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Saull at the park
In het stadspark aan het Mgr. Goumansplein in Venray vond zondag 30 juni de derde editie van Saull at the Park plaats. Onder andere de leerlingen van zangdocente
Auke Classens uit Venray, gitarist Stef Konings bekend van Pruuf Mar, drummer Mees Riechelman en toetsenist Maartje Smedts brachten live muziek ten gehore. Bezoekers
konden onder het genot van een hapje en drankje van Gastrobar TOF luisteren naar de regionale talenten die verschillende genres lieten horen.

Ondergesneeuwde belangen

Belangenvereniging voor
huisjeseigenaren Roekenbosch
Enkele eigenaren die hun huisjes op Het Roekenbosch in Blitterswijck niet willen verkopen, hebben
Belangenvereniging Het Roekenbosch opgericht. Ze hopen zo sterker te staan ten opzichte van Roekenbosch
Ontwikkeling, waarin de meeste vastgoedbezitters zijn verenigd, gemeente Venray en provincie Limburg.
In een brief aan de gemeenteraad laten voorzitter Huub Schols
en secretaris/penningmeester Hans
Kokkeel weten zich niet te neer te
leggen bij een aantal zaken die spelen op het voormalige recreatiepark.
De individuele huisjeseigenaren
vinden dat hun belangen zijn ondergesneeuwd in het afbouwscenario
dat leidt tot ontmanteling van het

park in 2029. Ze vinden het onredelijk
dat ze hun woningen, met een wozwaarde van 70.000 euro, zouden moeten verkopen voor 13.000 euro aan
Roekenbosch Ontwikkeling.

Advocaat ingeschakeld
De belangenvereniging heeft een
advocaat ingeschakeld en haalt in de
brief enkele kwesties aan zoals de

onjuiste afwikkeling van de COAgelden van het asielzoekerscentrum,
de ontvreemding van inventarissen
en de slechte staat van de huisjes na
het vertrek van de asielzoekers en
arbeidsmigranten. Ook spreekt de
belangenvereniging tegen dat ze hun
huisjes recreatief zouden gebruiken,
zoals de gemeente meldt in de raadsinformatiebrief van 20 juni. “Dit is

pertinent onjuist. Het plaatje wordt
ons uitsluitend opgeplakt omdat wij
onze bungalows niet voor een spotprijs willen verkopen en het lastig is
om bungalows op recreatieve wijze
te verhuren op een park met arbeidsmigranten”, schrijft de belangenvereniging die vindt dat er geen sprake
is van een goede balans tussen de
belangen van alle betrokken partijen.
“Er is alleen gedacht aan het verdienmodel en het belang van provincie, gemeente en Roekenbosch
Ontwikkeling.”

Ook is het voor de
Belangenvereniging Het
Roekenbosch onbekend dat er een
soort veiligheidsoverleg, waarin
een klankbordgroep is geïntegreerd,
plaatsvindt over het Roekenbosch.
“Tot op heden heeft nog geen enkele
eigenaar, die de bungalow niet verkocht heeft, iets vernomen omtrent
een klankbordgroep. Het lijkt ons dat
deze eigenaren meer belang hebben
bij de veiligheid van henzelf en van
hun bungalow dan de meeste inwoners van Blitterswijck.”
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Veel weerstand tegen heropening
vliegveld De Peel
De reactivering van militair vliegveld De Peel in Vredepeel roept veel
verzet op bij omwonenden. Het ministerie van Defensie wil de slapende
luchtmachtbasis na 2021 weer in gebruik nemen. Buurtbewoners vrezen
voor grote geluidsoverlast door de komst van twaalf gevechtsvliegtuigen
F35, de Joint Strike Fighter, die in Vredepeel worden gestationeerd.
“Het zijn herrieschoppers in het kwadraat”, waarschuwde oud-wethouder
Jan Houba tijdens de informatieavond op woensdag 26 juni in Hotel
Asteria in Venray.
Houba oogstte een luid applaus
van de tachtig toehoorders. Hij zei het
onbegrijpelijk te vinden dat Defensie
de vliegvelden van Soesterberg,
Twente en Valkenburg heeft gesloten
en nu terugvalt op De Peel dat sinds
1993 niet meer in gebruik is. “Dat is
niet geloofwaardig. Het vliegveld is zo
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rot als een mispel. De krakkemikkige
landingsbaan is geheel onbruikbaar”,
stelde hij. De oud-wethouder rekende
voor dat drie keer per jaar gedurende
zes weken wordt gevlogen. “Dat is
35 procent van alle dagen. Het is nogal
wat. Dit kan toch zomaar niet. De hele
regio moet zich met man en macht
hiertegen verzetten”, riep Houba op.
Bert Kwast, strategisch adviseur van Defensie, legde uit dat er
in Nederland geen andere mogelijkheid meer is. “Er is jarenlang bezuinigd op Defensie. Nu is er meer
geld en kunnen we meer oefenen
en extra jachtvliegtuigen kopen.
Maar alle vliegbases zitten vol qua
geluidsruimte, met uitzondering van
Vredepeel. Vliegveld De Peel kunnen
we niet missen.”
Het gaat om 3.600 vliegbewegingen per jaar plus de helikopteroefeningen. Het is de helft van het
huidige gebruik van het vliegveld
van Volkel, waar geen uitbreiding
meer mogelijk is. Daarnaast maken
Herculestoestellen bij oefeningen
van de Luchtmobiele Brigade gebruik
van het ruwe landschap (‘dirt strip’)
op het kazerneterrein in Vredepeel.
“We weten maar al te goed dat we
mensen overlast bezorgen. Dat probleem erkennen we ook”, reageerde
Kwast die de bezuinigingsslag bekritiseerde. “Er is zo zwaar bezuinigd op
infrastructuur en op de operationele

slagkracht. Als we het nu over mochten doen, dan zou het anders gaan.”
Er wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld en voor
1 november 2021 moet een nieuw
luchthavenbesluit worden genomen met regels voor het gebruik.
De bestaande start- en landingsbaan wordt opnieuw gebruiksklaar
gemaakt, maar niet uitgebreid. Kwast
vertelde dat er regels komen om
hoogbouw in de omgeving tegen te
gaan, evenals vogels. Enkele bezoekers wezen op het prachtige natuurgebied rondom de vliegbasis met
een grote verscheidenheid aan flora
en fauna. “Er zitten prachtige vogels.
De hele natuur gaat naar de knop-

pen”, voorspelde een buurtbewoonster. Veehouders in de buurt vrezen
de gevolgen voor hun dieren, die door
de herrie in paniek kunnen raken.
De eigenaresse van een minicamping
vlak bij het vliegveld ziet de toekomst
van haar recreatiebedrijf somber in.
Overste Nieuwland van de Luchtmacht
sprak tegen dat de vliegtuigen door de
geluidsbarrière vliegen, zoals enkele
omwonenden beweerden. “Dat mag
niet in Nederland. Dan raak ik mijn
vliegbrevet kwijt.” Hij hield de zaal
voor dat De Peel absoluut niet te vergelijken is met Schiphol. “Er wordt niet
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat gevlogen. Het gaat om een paar
kortere momenten per dag als de

vliegtuigen opstijgen en weer landen.
En ’s nachts vliegen we niet, wel in de
avonden.”
Het kon de ongerustheid bij
de bezoekers niet wegnemen.
“Schandalig wat we dit over ons heen
gestort krijgen”, riep een buurtbewoner. Iemand anders wilde weten of
burgers dit plan nog kunnen tegenhouden. “Hoe groot is die kans? Of is
het alleen maar een bestuurlijk circus?” Bert Kwast reageerde dat iedereen tijdens de bezwaartermijn de
kans krijgt een zienswijze in te dienen.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau,
de voorloper van de milieueffectrapportage, ligt nog tot en met 21 augustus ter inzage bij de gemeente.

