) en een
officieel gedeelte met genodigden (20.00 uur) in gemeenschapshuis
D’n Oesterham.

De wedstrijd van de aspirant gildebroeders was spannend. Na zestig schoten was het de jongste gildebroeder,
Luuk Jakobs, die zich voor de eerste
maal jeugdkoning van het gilde mocht
noemen. Daarna stond het schieten van

de koningsvogel op het programma.
De oersterke vogel van essenhout was
voor de 51e keer gemaakt door keizer
Hay Boom. Eerst werd vrij geschoten
door wethouder Daan Janssen, gildepriester pastoor Clemens, bescherm-

vrouwe Judith de Weichs de Wenne en
keizer Hay Boom. Vervolgens bonden
de gildebroeders de strijd aan. Na een
spannende strijd van 310 schoten gaf
de vogel zich gewonnen. Michiel Jakobs
bleek de trotse winnaar. Jakobs is

ZijActief is een vrouwennetwerk
dat zich inzet voor alle vrouwen.
Het doet dit op basis van drie o’s:
ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Ook in deze tijd heeft de
vereniging nog steeds bestaansrecht, getuige de MeToo-verhalen
en de nog steeds aanwezige achter-

stand van de vrouw op de arbeidsmarkt. De afdeling Oostrum heeft
ruim honderd leden. Daarmee is zij
een van de grootste verenigingen
in Oostrum. ZijActief Oostrum is niet
meer weg te denken uit het dorp en
draagt door haar activiteiten bij aan
de leefbaarheid.

DAGTOCHTEN
EEN GREEP UIT ONS AANBOD
Opstapplaatsen in regio’s: Peel en Maas-Venlo-Horst
Venray-Leudal-Roermond-Echt-Sittard-Urmond

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 100,-

MARIA LAACH & VULKAN
EXPRESS

Inbegrepen: Koffie met gebak, bezoek
abdij, lunch, rit Vulkan Express, diner
Vertrekdata: 20 juli, 16 augustus,
28 september

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 95,-

PALEIS HET LOO & VELUWE

Inbegrepen: koffie met gebak, entree
Paleis Het Loo, lunch, gids rondrit Veluwe,
diner
Vertrekdata: 21 juli, 30 augustus

GHIEL

€ 95,-

BIESBOSCH &
MUSEUMEILAND

€ 140,-

DISNEY’S ALADDIN

Circustheater Scheveningen

EN

GHIEL

Inbegrepen: busreis, 1e rangs
entreeticket
Vertrekdata: 28 augustus

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 30 juli, 25 augustus,
21 september

Inbegrepen: koffie met gebak, boottocht
Moezel, diner
Vertrekdata: 27 juli, 24 augustus,
22 september, 11 oktober

EN

GHIEL

DEAL

€ 45,-

ZIERIKZEE & DOMBURG

DAGJE MOEZEL

Inbegrepen: koffie met gebak, rondvaart,
lunch, entree & presentatie, diner
Vertrekdata: 7 juli, 11 augustus,
16 september, 12 oktober

DEAL

€ 85,-

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 26 juli, 9 augustus,
28 september, 20 oktober

Inbegrepen: busreis, entree incl. rit
kabelbaan (enkele reis)
Vertrekdata: 15 en 28 juli,
9 en 24 augustus, 8 september

EN

GHIEL

DEAL

€ 45,-

VOLENDAM
& ZAANSE SCHANS

! NIEUW
€ 65,DAGTOCHT FLORIADE EXPO

EN

DEAL

€ 45,-

€ 50,-

GOUDA & LEIDEN

FINISH TOUR DE FRANCE

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 7 juli, 16 augustus,
23 september

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 24 juli

Parijs
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Laatste editie voor
zomerstop van Samen aan
Tafel in Landweert
Stichting Landweert Leeft organiseert op dinsdag 28 juni de
laatste uitvoering van ‘Samen aan Tafel’. De stichting wil met haar
initiatieven de saamhorigheid tussen wijkbewoners en het leggen
van onderlinge contacten stimuleren. Na de zomervakantie pakt
de stichting de draad weer op en daarvoor staan al een aantal
datums op de agenda.
Samen aan tafel is een eetpunt
in wijkcentrum ‘t Stekske voor
mensen uit Landweert. Iedere
laatste dinsdag in de laatste volle
week van de maand wordt deze
georganiseerd. Na een zomerstop
wordt de draad op 27 september
weer opgepakt. Daarna vindt