Groentebedrijf in Leunen
kan uitbreiden
Van Osch Groenteproducties kan de bedrijfslocaties aan Overbroekseweg 1 en 4 in Leunen uitbreiden en legaliseren. De gemeenteraad stemde
op donderdag 27 juni in met het nieuwe bestemmingsplan. De SP was tegen vanwege de koppeling van werkgever en huisvesting van arbeidsmigranten. D66 en Venray Lokaal uitten hun bezwaren over de uitbreiding, het verkeer en de huisvesting in moties die geen steun kregen.
Na een schorsing trokken D66
en Venray Lokaal twee van de drie
moties in. Alleen de motie voor
meer toezicht op de 54 gehuisveste
arbeidsmigranten werd in stemming
gebracht, maar alle andere partijen
wezen deze motie af omdat controle
op huisvesting al geregeld is.
Eigenaar Peter van Osch maakte
in het begin van de vergadering
gebruik van het spreekrecht. Hij had
de commissievergadering van 11 juni
bijgewoond waarin de bedrijfsuitbreiding veel discussies losmaakte.
“Ik viel van de ene in de andere verbazing. Het is niet correct hoe er over
mijn bedrijf werd gesproken op basis
van aannames en onjuiste informatie”, zei hij.
Theo Zegers (D66) toonde zich
een grote criticaster. “In het verleden
is niet opgetreden tegen deze onge-

wenste grootschalige ontwikkeling in
het buitengebied. Gezien de omvang
hoort zoiets op een bedrijventerrein
thuis”, vond hij.

Illegaal
Van Osch pacht zo’n 330 hectare
landbouwgrond in de regio NoordLimburg. Naast sla teelt het Leunse
bedrijf ook bloembollen voor leliekwekers uit Noord-Holland. Vanwege een
tekort aan grond in de Bollenstreek,
wijken de telers uit naar deze streek.
De bollen worden in het najaar
geoogst met veel grond, om beschadigingen tegen te gaan. Ze worden
gespoeld in het spoel- en bezinkbassin
dat illegaal en buiten het bouwvlak is
gebouwd. D66 wees op het verwerken
van vervuild spoelwater in een waterbeschermingsgebied.
Naast het legaliseren van het

spoel- en bezinkbassin wil Van Osch uitbreiden met een extra bedrijfsgebouw
en het parkeren en laden en lossen
herinrichten aan Overbroekseweg 1.
Het logiesgebouw aan Overbroekseweg
4 wordt uitgebreid, van 20 naar 34
arbeidsmigranten. Deze locatie aan de
overkant van de straat werd aangekocht in 2017. Aan Overbroekseweg 1
verblijven al 20 Poolse werknemers,
waardoor het totaalaantal op 54 komt.
Het onderkomen aan Steegsepeelweg
in Leunen, waar werknemers in een
voormalige bedrijfswoning verblijven,
wordt opgeheven.
Samenwerking Venray vindt dat
de uitbreiding past binnen de regelgeving. “Over hoe we omgaan met
grootschalige ontwikkelingen in het
buitengebied, is nog geen beleid”, zei
Theo Mulders die erop wees dat tijdens de bezwaarperiode geen ziens-

wijzen zijn ingediend tegen het plan.
“We kunnen niet anders dan dit toestaan. De drie moties zijn overbodig.
Want dit is allemaal al geregeld.”
Mulders vond het voorstel van D66,
om een parkeerverbod in te stellen op de Overbroekseweg, veel te
ver gaan. Bas Künen (VVD) sloot zich
hierbij aan. “Wij willen niet meer
regels om een ondernemer het leven
zuur te maken.”
Leo Philipsen (CDA) haalde aan
dat Van Osch al drie jaar bezig is
zijn plannen te realiseren. “Hij is
de dialoog met de omgeving aangegaan om aan de bezwaren tegemoet te komen.” Ook het CDA wil
niet vooruitlopen op de visie over
grootschalige bedrijvigheid in het
buitengebied. “En over controle op
arbeidsmigranten is al genoeg in
regels vastgelegd”, aldus Philipsen.
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Gemeenteraad stemt in
met toekomstvisie
De gemeenteraad van Venray stemde donderdag 27 juni in met de toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’.
Ook spraken de raadsleden af om in elk raadsvoorstel terug te zien binnen welke van de vijf ambities het beleid
valt en op welke wijze het beleid een stap in de richting is van de realisatie van de toekomstvisie.
Guus Reintjes van het CDA vindt
dat de toekomstvisie van Venray permanent aandacht verdient. De partij diende daarom een amendement
in zodat bij elk raadsvoorstel wordt
nagedacht binnen welke ambitie die
past. Reintjes: “Als je vooruit wilt moet
je ambities hebben. Op het moment
dat het nieuw beleid wordt gemaakt,
moet het college nadenken onder
welke vijf ambities het valt en hoe dat
een stap in de richting van ‘Venray

loopt voorop’ zet.” Henk Bisschops van
PvdA zei dat het opstellen van de toekomstvisie nog maar het begin was.
“We kunnen nog niet op de handdoek
gaan zitten, het werk begint nu pas.
Het zal niet zo lastig worden om de
visie te vergeten, want alles wat we in
de toekomst doen zit in beleidsstukken met elkaar verweven. Het amendement is overbodig, maar kan geen
kwaad.” Burgemeester Gilissen kon de
partijen het amendement niet afra-

den. “Het is goed om elkaar scherp te
houden en daarom kan het amendement geen kwaad. Ik denk dat het een
goed middel is om de visie permanent
buiten de bureaulade te houden.”
25.000 euro blijft beschikbaar
voor het vervolg van de toekomstvisie. In de vorm van een ‘Dag van
de toekomst’ organiseert gemeente
Venray tweejaarlijks een moment om
te evalueren over de realisatie van de
ambities.

Dagelijks

Dumping ondanks
cameratoezicht
Bij de afvalinzamelpunten in de wijken Brukske, Landweert en
Veltum in Venray is de overlast verminderd sinds de start met cameratoezicht in november 2018. Ondanks dat de proef succesvol lijkt, vinden
er toch nog vrijwel dagelijks afvaldumpingen plaats.
Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) hebben in de eerste
vijf maanden van dit jaar 258 overtredingen geconstateerd. De boa’s
kunnen de beelden live en ook achteraf bekijken.

Beelden live
bekijken

Lokaal. Komend najaar komt er een
uitgebreide evaluatie over de proef
met cameratoezicht.

Twintig
bekeuringen
Cameratoezicht is niet alleen
bedoeld voor het opsporen en
beboeten van overtreders, maar
het heeft ook een preventieve
en afschrikkende werking. Er is
ook een communicatiecampagne
ingezet. De gemeenteraad dwong
middels een motie cameratoezicht
af op drie locaties waar de meeste
overlast is van gedumpt afval naast
de containers.

Afscheid tijdens gemeenteraadsvergadering

Op basis van de camerabeelden
zijn tot nu toe twintig bekeuringen
uitgedeeld, negen in Brukske, negen
in Veltum en twee in Landweert. Bij
verreweg de meeste overtredingen
(222) was de dader niet meer te achterhalen. Dat antwoordt het College
van B&W op vragen van Venray

Carla Brugman nam op donderdag 27 juni afscheid van de gemeenteraad en is op vrijdag 28 juni geïnstalleerd als gedeputeerde van provincie Limburg. Ze kreeg 28 stemmen van de 44 Statenleden en ze is de allereerste Venrayse vrouw die deze functie gaat bekleden.

Botbreuken en klaplong

Carla Brugman zesde
gedeputeerde uit Venray

Ongelukken op
fietspad Wanssum
Naar aanleiding van diverse ongelukken op het nieuwe fietspad
Meerlosebaan-Peddepoel in Wanssum diende Venray Lokaal enkele
vragen in die tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag
27 juni beantwoord werden. Oud-wethouder Carla Brugman zei
geschrokken te zijn van de ongelukken.
De ongelukken ontstonden
doordat een paaltje midden op een
onoverzichtelijke plek op het fietspad
stond net achter de scherpe bocht. Één
persoon brak het sleutelbeen, enkele
ribben en het schaambeen en liep een
klaplong op. Een ander persoon heeft
zijn gezicht behoorlijk verwond.

Paaltje
Oud-wethouder Carla Brugman
stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdag 27 juni het diep

treurig te vinden dat een persoon op
de intensive care heeft gelegen door
het ongeluk. “Ik ben erg geschrokken
van de ongelukken.

Intensive care
We hebben meteen actie ondernomen en het paaltje naar beneden laten halen. Het paaltje komt
ook niet meer omhoog. We kunnen
inventariseren of er op meerdere
plekken onveilige situaties met paaltjes voorkomen”, aldus Brugman.

1934. Theo Peters uit Oirlo was de
langstzittende Venrayse gedeputeerde
in Maastricht, van 1946 tot 1958.
Na het vertrek van Peters duurde
het 46 jaar voordat er weer een
Venraynaar aanschoof in het college.
Ex-wethouder Bert Kersten (PvdA)
vervulde die taak in twee termijnen,
van 2004 tot 2011 en van 2012 tot
2015. Drie raadsperiodes op rij vertrok
er daarna een Venrayse wethouder
naar Maastricht. Patrick van der Broeck
(CDA) in 2011, Hans Teunissen (D66)
in 2015 en Carla Brugman (Venray
Lokaal) in 2019.
Na de verkiezing van de zeven
gedeputeerden werden vorige week
vrijdag vijf nieuwe Statenleden
benoemd, onder wie Emma Palmen
(CDA) uit Oostrum. Samen met Hans
Teunissen van D66 vormt Palmen de
Venrayse inbreng in het Limburgs
Parlement in de komende vier jaar.
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dat een frontsoldaat uit Venray in het
College van Gedupeerde Staten (GS)
van Limburg zit. Wij weten Carla nog
wel te vinden. Als raadslid heb je veel
betekend en als wethouder heb je ons
niet teleurgesteld. Carla het gaat je
goed en vergeet Venray niet.”
Na het ontvangen van diverse
presentjes, nam Carla zelf de gelegenheid om haar dank uit te spreken.
“Ik ben in een rollercoaster terecht
gekomen, maar ik wil graag wat
voor Limburg betekenen. Ik wil alle
mensen in de organisatie bedanken;
iedereen is zo loyaal. Ik voelde me
inderdaad soms de moeder in het college. Ik ga mijn stinkende best doen
in Limburg om wat voor Venray te
betekenen.”
Carla Brugman is de zesde gedeputeerde uit gemeente Venray in het
provinciale College van GS. De allereerste was Jean Poels, van 1925 tot

LE

Burgemeester Gilissen pakte na
afloop van de gemeenteraad donderdag 27 juni zijn kans om Carla
Brugman te bedanken. “In de tijd dat
je raadslid was, hebben we het erg
vaak over je gehad, omdat jij vlijmscherpe betogen kon houden. Je was
een mooie aanvulling aan de brede
waaier van de gemeenteraad van
Venray. Toen je aan de andere kant
van de tafel kwam, heb je veel bijgedragen aan de rust die opgebracht
moest worden aan het bestuur. Je was
de moeder van het college. Daar kijken we met het college dankbaar op
terug. Vanuit mijn portefeuille heb ik
intensief met je samengewerkt. Ik zal
je missen”, sluit Gilissen af.
Tino Zandbergen, fractievoorzitter
van Venray Lokaal, hield het bedankje
zakelijker. “Voor Venray Lokaal en
de gemeente is het spijtig dat Carla
vertrekt. Anderzijds is het een kans

VER
S

Carla Brugman krijgt het Zilveren Bijtje
van gemeente Venray opgespeld
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Ideeën ophalen

Energieplannen

Gemeente bezoekt
dorpen
Gemeente Venray gaat na de zomervakantie een rondje maken
langs alle dorpen. Zij wil praten over de rol van dorpsraden bij plannen
voor grootschalige energieopwekking, zoals windmolens en zonneparken. Dat meldde Martine Bruinink, gebiedscoördinator van gemeente
Venray, maandag 1 juli in het dorpsradenoverleg.
Ook wordt besproken hoe de
omgevingsdialoog met dorpsbewoners het beste georganiseerd
kan worden. Het was de bedoeling
deze items aan discussietafels te
bespreken tijdens de bijeenkomst
voor dorps- en wijkraden op woensdag 12 juni in het gemeentehuis.
Maar deze avond verliep door de
verhitte discussies tussen voor- en
tegenstanders heel anders dan
gepland. “Het ging heel vaak over
de waaromvraag. We hebben daardoor niet ons programma kunnen
draaien. Veel vragen zijn die avond
onderbelicht gebleven”, zei Martine
Bruinink. “Daarom gaan we een
rondje maken om van ieder dorp
meer inbreng te krijgen.”
De dorpsraden keken afgelopen
maandag met gemengde gevoelens
terug op de bewogen energiebijeen-

komst van 12 juni. “Het was een
aanfluiting”, vond Henny Jenner van
kerngroep Blitterswijck. “Ik heb me
mateloos geërgerd dat telkens de
waaromvraag werd gesteld. Terwijl
de klimaatverandering toch duidelijk is. Ook lag de focus te veel op het
zonnepark in Smakt. Daardoor kwamen andere dingen niet aan bod.”
Dorpsraadvoorzitter Ruud Wilms
van Veulen mengde zich als kritisch
tegenstander volop in de discussie
op 12 juni. “Het is maar net wat je
gelooft, iedereen ziet het anders”,
zei hij maandag. Voorzitter Jan
Nelissen van het dorpsradenoverleg
sprak van ‘een emotioneel beladen
onderwerp.’ Bas Vennekens, dorpsraadvoorzitter van Geijsteren, zei dat
de discussie op 12 juni werd gekaapt.
“Door een klein aantal mensen dat
overheerste. Dat vond ik jammer.”

Platte kar trekt door
Leunen voor toekomstplan
De Leunse dorpsraad trekt op zaterdagmiddag 24 augustus met een platte kar door het dorp om ideeën op te
halen bij de inwoners. De dorpsraad is bezig met het opstellen van een toekomstplan, over hoe Leunen er over
tien jaar uitziet.
De eerste stap om tot het plan te
komen was de enquête die begin dit
jaar werd gehouden. Bijna tweehonderd Leunenaren vulden de vragen
in. De meeste deelnemers zaten in
de leeftijdsgroep van 25 tot 50 jaar.
Opvallend was dat bijna de helft van
de respondenten niet betrokken is bij
het Leunse verenigingsleven. De resultaten van de enquête worden op 24
augustus besproken met de inwoners
aan de hand van stellingen.

Geen eigen
identiteit
De enquête leverde zowel plus- als
minpunten op. De bewoners zijn heel
tevreden over het woonklimaat en ze

ervaren in Leunen een hoog veiligheidsgevoel. Er zijn genoeg speelplekken voor de kinderen en de andere
voorzieningen worden als voldoende
beoordeeld. Het open karakter van
het buitengebied werd ook als een
positief punt genoemd. Minder tevreden zijn de inwoners over de woningbouw, ondanks dat er de laatste jaren
flink gebouwd is in uitbreidingsplan
De Steeg. Ze vinden dat er voor starters en senioren te weinig woningen
beschikbaar zijn. Enkele bewoners
gaven aan dat Leunen geen eigen identiteit meer heeft en dat ze het belangrijk vinden hieraan iets te doen. Ook
is er te weinig vertier voor jongeren,
vooral in de leeftijd van 13 tot 16 jaar.
Daarnaast wezen inwoners op enkele

onveilige verkeerssituaties in het dorp.
De dorpsraad heeft van gemeente
Venray het verzoek gekregen om deel
te nemen aan de jaarlijkse ‘wij-ontwikkeldag’ van de ambtenaren.

Ondersteunen
De opzet is dat medewerkers
van de gemeente op vrijdagmiddag
27 september actief aan de slag gaan
in de dorpen en wijken. “We willen
met de ambtenaren de eerste resultaten van de ronde met de platte kar
bespreken”, zei dorpsraadvoorzitter Annemarie van Kruijssen vorige
week in de dorpsraadvergadering.
“We kunnen dan ook bekijken hoe de
gemeente ons bij het toekomstplan
kan ondersteunen.”

Bibliotheek Venray

Onderzoek naar twee
locaties
Het locatieonderzoek van de bibliotheek doet al enige tijd stof opwaaien in de Venrayse politiek. In de
raadsvergadering van donderdag 27 juni kwam opnieuw veel kritiek naar voren over het proces dat heeft p
laatsgevonden. Joep Gielens van PRO Venray diende een motie van afkeuring in tegen wethouder Anne Thielen,
die niet werd gesteund door de overige partijen.

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar info@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

WW W. C TC N L . N L

Op dinsdag 16 april heeft de
raad unaniem een motie aangenomen waarin zij het college oproept
tot onder andere een onafhankelijk
locatieonderzoek. Het onderzoek,
uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen, concludeerde dat het voormalig AH-pand de beste locatie is.
De meeste partijen vonden dat het
locatieonderzoek naar het voormalige AH-pand was toegeschreven. De
gemeente heeft het pand in december
2018 aangekocht. Daarnaast haalden
enkele partijen in de commissievergadering van donderdag 13 juni al
aan dat in het opgestelde herstelplan van BiblioNu het voormalige
AH-pand meerdere malen expliciet
genoemd werd. Bernie van Lierop
(Samenwerking Venray) zei dat het
locatieonderzoek de titel ‘onderzoek’
niet mocht dragen. Bas Künen (VVD)
vond dat het onderzoek te veel vaagheden bevatte. “In de brugklas zou
dit onderzoek een zesje krijgen”, zei

hij. Er was onder meer onduidelijkheid over de kosten van een eventuele renovatie van het huidige pand,
het achterstallig onderhoud van het
huidige pand, de verantwoording
voor het aantal vierkante meters en
de inrichting van de panden.