Leerlingen van muziekvereniging verzorgen openingsmars

Muziekvereniging Blitterswijck
staat met concert stil bij coronaperiode

Muziekvereniging Moed en IJver organiseerde op zaterdag 11 juni een concert onder de naam ‘Blittzz, ’t Gemis
van…’ in Blitterswijck. Na twee jaar afwezigheid, kon het concert van de muziekvereniging nu eindelijk doorgaan. De muziekvereniging stond stil bij wat het dorp en de vereniging de afgelopen twee jaren gemist hebben
door de maatregelen van het coronavirus.

Samen aan Tafel dit jaar nog plaats
op 25 oktober, 29 november en
20 december. Voor al deze data
geldt dat de aanvang om 12.30 uur
is, in wijkgebouw ‘t Stekske. Voor
meer informatie en aanmelding
kun je terecht op de website van
stichting Landweert Leeft.

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!

Leerlingen van de muziekvereniging
verzorgden de openingsmars. Dat was
een spannend moment voor ze, want
het was namelijk hun debuut voor
publiek. Door voorzitter Hay Hofmans
van ‘Mit de Muziek Mit’, werd een
tweetal instrumenten voor de jeugdopleiding aangeboden. Presentator

Kevin Wolters nam het publiek daarna
mee door een ‘normaal’ jaar, zonder
beperkingen door de coronamaatregelen. Zowel de vereniging als het dorp
hebben de afgelopen twee jaar verschillende activiteiten gemist door de
maatregelen van het coronavirus. Het
concert nam het publiek mee langs

deze evenementen. Denk daarbij aan
vieringen als carnaval en Kerstmis,
maar ook de Sacramentsprocessie en
Sinterklaas. Laatstgenoemde was tijdens de uitvoering zelfs eventjes aanwezig middels een livevideo. Iedere
gebeurtenis werd voorzien van muziek
en beelden.

140 koren luisteren Rotjekoor op

Venrays Mannenkoor on tour
in Rotterdam
Het Venrays Mannenkoor heeft afgelopen zaterdag met veel plezier een steentje bijgedragen aan het
Rotjekoor festival in Rotterdam.

Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover
te schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de
hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallo-venray.nl

Samen met zo’n 140 andere koren
doorkruiste het VMK de binnenstad
waar 25 podia beschikbaar waren
om op te treden op een dag waarop
ook de Roze Zaterdag voor de nodige
reuring zorgde. Het VMK betrad het
podium in concertgebouw De Doelen
en in Citykerk Het Steiger. Tevens verzorgde het spontane optredens op het

Centraal Station en in de Markthal,
waar ook de toevallige voorbijgangers bij het feest betrokken werden. Aan het eind van deze zonnige
dag kon tijdens een boottocht op de
Nieuwe Maas de inwendige mens
worden gesterkt en werden de banden tussen de koorleden klankvol
aangehaald.

Mannen die ook wel eens aan zo’n
festivalfeestje willen meedoen zijn
welkom, kom dan kijken bij een van
de repetities op donderdagavond
om 19.30 uur in De Witte Hoeve.
Voor meer informatie:
www.venraysmannenkoor.nl.
Beeld: Mediahuis Venray
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Heropening Leescafé Venray op Annaterrein
Programmering
Omroep
Venray

Maarten Streefkerk opende in
november 2015 het Leescafé
Venray op het Sint Annaterrein in
Venray. Corona leek het einde van
het Leescafé in te luiden. Maar nu
gloort er toch een nieuwe toekomst.

Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 SixtiesPopGold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Back to the years
of Rock ‘n Roll
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Rooj laat

Wie boeken kwijt wilde kon terecht
bij het Leescafé, maar ook de lezer
die op zoek was naar een (gratis)
boek. Het café groeide uit tot een
geliefde ontmoetingsplek voor
boekenliefhebbers. Daaraan kwam
een einde toen Streefkerk in april
2020 in het ziekenhuis belandde na
een coronabesmetting. In mei 2020
werd de deur van het Leescafé Venray
gesloten. Naar het leek definitief,
maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan. Streefkerk: “Mede door de
vele vragen van Venraynaren, die het
leescafé enorm bleven missen, plus
de inzet van de vrijwilligers die ook
een doorstart wilden maken, begon
het weer te borrelen en te bruisen
in m’n hoofd. Er deed zich de unieke
kans voor om een nieuwe start te
maken in het oorspronkelijke paviljoen
Sint Bernard. Die kans heb ik direct
met beide handen aangepakt.”

Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
19.00 Rooj laat
Laatste dinsdag v/d maand.
18.00 – 19.00 Rond de tafel
Raadsvergaderingen van Gemeente
Venray zullen op wisselende tijden
live worden uitgezonden
Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
19.00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat

Opzet ongewijzigd
Streefkerk is inmiddels volop bezig
met de voorbereidingen en het
inrichten van de ruimte. Op de eerste
plaats is er natuurlijk behoefte aan
nog meer boeken, maar ook lp’s, cd’s
en dvd’s zijn welkom. Ze worden gratis
thuis opgehaald.
De opzet van het nieuwe Leescafé

blijft hetzelfde als in het verleden.
Streefdatum van de opening is zondag
7 augustus. De woensdag- (14.0016.00 uur) en zondagmiddagen

(13.00-16.00 uur) zijn al opgevuld.
Voor de overige dagen is Streefkerk
nog op zoek naar vrijwilligers. In
de avonduren kan het Leescafé

worden gebruikt door bijvoorbeeld
lees- of hobbyclubjes. Bel voor meer
informatie naar Maarten Streefkerk:
06 31 92 64 96.

Veel muziek in Venray op koopzondag
Het centrum van Venray staat op zondagmiddag 26 juni, koopzondag, tussen 12.00 en 17.00 uur niet
alleen in het teken van winkelen, maar ook in het teken van muziek. Te horen zijn onder meer slagwerkgroepen, jeugdige zangtalenten en een joekskapel.
Op het Henseniusplein wisselen twee slagwerkgroepen elkaar
af. De slagwerkgroep van Ons
Genoegen Oirlo is een levendige en jonge club die zich steeds
meer richt op het melodische slag-

werk. De slagwerkgroep van Jong
Nederland uit Horst brengt naast
populaire melodische muziek ook
serieuzere concertstukken ten
gehore met soms zeer speciale
effecten. De afdeling Horst is ove-

rigens de enige afdeling van Jong
Nederland met een drumband.
Zangtalenten in de dop zijn deze
middag vanaf 15.00 uur te vinden
op het pleintje Bleek/Schoolstraat/
Passage. De Singeltjes, bestaande uit

Onverwacht toch nog taxusinzameling
Alles wees erop dat in 2022 geen taxusinzameling zou plaatsvinden.
Voor Stichting Taxus Taxi, die zich al sinds 2008 inzet voor de strijd
tegen kanker, een treurig bericht. Een klein geschenk uit de hemel
zorgde ervoor dat de taxusinzameling vanaf zaterdag 25 juni alsnog
van start kan gaan.
Om verschillende redenen moest
Taxus Taxi besluiten dit jaar geen
taxussnoeisel in te zamelen. Eén van
de belangrijkste redenen was dat
de afnemers van het snoeisel geen
capaciteit hadden om nieuw snoeisel aan te nemen. Maar afgelopen weekend meldde een van de
afnemers zich bij Taxus Taxi met de
mededeling alsnog een beperkte
hoeveelheid snoeisel te kunnen verwerken. De afnemer die zich heeft
gemeld voor het taxusgroen kan dit
jaar 125.000 kilo snoeisel verwerken,
een kwart van de hoeveelheid die
normaal door Taxus Taxi wordt ingezameld. Dit betekent dat de stichting