Minachting
D66 en Venray Lokaal diende
een amendement in waarbij niet
alleen het voormalige AH-pand
verder onderzocht wordt, maar dat
er ook uitgebreide onderbouwing
komt voor het huidige pand aan de
Merseloseweg. Daarnaast wilde de
partijen een uitwerking van beide
panden wanneer de bibliotheek er
niet gehuisvest zou worden. Het voorstel werd met uitzondering van PRO
Venray gesteund.
Joep Gielens van PRO Venray
diende aan het begin van het debat
een motie van afkeuring tegen wethouder Anne Thielen. Hij was van

mening dat het college niet voldeed
aan het uitvoeren van een onafhankelijk locatieonderzoek. “We hebben
meerdere malen hierover signalen
afgegeven. Het is totale minachting
van de raad”, zo stelde hij. “Ik wil
hiermee aangeven dat met ons niet
valt te sollen en dat de wethouder terug moet naar de tekentafel”,
aldus Gielens. De overige partijen
steunde de motie van afkeuring niet.
Bas Künen van VVD: “Het hele proces
deugt niet, maar met een motie van
afkeuring komen we geen stap verder”. Daar was Jan Hendriks (SP) het
mee eens. “Met continue terugblikken
komen we niet verder. Venray moet
vooruit”, aldus Hendriks.
Het laatste woord over de nieuwe
locatie van de bibliotheek is voorlopig dus nog niet gezegd. Het huidige
pand en het voormalig AH-pand wordt
verder uitgewerkt. Het is vooralsnog
niet duidelijk wanneer dit onderzoek
is afgerond.

Stijging bij vwo en havo

Slagingscijfers Raayland College
De uitslag van de herexamens is vrijdag 28 juni bekend geworden. Daarmee kan het Raayland College in
Venray de slagingscijfers van haar leerlingen bekendmaken.
Van de basisberoepsgerichte
leerweg in het vmbo is 95 procent
geslaagd, bij de kaderberoepsgerichte
leerweg is dit 90 procent. Voor de
gemengd-theoretische leerweg werd
er een slagingspercentage van 96 procent gehaald. Van de havo slaagde 87

procent van de leerlingen en op het
vwo 92 procent. Voor het vwo, havo
en de gemengd-theoretische leerweg
betekent het een stijging ten opzichte
van vorig jaar. Bij de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is er sprake van een

kleine daling. Woensdag 3 juli ontvingen de vmbo-leerlingen hun diploma.
Op donderdag 4 juli krijgen de havoen vwo leerlingen het diploma uitgereikt. “Wij feliciteren alle leerlingen
met hun welverdiende diploma”, aldus
het Raayland College.
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Nieuwe namenlijst

Revisie oorlogsmonument bij Grote Kerk
Het oorlogsmonument bij de Grote Kerk in Venray wordt vernieuwd.
Op het monument staan de namen vermeld van Venrayse slachtoffers die
gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en de strijd in NederlandsIndië. De opzet is het gereviseerde monument te onthullen tijdens de
eerstvolgende dodenherdenking, op 4 mei 2020. Paul van Meegeren en
Mirjam Smit van gemeente Venray gaven samen met architect Marcel
Martens uitleg in het dorpsradenoverleg van maandag 1 juli.
Het opknappen van het monument, opgericht in 1949, past in
het kader van 75 jaar bevrijding

van Venray. De voorzijde van het
monument heeft aan het Kerkpad
een overkapping. Aan de achter-

Weinig dorpse zaken
in dorpsraad
De dorpsraden willen niet bedolven worden onder de informatiestroom vanuit het gemeentehuis. Steeds vaker schuiven ambtenaren
aan bij het maandelijkse dorpsradenoverleg om meningen te peilen of
informatie op te halen. “Het dreigt te massaal te worden”, zei voorzitter Jan Nelissen in het dorpsradenoverleg op maandag 1 juli. “We
moeten te veel tijd en energie steken in gemeentelijke kwesties.
Daardoor raken de dorpse zaken in de knel.”
In het vorige dorpsradenoverleg
van maandag 3 juni vond onder leiding van Ben van Essen uit Sevenum,
bestuurslid van de Vereniging van
Kleine Kernen, een besloten bezinningssessie plaats. De dorpsraden
worstelen al langer met hun rol,
zoals over arbeidsmigranten en
grootschalige energieopwekking.
“We vertegenwoordigen alle dertien dorpen, maar we willen geen
tweede gemeenteraad worden”,
stelde Nelissen. “We moeten echt
zaken gaan filteren: dit doen we wel
en dat niet.” Dat was ook de uitkomst van de gespreksavond met
Ben van Essen. “We moeten een
modus vinden hoe we met verzoeken van de gemeente omgaan.
De dorpse dingen mogen niet langer
ondersneeuwen”, vond Jan Nelissen.
Martine Bruinink, gebiedscoördinator van gemeente Venray,
vertelde dat het dorpsradenoverleg een makkelijke springplank is

voor plannen en beleidsvoornemens
uit het gemeentehuis. “Omdat we
dan in één keer alle dorpen bereiken.” Bruinink gaf toe dat het dorpsradenoverleg overvraagd wordt.
“Als gemeente moeten we goed
kijken of het dorpsradenoverleg wel
de beste plek is. Wellicht zijn er ook
andere mogelijkheden. We hoeven
niet altijd het dorpsradenoverleg
in te schakelen. En het is zeker niet
onze intentie jullie agenda’s vol te
zetten, waardoor jullie niet meer aan
de kerntaken toekomen.”
Henny Jenner van kerngroep
Blitterswijck vertelde dat bij de herstart vorig jaar bewust voor de naam
kerngroep, in plaats van dorpsraad, is
gekozen. “Wij willen de focus leggen
op kernactiviteiten die belangrijk zijn
voor de inwoners van Blitterswijck.
De rest doen we niet of geven we
terug aan de gemeente. Het gevaar
is anders groot dat we steeds meer
dingen op ons bordje krijgen.”

Initiatief van Esther Beukers

Evenement ziekte
van Huntington
Op initiatief van Esther Beukers wordt op zaterdagmiddag 24 augustus in Venray een evenement georganiseerd. De opbrengsten hiervan
gaan naar een goed doel, het campagneteam van Huntington. Esther
loopt op zondag 22 september de Dam tot Dam Loop voor het goede doel.
Tijdens het evenement op zaterdag 24 augustus kan er deelgenomen worden aan diverse clinics
zoals Mindful Run of Mindful Walk.
Ook kunnen mensen zich aanmelden
voor yoga, zowel voor kinderen als
volwassenen, en Bodycamp.
De ziekte van Huntington is een
erfelijke ziekte met de symptomen
van Alzheimer, Parkinson en ALS.
Om de kansen een geneesmiddel
te creëren te vergroten, is er meer
onderzoeksgeld nodig. Het campagneteam van Huntington heeft als
doel fundamenteel wetenschappelijk

onderzoek te financieren dat tot een
genezende therapie voor de ziekte
van Huntington moet leiden. Aan de
hand van een landelijke campagne
(www.doodgezwegen) wordt er
geprobeerd om voldoende fondsen
te werven.
Het evenement vindt plaats van
13.30 tot en met 15.00 uur. Opgeven
kan, afhankelijk van de gewenste
workshop, via www.gewichtigezakenvenray.nl/mindful-run,
www.yogabewustzijn.nl,
www.mindfulrun.nl/venray/liesbeth
of www.bodycamp.nl

zijde staan de oorlogsslachtoffers vermeld. “De namen uit de
drie nieuwe dorpen Blitterswijck,
Geijsteren en Wanssum ontbreken
nog. Ook zijn niet alle namen juist
gespeld, zoals verkeerde voorletters, en de lijst is niet geheel
compleet”, vertelde gemeentearchivaris Paul van Meegeren. “Dit willen we nu aanpassen. De namen
uit Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum zijn al aangeleverd en ze
worden toegevoegd. Daarnaast zijn
we bezig om alle andere namen
te verifiëren zodat op de nieuwe
gedenkplaat de meest complete
lijst staat.”