slechts in een beperkt werkgebied
actief zal zijn en dat de inzameling
stopt zodra de benodigde hoeveelheid bereikt is. Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venray behoren tot
de gemeenten waar dit jaar wordt
ingezameld.
De kosten voor het inzamelen en
verwerken van het taxussnoeisel
zijn hoger dan ooit. Dit maakt dat
Taxus Taxi pijnlijke keuzes heeft
moeten maken. Zo wordt dit jaar
niet gewerkt met uitgifte- en inzamelpunten. Verder is een afspraak
maken om snoeisel op te halen
alleen online mogelijk. Kijk daarvoor
op www.taxustaxi.nl

kinderen in de leeftijd van 6 tot 12
jaar, treden samen op met Sing, een
jeugdgroep in de leeftijd van 12 tot
20 jaar.
Een rondlopende dj zorgt overal voor
een gezellige sfeer tijdens het winkelen. Ook trekt joekskapel Ut Göt –
motto: ‘As ge mar leut het’ – de hele
middag in het centrum rond.

Donderdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Grenzenloos
19.00 Volksmusik Mit Schwung
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

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

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

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Fotoclub Venray viert 60-jarig bestaan
Fotoclub Venray viert haar 60-jarig bestaan de eerste twee weekenden van juli met een fotoexpositie.
De expositie wordt omlijst door flankerende activiteiten.
De expositie vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juli en op zaterdag 9 en zondag 10 juli van 13.00 tot
18.00 uur in de zaal van restaurant BRL,
Hoenderstraat 10 in Venray. Te zien is
het werk van een twintigtal fotografen.
Leden van de fotoclub zijn aanwezig om
de foto’s toe te lichten en om informatie
te verstrekken over het reilen en zeilen van de Fotoclub. Zondag 3 juli houdt
Brendan van de Beuken van 14.00 tot
16.00 uur een lezing. Brendan is een
beelddenker en -maker. Hij begon als

beroepsfotograaf en was daarnaast
docent fotografie bij onder meer de
Nederlandse Fotovakschool. Daarna ging
hij aan de slag als coördinator Beeld en
Video bij De Limburger, waar hij ook een
wekelijkse foto-analyse maakte voor de
weekendbijlage. Na drie jaar keerde hij
toch weer terug naar de Fotovakschool,
intussen Nederlandse Academie voor
Beeldcreatie geheten. Daar werkt hij
nu als hoofd opleidingen van zowel de
fotografie- als filmfaculteit. Leden van
andere fotoclubs zijn welkom bij deze

lezing. Zondag 10 juli is er een fotostudio geopend waar kinderen tussen
13.00 en 17.00 uur op de foto kunnen
met een echte sprookjesprinses of een
heuse Samoerai krijger. Ook daagt de
fotoclub jongeren uit om zelf te fotograferen: stuur een recente foto met korte
omschrijving naar FotoclubVenray@
gmail.com De leden van de Fotoclub
Venray kiezen de mooiste foto uit, die
daarna wordt tentoongesteld in een van
de fotovitrines van Venray.

Afwisselend programma
Schijt aan de Grens

50+ groepswandeling
in Merselo
W.S.V. De Natuurvrienden Merselo organiseert maandag 27 juni
een 50+ groepswandeling van 10 kilometer.
De wandeling begint om 13.30
uur in Den Hoek, Grootdorp 99 in
Merselo, bij de sportvelden. Het
clublokaal is geopend vanaf 13.00
uur. Er is een wagenrust met zit-

plaatsen. Bij de deelnamekosten
van 1 euro is koffie/thee inbegrepen. Verdere inlichtingen via 047854 64 96.

Opening Wauw Beleving
Anke Hurkmans, eigenaresse van Wauw Speciaal Voor Jou, heeft
zaterdag 18 juni samen met haar zoon Robin de opening verricht
van de nieuwe locatie van Wauw Speciaal Voor Jou. Die heeft de
naam Wauw Beleving gekregen. Deelnemers aan Wauw Werkt
krijgen hier een breder aanbod. Maar Wauw Werkt wordt ook een
plek om te ontmoeten, te verbinden en samen te komen.