Vredesmissie
De gemeente heeft overwogen ook de gesneuvelden tijdens
latere vredesmissies te vermelden.
Mirjam Smit vertelde dat ze contact heeft gezocht met de familie

van Kevin van de Rijdt, die in 2009
in Uruzgan overleed. “De familie
heeft een eigen plek gecreëerd
en vindt een vermelding op het
monument niet nodig. We zouden
anders ruimte open moeten laten.
Zo’n lege ruimte kan ook heel confronterend zijn”, zei ze.

Nieuwe
architectuur
Architect Marcel Martens
toonde afbeeldingen van hoe
het monument er mogelijk komt
uit te zien. Ook de achterzijde
krijgt een overkapping. “Een dak
in moderne stijl. In de vorm van
een ontvangstgebaar. We willen
zo een tweede voorkant creëren”,
zei Martens. De metalen
naamplaten worden vervangen
door roestvrijstalen exemplaren.
“Met een laserprinter worden

de namen erin gegraveerd.
Het materiaal spiegelt en
reflecteert. Het heeft iets
symbolisch.” Paul van Meegeren
legde uit dat de nieuwe namenlijst
niet meer zoals nu per dorp wordt
opgesplitst. Alle namen worden op
alfabetische volgorde vermeld. Het
zijn 103 slachtoffers uit Venray en
82 uit de kerkdorpen. “We sturen
de namenlijsten vooraf toe aan de
dorpsraden en we publiceren ze op
de website. We hebben nu nog de
kans om correcties toe te passen.”

Symbool
Het plan is ook om een internationaal vredessymbool op de
plaquette toe te voegen. “Het is
nog heel prematuur”, zei architect
Martens. “We hebben pas één keer
overleg gehad met de monumentencommissie en de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.”

Kritiek

Herstelplan bibliotheek
aangenomen
De gemeenteraad van Venray heeft tijdens de raadsvergadering van 27 juni ingestemd met het herstelplan
van de bibliotheek. BiblioNu kreeg van het college opdracht om een herstelplan te schrijven, nadat eerder bleek
dat ze met financiële problemen kampte. Zonder slag of stoot ging dat niet, want vanuit verschillende hoeken
was kritiek te horen.
De commissie Leven leverde
op donderdag 13 juni al behoorlijk
veel aanmerkingen op het plan.
Met name dat in het herstelplan
de locatie al min of meer vast zou
liggen, leverde veel kritiek op. Het
herstelplan van BiblioNu en het
locatieonderzoek, of en zo ja waar
de bibliotheek naar zou moeten
verhuizen, werd daarom dit keer
afzonderlijk behandeld in de raad.

Gesloten
boek
Joep Gielens, fractievoorzitter
van PRO Venray, stemde als enige
tegen het herstelplan voor de
bibliotheek. “Het is ontaard in
een drama”, zei hij aan het begin
van zijn betoog. Hij wilde onder
andere meer duidelijkheid over de
kosten en baten en wilde dat de

Raad van Toezicht van BiblioNu zou
vertrekken. “Onder hen zijn namelijk
de problemen ontstaan.” Wethouder
Anne Thielen wilde niet verder
ingaan op de ontstane problemen.
“Dat is een gesloten boek”, aldus de
wethouder.

Ondergeschoven
kindje
BiblioNu is een organisatie
die voor zowel gemeente Horst
aan de Maas en gemeente Venray
het bibliotheekwerk verricht.
Daarvoor krijgen ze subsidie van
beide gemeenten. Theo Francken
van Venray Lokaal wilde weten
of gemeente Horst aan de Maas
ook voor BiblioNu gaat kiezen.
Indien dat niet het geval is, zou
het bibliotheekwerk in Venray in
gevaar komen. “Het subsidiebedrag

fandag
donderdag 4 juli v.a. 17:00 uur

toffe
activiteiten

spelers
presentatie
Touzani tv
aanwezig

maak kans op
leuke prijzen

ontmoet
de spelers!

maasboulevard, venlo

wordt pas overgemaakt als ook
gemeente Horst aan de Maas
akkoord gaat om met BiblioNu
te werken. In het derde kwartaal
verwachten we hier duidelijkheid
over”, zei wethouder Thielen. Henk
Bisschops, fractievoorzitter PvdA,
wierp de vraag op of BiblioNu wel
voldoende geld heeft om zaken aan
te pakken. Daan Janssen (D66) vroeg
het college of er iets gedaan kan
worden in de huisvestingskosten,
zoals dat in gemeente Weert
gebeurt. Daar neemt de gemeente
de kosten voor huisvesting op zich.
“Het schort BiblioNu aan middelen”,
zei hij. Daarnaast vond hij, net als
Bernie van Lierop (Samenwerking
Venray) dat er meer aandacht
geschonken moet worden aan de
jongeren. “Dat lijkt in dit plan een
ondergeschoven kindje”, aldus
Janssen.
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Gemeenteraad kiest voor integrale aanpak

Verplaatsen coffeeshops
niet enige oplossing
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag 27 juni niet in met de motie van D66 en VVD om
het verplaatsen van de coffeeshops in Venray als eerste oplossing te onderzoeken. Andere partijen wilden op
voorhand niet de deur dichthouden voor andere oplossingen voor de problematiek rondom de Vergeten
Driehoek. Zij zien meer in een integrale aanpak.
Primair geldt voor D66 dat de
verplaatsing van de coffeeshops de
eerste aandacht zou moeten krijgen, omdat veel problemen daar
hun oorsprong vinden. Theo Zeegers
(D66): “De klankbordgroep Vergeten
Driehoek ziet de verplaatsing ook
als hun eerste prioriteit en dat
moeten we niet uit het oog moeten
verliezen.” Harrie van Oosterhout
(VVD) wil de problemen bij de bron
aanpakken. “We zijn geen voorstander van het nemen van halve
maatregelen. Wij willen toewerken
naar structurele oplossingen. Wat
ons betreft mogen de coffeeshops
ook verplaatsen naar buiten Venray.
Na twintig jaar mag ook wel een
andere gemeente het stokje overnemen.”
Bicakci, de eigenaar van coffeeshop Halicarnas, stelde tijdens de
gemeenteraadsvergadering dat het
verhuizen van de coffeeshops geen
oplossing biedt voor de problemen.

Volgens hem werkt het averechts,
omdat dan de illegale drugshandel toeneemt. “Daarnaast heeft het
gevolgen voor de veiligheid van ons
personeel, maar ook voor klanten
wanneer de coffeeshops op een
industrieterrein gevestigd zijn. We
zijn bereid om mee te denken naar
een oplossing”, aldus de eigenaar.

Populistisch
Guus Reintjes (CDA) stelde met
verwondering naar het ‘geroeptoeter’
van enkele fracties te hebben geluisterd die zich richten op een verplaatsing van de coffeeshops. “Dat is zo
gemakkelijk en populistisch. Hier is
sprake van een tunnelvisie. Het is
een complexe materie die integraal
benaderd moet worden. We hopen
dat het proces door personele wisseling geen vertraging gaat oplopen. De
Vergeten Driehoek is een belangrijk
stukje Venray.”
Jan Hendriks van SP gaat naar

eigen zeggen niet zo ver als VVD en
D66 met zijn standpunt over de coffeeshops. “De coffeeshophouders
hebben er alles aangedaan om de
problemen op te lossen. Daar heb
ik lof voor. Maar om als beloning
een verhuizing voor te stellen, is de
omgekeerde wereld.”
Ook burgemeester Gilissen vindt
het verstandig om open te staan
voor andere oplossingen dan alleen
de verplaatsing van de coffeeshops.
“We moeten het integraal behandelen, want er speelt zo veel op dat
gebied dat we er niet aan ontkomen
om verbanden te zien. Ik sta open
voor iedere oplossing. Maar we moeten ons bij elke oplossing afvragen
wat het oplevert aan effect voor de
straathandel. De invoering van de
wietpas zorgde voor een stroomversnelling van de straathandel. De aanpassing van het verkeersbeleid leidde
tot extra verkeer. De problematiek is
buitengewoon complex.”

Ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging?