Het programma van Schijt aan de Grens, zaterdag 27 en zondag 28 augustus in Venray en Overloon, krijgt
steeds meer vorm. Het grensoverschrijdende cultureel festival heeft ditmaal als thema ‘Grenzeloos Verlangen’.
In ‘t Helder in Overloon en het
Stadspark in Venray kunnen bezoekers
een mix van vertrouwde en nieuwe
ingrediënten verwachten. Denk daarbij aan muziek van lokaal en regionaal
talent, maar ook verrassend theater en
straattheater, poëzie en spoken word.
Kunstenaars uit de regio tonen binnen en buiten nieuw werk. Op beide
locaties is werk te zien van Imke Beek
uit Malden. Zij maakt met alledaagse
materialen objecten en installaties met
de natuur als inspiratiebron. In ’t Helder
zijn beide dagen ook de kunstenaars
Jaap Glandorff en Cor van Ree aanwe-

zig.
Gast op beide locaties is schrijver en
taalkenner Wim Daniëls. Zondagmiddag
is de Brabantse schrijver van liefst 130
boeken present in Overloon, waarna hij
in Venray aanschuift in het live praatprogramma Schijt Draait Doorrr!
Nieuw in Venray is de GoedGevoel
markt op zaterdag. De GoedGevoel
markt combineert duurzaamheid met
gezelligheid, kunst, muziek en lekker
eten en drinken met een kleine ecologische voetafdruk. In sfeervolle kraampjes zijn spulletjes te koop die je niet
elke dag in de winkel tegenkomt. Het

accent ligt op duurzaamheid en hergebruik van materialen. Er zijn nog kramen te huur. Voor informatie mail naar
goedgevoelmarkt@schijtaandegrens.nl
Overloon heeft de primeur van een
open podium. Iedereen, van muzikant
tot goochelaar, kan zich aanmelden
voor een optreden tussen de spreekwoordelijke schuifdeuren. Kwaliteit
is geen vereiste. Aanmelden kan via
info@schijtaandegrens.nl Nieuw in ’t
Helder is ook het tapastheater. Gasten
in het theater genieten van lekkere
hapjes en optredens van singer-songwriters Loes Swinkels en Jesper Albers

Filosofielessen en workshop Rouw
door werkverlies in Bibliotheek Venray
Filosoof in opleiding Roel Wolters geeft op de vrijdagen 1, 8 en 15 juli filosofielessen in Bibliotheek Venray. Elke
les heeft een apart thema zoals het klimaat, de zin van werken en het goede leven. Daarnaast vindt op donderdag 30 juni de workshop ‘Rouw door werkverlies’ plaats.
Roel, geboren en getogen in Venray,
is masterstudent Filosofie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij
deelt zijn kennis over filosofie graag
met bezoekers van de bibliotheek:
“Filosofie is een uiterst reflectieve
bezigheid. Voor iedere vraag die je stelt
aan een filosoof, krijg je er tien terug.
Het irritante gebrek aan antwoorden,
wordt opgevuld door een rijkdom aan
wijsheid. Filosofie betekent dan ook
liefde voor wijsheid, en niet liefde voor
antwoorden.” De gratis filosofielessen

zijn voor iedereen toegankelijk, lid of
geen lid van de bibliotheek. Ze vinden
telkens van 14.00 tot 16.00 uur plaats
bij de Bibliotheek Venray. Aanmelden
per les kan via de knop activiteiten
op www.biblionu.nl De bibliotheek is
op donderdag 30 juni ook plaats van
handelen voor de workshop ‘Rouw
door werkverlies’. Ilona Weggeman
en Wilma Schuurmans van FNV NoordLimburg verzorgen deze workshop.
Weggeman en Schuurmans zijn trajectadviseurs bij FNV. Zij gaan tijdens

deze workshop onder meer in op de
betekenissen die ontleend worden aan
werk en op de erkenning van de eigen
emoties. Er is gelegenheid om zaken
onder woorden te brengen en aandacht
te schenken aan emoties en stress, om
zo een volgende stap te kunnen maken
in de loopbaan. De gratis workshop is
voor iedereen toegankelijk en vindt
plaats op donderdag 30 juni van 10.00
tot 12.00 uur bij de Bibliotheek Venray.
Aanmelden kan op dezelfde wijze als
voor de filosofielessen.