Centrum en dorpen

‘Betere afstemming
evenementen’
De dorpsraden willen een gesprek met gemeente, horeca en Venray
Bloeit over de evenementenkalender van Venray. Ze willen afspraken
maken over een betere afstemming tussen activiteiten in het centrum
van Venray en dorpsfestiviteiten. Het initiatief van de Leunse dorpsraad
kreeg op maandag 1 juli steun van het dorpsradenoverleg.
Aanleiding was dat Leunse kermis half juni samenviel met het
Pleinfestijn en de Wandelvierdaagse
in Venray. De dorpsraad van Leunen
had hierover in mei een gesprek met
wethouder Jan Loonen die evenementen in zijn portefeuille heeft. Loonen
meldde de dorpsraad dat het bij de
vergunningverlening niet mogelijk is
evenementen, die op dezelfde datum
vallen, te weigeren. Dit kan alleen als
de veiligheid in het geding is of bij
gebruik van dezelfde ruimte.
De dorpen zien bij carnaval en
kermis veel jongeren naar de grote
evenementen in Venray trekken. Die
beschikken over een groter budget
en kunnen daardoor een aantrekkelijker programma bieden.
Voorzitter Annemarie van

Kruijssen van de dorpsraad van
Leunen stelt in een brief aan de
gemeente dat dorpsevenementen
hard nodig zijn om de gemeenschapshuizen financieel overeind
te houden. ‘Dat geldt ook voor de
dorpskroegen en cafés. Ook zij
maken onderdeel uit van het dorpsleven. We organiseren deze evenementen om de sociale cohesie en
betrokkenheid van onze dorpsbewoners te stimuleren.’ In het dorpsradenoverleg konden de andere
dorpsraden zich vinden in de brief,
die ook wordt ondersteund door de
Dorpskroegentochten en kermisexploitant Sterevents. “In een gesprek
willen we goede afspraken maken
over de toekomst en dit in spelregels
vastleggen”, zei Van Kruijssen.

‘Wensbus moet ook in
andere dorpen rijden’
De drie wensbussen in gemeente Venray zouden in alle dorpen
moeten gaan rijden. Dat is het voorstel dat de werkgroep vervoer deed
in het dorpsradenoverleg van maandag 1 juli.

Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Technisch tekenaar WTB

Verstappen advanced packaging
is een dynamisch en
vooruitstrevend familiebedrijf.
Al 40 jaar zijn wij een
toonaangevend producent van
kunststof verpakkingen voor de
AGF-sector, food industrie en
non-food industrie.
Elke dag denken en bewegen wij
mee met onze klanten en voegen
waarde toe aan hun product,
productie- en logistiekproces.
Voor een impressie van ons
bedrijf zie onze website en

Je wordt verantwoordelijk voor een diversiteit aan tekenwerk
binnen onze organisatie, zoals machines, matrijzen, nieuw te
ontwerpen producten en hulpgereedschappen.

WTB-monteur

Je zorgt voor het draaiende houden van ons machinepark.
Hieronder valt o.a. het omstellen van de machine, verrichten van
onderhoud, oplossen van storingen en het bouwen van nieuwe
machines en apparaten.

Meewerkend voorman extrusie

In deze functie geef je sturing aan de extrusie afdeling en ben je
zelf actief in de uitvoering. Daarnaast draag je zorg voor de
organisatie van het productieproces en alles wat hierbij komt
kijken.

Logistiek medewerker

Je wordt verantwoordelijk voor een breed en divers takenpakket
aan inbound en outbound werkzaamheden.

Productie medewerker

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor alle diverse werkzaamheden die
behoren bij het produceren en inpakken van onze verpakkingen.

bekijk onze animatie.

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

Werken bij Verstappen
Wij bieden een werkomgeving waarbinnen je kunt groeien en waar
ruimte is voor eigen initiatief en brede verantwoordelijkheid.

Kijk voor alle ins en outs op www.werkenbijverstappen.nl

De gemeente telt momenteel drie wensbussen: VredepeelMerselo, Wanssum-Geijsteren en
Ysselsteyn. Het is een initiatief van
provincie Limburg om dorpen zonder goed openbaar vervoer een bijna
gratis busje beschikbaar te stellen.
De wensbussen zijn bestemd voor
de eigen dorpsbewoners. Wensbus
Vredepeel-Merselo neemt ook ritten
buiten de twee dorpen aan, als er
tijd en ruimte voor is. “We kunnen de

drie wensbussen veel beter inzetten,
verdeeld over alle dertien dorpen”,
zei Annemarie van Kruijssen van de
werkgroep vervoer. “Om zo tot een
dekkend plan te komen.”
Ze wees erop dat provincie
Limburg ‘dreigt de stekker eruit te
trekken’ als de busjes te weinig rijden. Het dorpsradenoverleg ziet wel
iets in het plan en zet het onderwerp
op de agenda van de volgende vergadering.
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Geslaagd!

raayland.nl

Wij zijn ontzettend trots op onze
428 geslaagde leerlingen!

De toekomst begint vandaag.
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Voorjaarsnota Venray

Bespreking moties
Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota op dinsdag 2 juli werden twintig moties ingediend. Na antwoorden van het College van B&W bleven er tien moties overeind, waarvan negen moties werden aangenomen. Met de meeste moties draagt de raad het college op om specifieke thema’s nader uit te werken of te
onderzoeken.
Venray Lokaal stelde voor om de
vergoeding voor mantelzorgers structureel op 130 euro per jaar te brengen.
“Het aantal mantelzorgers neemt toe
en zij hebben ook te maken met extra
kosten”, zo stelt de partij. In 2016 is
het bedrag teruggebracht naar 65
euro. Wethouder Thielen liet weten
dat, uitgaande van het aantal mantelzorgers in 2018, de extra kosten voor
de gemeente 80.000 euro per jaar
bedragen. Het voorstel werd, op de
PvdA na, unaniem aangenomen.
Door de hele raad werd een
motie aangenomen waarbij indiener
Venray Lokaal wil dat het college voor
1 januari 2020 een inclusie agenda
presenteert waarbij plannen worden
voorgelegd om de rechten van personen met een handicap te handhaven.
“Iedereen moet meetellen”, zei Bas
Künen (VVD). Venray Lokaal stelde dat
gemeente Venray niet aan de wettelijke eisen voldoet, iets dat wethouder
Thielen later ontkrachtte.

Sociale Huurwoningen
CDA diende een motie in over de
sociale huurwoningen. “Het lijkt erop
dat er een impasse is tussen Wonen
Limburg en de gemeente. Ze wijzen naar elkaar”, stelde de partij. “In

de prestatieafspraken met Wonen
Limburg staat al enkele jaren dat er
zeventig nieuwe sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Deze
zijn nog niet gerealiseerd. Daarom
willen wij een concreet plan hoe het
college het tekort aan sociale huurwoningen gaat oplossen”, aldus het CDA.
Wethouder Van der Putten liet weten
dat Wonen Limburg moeilijkheden
heeft met het aankopen van bouwgrond. Ondanks dat PRO Venray, PvdA
en D66 tegen stemden, werd de motie
aangenomen.

Drugsafval
Venray Lokaal stelde dat er
in Nederland een toename is van
gevaarlijk afval zoals drugs- en asbestafval. Zij riep het College van B&W
op dat grondeigenaren waar het
afval gedumpt werd, niet de kosten
voor hun rekening hoeven te nemen.
Deze zouden voor rekening van het
Rijk of de provincie moeten komen.
Burgemeester Gilissen kon niet toezeggen dat dit in alle gevallen zou
lukken. De gehele raad steunde het
voorstel van Venray Lokaal.

Plagen
Leo Philipsen (CDA) stelde voor om

Te Koop 70 kleine pakjes
prima weidehooi in Melderslo
Telefoon 06 31 78 50 28.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Gazon vernieuwen: oud
gras er af en nieuwe zode er op. Hagen
snoeien: of inkorten of er uit. Werk
opgeruimd afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Te koop zoete kersen, zelf plukken,
€ 2,-/kg en morellen (zure kersen)
€ 1,-/kg. Van Lankveld, Tienraijseweg 2
Meerlo, tel. 06 53 13 01 32.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

vanwege de plagen die in de natuur
aanwezig zijn, zoals de eikenprocessierups en teken, waarschuwingsborden
te plaatsen, waardoor mensen beter
geïnformeerd worden voor de gevaren. Künen (VVD) had zijn bedenkingen en vreesde dat er in de toekomst
een overvloed aan waarschuwingsborden zou komen. Wethouder Van der
Putten zag wel iets in het voorstel om
meer preventief te werk te gaan. De
motie werd door de hele raad aangenomen.

Biodiversiteit
Theo Zegers (D66) diende een
voorstel in om de biodiversiteit in
gemeente Venray te verbeteren. “Die is
de afgelopen jaren flink achteruit
gegaan, maar er liggen volop kansen
dit te verbeteren. Met de motie riep hij
het college op om aan de slag te gaan
met een plan om onder meer de flora
en fauna te verbeteren. De gehele raad
ondersteunde de motie.

Starterscentrum
CDA riep het college op om
inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn voor een starterscentrum in Venray. “Als we de jonge
ondernemers nu kunnen boeien, dan

blijven ze wellicht ook langer wanneer ze gaan groeien”, aldus Guus
Reintjes (CDA). “Door jonge ondernemers bij elkaar te brengen, breng
je de markt in beweging en kunnen
ze van elkaar leren”, aldus Reintjens.
Henk Bisschops (PvdA) stemde tegen
het voorstel. “Ik denk niet dat dit
een taak van de gemeente is”, zei
hij. Wethouder Jan Loonen was positief over het voorstel. “In Horst aan
de A73 is ook een centrum gerealiseerd waar jonge ondernemers
kunnen werken en elkaar kunnen
ontmoeten. Beter goed gejat, dan
slecht bedacht”, zo zei hij.

Fractievergoeding
In 2011 heeft de gemeenteraad
van Venray de vergoeding voor de
fracties met 50 procent, van 4.000
euro naar 2.000 euro teruggebracht.
Dat was onderdeel van de bezuinigingen destijds. Venray Lokaal
diende een motie in om het bedrag
weer terug te brengen naar 4.000
euro per jaar. Het voorstel kon op
steun van de meerderheid van de
raad rekenen. Bas Künen (VVD) was
het niet eens met de verhoging.
“Wij komen uit met de middelen
die we ter beschikking hebben.”
Daarnaast vond hij dat het niet van
een voorbeeldfunctie getuigt wanneer de raad zichzelf meer geld gaat
geven. Ook PvdA en PRO Venray
stemden tegen. “Gaan we nu tegen

onszelf zeggen dat we twee keer zo
veel geld krijgen? Dat lijkt me niet
goed”, stelde hij.

Toeristenbelasting
Leo Philipsen (CDA) stelde de toeristenbelasting aan de orde. Hij stelde
dat de bedragen die gemeente Venray
zou moeten incasseren niet in verhouding staan met het geld dat daadwerkelijk binnen moet komen. Hij stelde
dat de naar schatting 4.000 arbeidsmigranten in Venray maar in beperkte
mate toeristenbelasting afdragen.
De eigenaren van de locaties waar de
arbeidsmigranten verblijven, moeten de toeristenbelasting afdragen.
“Naast dat de gemeente hierdoor
geld misloopt, is het oneerlijke concurrentie. Wij willen dat daarom in
kaart wordt gebracht waar en hoe
de mensen zijn gehuisvest en dat er
duidelijke afspraken worden gemaakt
met de verhuurders”, aldus Philipsen.
Afgelopen jaar zijn er achttien steekproeven gerealiseerd. “We willen dat
die geïntensiveerd worden”, aldus de
CDA-er. Gesteld werd dat wanneer
iedereen toeristenbelasting betaalt
er 1 miljoen euro opgehaald wordt.
Op dit moment is dat 330.000 euro.
D66 en PRO Venray zagen niks in het
voorstel. “We kijken nu alleen naar het
economische belang. Ik vind dat we
moeten kijken naar de kwaliteit van
de huisvesting”, aldus Joep Gielens
(PRO Venray).

Voorjaarsnota Venray

‘Ga aan de slag met
het beleid’
De gemeenteraad van Venray besprak op dinsdag 2 juli de voorjaarsnota die als opmaat dient voor de
begroting van 2020. In de vergadering, die bijna acht uur duurde, liet de oppositie merken dat ze van mening
zijn dat het college op moet schieten met het uitvoeren van beleid dat volgens hen ook te algemeen en vaag
is. “We hadden een actievere aanpak verwacht”, zei Henk Bisschops, fractievoorzitter van PvdA.
Dat het voor sommigen een
lange zit was, bleek wel uit de stemming of de voorjaarsnota ter kennisgeving aangenomen moest worden
of dat deze vastgesteld diende te
worden. Venray Lokaal, onderdeel
van de coalitie, stemde per ongeluk mee met de oppositie waardoor
de voorjaarsnota alleen ter kennisgeving werd aangenomen. “In de
chaos en snelheid waarmee er
gestemd wordt, hebben we een fout
gemaakt. We wilden eigenlijk tegen
stemmen”, aldus Tino Zandbergen,
fractievoorzitter van Venray Lokaal.
Met een stemverhouding van
13 tegen 12 hadden de stemmen
van die partij de uitslag doen veranderen. Coalitiepartner D66 wilde met
een nieuw in te dienen amendement het besluit terugdraaien, maar
burgemeester Gilissen zei dat dat
in strijd zou zijn met het reglement
van orde.

Keuzes
Voorafgaand aan het debat kreeg
iedere partij de gelegenheid om hun

visie over de voorjaarsnota te presenteren. D66 zag af van de mogelijkheid en de SP was niet aanwezig bij
de vergadering. De oppositiepartijen
vonden met name dat het college
moet opschieten met het uitvoeren
van het beleid. Maar ook de coalitiepartijen gaven een duidelijk signaal af met veel ingediende moties.
“Met zo’n coalitie hebben we eigenlijk
geen oppositie meer nodig”, grapte
Henk Bisschops (PvdA). “Het ontbreekt de coalitie aan het maken van
duidelijke keuzes. Op deze manier
de voorjaarsnota te bespreken heeft
voor ons weinig zin”, zei Bisschops.
Harrie van Oosterhout, fractievoorzitter VVD, vroeg zich af of de coalitie al
uitgeregeerd is voordat het goed en
wel begonnen is. “Ga aan de slag met
het beleid, er moet onderhand vaart
gemaakt worden”, zei hij.

Vertrouwen
Joep Gielens (PRO Venray) stelde
dat alleen het onvermijdelijk is opgenomen in de nota. “Het eerste jaar van
de coalitie is verre van vlekkeloos ver-

lopen. Dat heeft er ook voor gezorgd
dat het vertrouwen in de lokale politiek is afgenomen.” Fractievoorzitter
van het CDA, Toon Loonen, vond dat
de oppositie te veel naar de coalitie
wijst. “Wie met één vinger naar de
ander wijst, wijst met drie vingers
naar zichzelf. Het is een begroting
waarmee we vooruit komen. Volgens
mij is de raad niet heel verdeeld”,
aldus de CDA’er.

Moties
De raad diende twintig moties en
twee amendementen in. Nadat het
college gereageerd had op de vragen van de raad en hun visie op de
ingediende moties en amendementen gaf, werd de helft van het aantal
moties ingetrokken. Het College van
B&W liet weten al met verschillen
zaken bezig te zijn zoals het oprichten van een interventieteam om
criminaliteit tegen te gaan en met
een plan om de versnippering in het
winkelgebied tegen te gaan. Negen
van de in stemming gebrachte tien
moties werden aangenomen.
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Geen sturing op vermindering
dierenaantallen
SP, Pro Venray en PvdA willen dat vermindering van dieraantallen in de veehouderij en sturing daarop niet langer
uitgesloten wordt. Daarom dienden zij donderdag 27 juni een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering. De overige partijen zagen geen heil in een aansturing, zij lieten weten liever het landelijke beleid af te wachten.

Erepenning Hans
Teunissen
Het Limburgs Parlement nam vrijdag 28 juni afscheid van de
gedeputeerde Hans Teunissen (56). Doordat D66 geen steun
verleende aan het nieuwe college, gaat Hans Teunissen uit
Venray niet op voor een tweede termijn als gedeputeerde voor
de provincie Limburg. Voor zijn bewezen diensten tussen 2015
en 2019 kreeg hij een provinciale erepenning. “De afgelopen
tijd is een behoorlijke rollercoaster geweest. Ik ga als alles
achter de rug is, eerst even rust nemen. Ik zeg nu dan ook wel
eens: ik ben mijn baan kwijt, maar heb mijn leven terug”, aldus
Teunissen. (Foto: Provincie Limburg)

Verduurzaming van de landbouw
is een doelstelling van lokaal-, regionaal- en overheidsbeleid. Volgens de
SP, Pro Venray en PvdA kan de politiek op voorhand bepaalde maatregelen voor verduurzaming niet uitsluiten,
omdat het een dergelijk belangrijke
waarde heeft. “Waarmee bereiken we
duurzame landbouw? Tientallen wetenschappers bevestigen dat een forse
afname van de veestapel noodzakelijk
is voor duurzame landbouw. De uitstoot
van stikstof, mest, fijnstof geur, moet
minder”, zegt Joep Gielens (Pro Venray)
die een taboe wil doorbreken.
Jan Hendriks (SP) deelt deze
mening: “Gezien de klimaatdoelstellingen zullen de vergunningen voor grote
stallen, de mestverwerking en afzet
aangepast dienen te worden op het
ruimtelijk beleid en zal noodzakelijke
inkrimping van de intensieve veehouderij in gang gezet dienen te worden.”
Volgens Theo Mulders