Op de nieuwe locatie kunnen deelnemers aan het project Wauw
Werkt een zinvolle dag beleven.
Deze deelnemers zijn jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen allerlei werkzaamheden aangeboden. Dit kan
zijn op creatief, facilitair of mediagebied of in het groen.
Verbindingen zoeken is belangrijk bij Wauw Speciaal Voor Jou.
Met de nieuwe locatie wordt ook
gezocht naar verbinding met de
samenleving. Dit gebeurt door

er een ontmoetingsplek van te
maken. Iedereen kan dan terecht
voor een praatje met een kop
koffie of thee en een stukje zelfgebakken appeltaart, maar ook
om een kaartje te leggen of door
mee te doen met een activiteit of
workshop.
Wauw Beleving bevindt zich aan
de Prins Bernhardstraat 12a in
Venray. Ben je of ken je iemand
met een afstand tot de arbeidsmarkt die een leuke baan zoekt?
Kijk dan op de website

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Nieuwe leef- en onderwijs
methode Heel-Wijs wil zich
vestigen in gemeente Venray
Een leeromgeving als tweede huis, waar kinderen volledig tot bloei kunnen komen: dat is onderwijsconcept
Heel-Wijs in een notendop. Een alternatieve vorm van onderwijs, die uitgaat van de eigen behoeften en talenten
van het kind. Binnenkort ook in gemeente Venray, als het aan de initiatiefneemsters ligt tenminste.
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Oproep om bezwaar te
maken tegen beregenings
verbod Peelvenen
De provincies Limburg en Noord-Brabant willen het beregenen
van gewassen met grondwater rond de Peelgebieden aan banden
leggen. In reactie daarop roept een drietal organisaties ondernemers, grondeigenaren en grondgebruikers in de bufferzones rond
de natuurgebieden op om bezwaar te maken tegen het voorgenomen beregeningsverbod.
De Limburgse Land- en Tuinbouw
bond (LLTB), agrarische adviesorganisatie Arvalis en ROBA Advies
vinden dat beregening rond de
Peel ook in de toekomst mogelijk moet zijn. Daarom vragen ze
ondernemers een zienswijze tegen
het ontwerp-wijzigingsbesluit in te
dienen bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant. Dit kan tot en met
5 juli. LLTB, Arvalis en ROBA Advies
trekken samen op om namens

belanghebbenden in het gebied
een zienswijze op te stellen. Dit kan
zowel individueel als collectief.
Agrarische ondernemers,
grondeigenaren en grondgebruikers
met belangen in de bufferzones
die gezamenlijk of individueel een
zo krachtig mogelijke reactie op dit
beregeningsverbod af willen geven,
kunnen tot 29 juni contact opnemen
met Paul Simons (LLTB Infolijn) via
06 83 77 60 01 of via info@lltb.nl

VACATURE

is op zoek naar een

Administrateur / Assistent Controller
Meer weten?
www.sun-power.nl/nl/medewerker/vacatures/
administrateur-assistent-controller/

‘We worden wat we onderwijzen’.
Dit citaat van Robert Frank
vormt voor Ilse Gooren en haar
kernteam de leidraad van hun
onderwijsvisie. Zij hebben zich
als doel gesteld om een gezonder
onderwijslandschap te creëren voor
leerling én leerkracht. Het huidige
schoolsysteem kraakt namelijk, zo
stelt Ilse: “Het moet echt anders.
Maatschappelijke problemen als
obesitas, burn-outs, overbelaste
jeugdzorg en uitvallende
leerkrachten zijn daar het bewijs
van. Laten we al op jonge leeftijd
leren hoe je wel goed voor jezelf
en anderen kunt zorgen, zodat we
samen een gezondere toekomst
tegemoet gaan.”

Groenten en fruit
Heel-Wijs wil het eigen concept
op vijf nieuwe scholen in de regio
gaan uitrollen. Binnen de leef-,
leer- en zorgomgeving is plek voor
kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs voor jeugd van 0
tot 21 jaar. Een van de gewenste
locaties zal in de gemeente Venray
komen, als het aan Ilse en haar
team ligt: “We zijn naarstig op zoek
naar geschikte locaties. De brede
blik op gezondheid vraagt om
een plek waar kinderen veel buiten kunnen zijn. Lekker bewegen
en ravotten en ondertussen vita-

mine D opnemen. Een plek met een
buitenruimte waar ook groenten
en fruit zelf verbouwd kan worden. De binnenruimte wordt ook
niet schools ingericht. Wij denken
niet in klaslokalen. Integendeel;
het gebouw wordt juist modulair
ingericht. Kinderen mogen het zelf
invullen en ideeën aandragen wat
dat betreft. Een boerenbedrijf kan
zich daar bijvoorbeeld perfect voor
lenen. Als iemand een potentiële
locatie weet óf heeft, dan horen we
het heel graag.”

Talenten ontdekken
Bij dit nieuwe leerconcept staat het
kind te allen tijde centraal, zo stelt
Ilse: “We kijken naar de individuele groei van het kind zelf. Er zijn
geen klassen en ook geen toetsen. In plaats daarvan werken we
met feedback van coaches. Het
gaat om kwaliteit, niet kwantiteit.
Alles wat je aandacht geeft groeit
immers. Werken met je hoofd,
handen en hart. Met daarbij oog
voor de gezondheid. Dat gaat bij
Heel-Wijs verder dan het aanbieden
van een gezonde, warme maaltijd.
Ieder kind wordt met regelmaat
gemonitord op algehele vitaliteit en
gezondheid en we streven naar een
positieve ontwikkeling, meer energie en meer levenslust. Er wordt
op eigen tempo geleerd. Op het

moment dat de hersenen rijp zijn
en het kind er klaar voor is, leert
het optimaal. Zo krijgt het kind
vertrouwen in zichzelf en in zijn of
haar kunnen. Het ontdekt de eigen
talenten en valkuilen én merkt hoe
leuk leren is wanneer je het vanuit
intrinsieke motivatie doet.”

Financiering
Bij de initiatiefnemers leeft de hoop
dat er in één van de vijf beoogde
regio’s aan het begin van komend
schooljaar gestart kan worden. Of
dat ook gaat lukken, is afhankelijk
van een aantal factoren. Niet enkel
het vinden van een geschikte locatie, maar ook leerlingen die geloven in dit vernieuwende concept én
financiering. Bij het Rijk aankloppen
voor invulling van de financiering
willen de initiatiefneemsters niet,
vanwege de eisen en regels die dan
aan het onderwijs gesteld worden.
“Heel-Wijs zoekt investeerders die
willen bijdragen aan een maatschappelijke trendbreuk en op die
manier samen met ons gaan zorgen
dat kinderen een gezonde toekomst
tegemoet gaan”, aldus Ilse. Meer
informatie is te vinden op de website van Heel-Wijs.

Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Erik Daems fotografie

Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

garageverkoop is een initiatief van
de Commissie Activiteiten uit de wijk.
Inmiddels hebben zich al tientallen
bewoners aangemeld voor deelname.

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130
Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:
VENRAY CENTRUM
VENRAY LANDWEERT
VENRAY BRUKSKE

HEIDE
GEIJSTEREN

De bewoners van Antoniusveld zetten zondag 26 juni hun deuren weer open. Tussen 10.00 en 14.30 uur verkopen ze die dag vanuit hun garage en vanaf hun oprit goede en gebruikte spullen die ze niet meer nodig hebben.
kenbaar aan de versiering van de
straatnaambordjes.
De verkooppunten zijn herkenbaar
aan de vlag die deze dag uithangt. De

natuurlijk mooi

MERSELO

Garagesale Antoniusveld
Al wandelend of fietsend door de wijk
kan er tussen de uitgestalde waren
worden gesnuffeld en gekocht. De
straten met verkooppunten zijn her-

Mooi
Natuurlijk

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Pearle introduceert: Pearle Studio
De nieuwste opticien van Nederland waar het helemaal draait om jou!
Om persoonlijke aandacht én de beste zorg voor jouw ogen. Van je zicht tot
je stijl..Daarom krijg je van ons een uitgebreide gratis oogmeting.
Kom je snel langs?
We zitten dichterbij dan je denkt.

Grotestraat 14 • Venray • Tel. 0478-586677
Pearlestudio.nl