(Samenwerking Venray) is het geen
goede keuze om aan te sturen op
verminderen van dierenaantallen.
“Daarmee blokkeer je ontwikkelingen
die juist de milieuontwikkeling verbeteren. Het aantal dieren gaat echt niet fors
omhoog, want daar zijn rechten voor.”
Wethouder Van der Putten is het
eens met de overige partijen die het
aansturen van dierenaantallen niet als
een doel op zich zien. “Wat we hier
in Venray willen is een verbetering
van leefomgeving voor mens, dier en
milieu door alle facetten integraal te
sturen. Maar we willen tegelijkertijd
ruimte houden voor ontwikkeling van
de veehouders.”
Wel stemden alle partijen, behalve
de SP, in met de regionale POL uitwerkingen ‘Visie land- en tuinbouw NoordLimburg ‘ en ‘Regionaal Ruimtelijk
Kwaliteitskader Noord-Limburg’
dat in het kader van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg werd opge-

steld. Beide documenten richten zich
op het landelijk gebied en schetsen de
kaders voor het geven van ruimte voor
agrarische ontwikkelingen in samenhang met ruimtelijke kwaliteit. Het doel
is dat de land- en tuinbouw in de regio
Noord-Limburg een sterke economische sector is en kan blijven. Het gaat
hierbij om kwaliteit van wonen, werken en recreëren. Na vaststelling van
beide POL-uitwerkingen volgt een
nadere uitwerking op lokaal niveau.
De lokale uitwerking zal plaatsvinden
binnen het proces om te komen tot
een Omgevingsvisie voor de gemeente
Venray. De regionale POL-uitwerkingen
zijn niet bindend voor inwoners en
ondernemers, maar heeft wel een zelfbindende werking. Zo vormt de visie
een input voor de toetsing van initiatieven op het vlak van land- en tuinbouw
en dient het ruimtelijk kwaliteitskader
als hulpmiddel voor de beoordeling van
ruimtelijke ontwikkelingen.

Vergoeding voor leden
dorpsraden van de baan
De dorpsraden zitten niet te wachten op een vergoeding van gemeente Venray voor hun vrijwilligerswerk.
Wel vinden de dorpen dat op de leefbaarheidbudgetten niet meer mag worden bezuinigd en dat de bedragen
voortaan jaarlijks geïndexeerd moeten worden. Dat bleek maandag 1 juli tijdens het dorpsradenoverleg in
gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide.

Installatie
Emma Palmen
Emma Palmen (52) uit Oostrum werd vrijdag 28 juni geïnstalleerd
als Statenlid. Ze stond achtste op de noordelijke lijst van het CDA voor
de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart. Omdat
de partij met negen zetels wederom de grootste werd en CDA-leden
Ger Koopmans en Hubert Mackus opnieuw als gedeputeerde worden
gekozen, kwamen er twee plekken vrij. Eén van die plekken is voor
Emma Palmen (tweede van rechts). (Foto: Provincie Limburg)

Henny Jenner, van kerngroep
Bitterswijck, opperde in maart het
plan dat dorpsraadleden best een
vergoeding mogen ontvangen voor
hun inzet voor de publieke zaak.
Dat leverde veel discussies op.
Een vergoeding was nooit eerder ter
sprake gekomen. Afgesproken werd
dat de dorpsraden de kwestie eerst in
eigen kring zouden bespreken.
De animo om bij de gemeente een
vergoeding aan te vragen bleek maandagavond niet groot. “We zijn als vrijwilligers begonnen, en zo zien we het
dorpsraadwerk nog steeds”, zei Ruud
Wilms (Veulen). “Wij hebben er geen
behoefde aan, want dit is een vrijwilligersfunctie”, stelde Annemarie van
Kruijssen (Leunen). “We zien liever een

bijdrage voor het leefbaarheidsbudget.” Theo Kooter (Vredepeel) zit ook
niet te wachten op geld. “Dat we
serieus worden genomen, vind ik
veel belangrijker.” Dat beaamde Anita
Emonts (Oirlo). Ze haalde een recent
gesprek aan op het gemeentehuis.
Vijf dorpsraadleden hadden hiervoor
een middag vrijgenomen. “De ambtenaar had zich geheel niet voorbereid. Hij wist van niets. Het is veel
belangrijker dat de gemeente goede
ondersteuning biedt”, zei Emonts.
Bas Vennekens (Geijsteren) vond dat
waardering boven geld gaat. Jeanne
Jansen (Smakt-Holthees): “Ik doe dit
dorpsraadwerk al zolang. Je denkt
er niet bij na om een vergoeding te
vragen. Waardering en serieus geno-

men worden, tellen inderdaad veel
meer.” Andere dorpsraden lieten zich
in gelijke bewoordingen uit. Henny
Jenner (Blitterswijck) meldde de vergoeding als een waardering te zien.
“Bijvoorbeeld één euro per inwoner
om iets leuks mee te doen. De overheid kiepert steeds meer zaken over
de schutting, onder het mom van
‘los het maar op’. De balans is niet
juist. Er mag best een stukje waardering voor terugkomen.”
Het leefbaarheidbudget voor de
dorpen is al vier jaar op rij telkens
met drie procent gekort. Het dorpsradenoverleg verzoekt de gemeente de
bezuinigingsslag te stoppen en de subsidies jaarlijks te indexeren met het
inflatiepercentage.
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GEPLUKT Carel Jeuken

Hij speelde meer dan 1.250 voetbalwedstrijden voor voetbalvereniging Leunen en is sinds de oprichting lid van de voetbalvereniging, maar na 45 jaar op het veld en 11 jaar als leider
geeft hij er na veel nadenken de brui aan. Carel Jeuken (71), ook bekend als ‘de klompenman’, wordt deze week geplukt.
gelapt heeft. Daar wil ik graag achter
komen”, zegt hij met een grijns nadat
het briefje aandachtig bestudeerd is.
Carel is een man van de statistieken. Hij heeft vrijwel alles bewaard
en opgeschreven. Als 15-jarige jongen
was hij betrokken bij de oprichting
van de voetbalclub. Van zijn actieve
jaren als voetballer speelde hij één
jaar bij de jeugd en de overige 44

De redactie van HALLO Venray
kreeg onlangs een anoniem briefje
in de brievenbus. ‘Er is iemand bij de
voetbalclub die na 56 jaar actief lidmaatschap gaat stoppen. Misschien
is het iets om bij jullie in de krant
te zetten’, zo viel er te lezen. Dat
was voldoende aanleiding om een
bezoek te brengen aan Carel. “Ik ben
toch heel erg benieuwd wie met dat

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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jaar bij de senioren als laatste man
en aanvoerder, waarvan 12 jaar bij de
selectie. “Bij de veteranen heb ik nooit
gespeeld. Ik kon redelijk voetballen,
was vrij fit, kopsterk en kon daardoor
lang mee”, vertelt hij. “Ik vond het ook
mooi toen ik later in de lagere elftallen ging spelen. Ik kon dan de jongere jongens die buiten de selectie
vielen begeleiden. En later liet ik ze
ook vaker het vuile werk opknappen”,
lacht hij. “In mijn voetballende carrière
heb ik ook maar drie blessures gehad,
die zijn telkens verholpen door de
beroemde dokter Koumans van Roda
JC”, vertelt hij.
Aan mooi anekdotes heeft hij
geen gebrek. Gevraagd naar zijn mooiste moment als actief voetballer, moet
hij even nadenken. “De kampioensjaren zijn natuurlijk altijd bijzonder.
In 1984 speelden we een geweldig
seizoen. We wonnen alle wedstrijden
en speelden één duel gelijk, maar de
laatste wedstrijd moesten we minimaal gelijkspelen om kampioen te
worden. Gelukkig wonnen we”, zegt
hij. Ook vertelt hij over de periode dat
hij bij Leunen onder Jan Klaassen (oudinternational) speelde. “Fantastische
kerel. Hij zei altijd: ‘Ga gerust op
stap, maar denk bij ieder biertje dat
je drinkt eraan dat je morgen moet
voetballen’.” In al die wedstrijden,
kreeg Carel één keer een rode kaart.
“Die werd later kwijtgescholden”, zegt
hij. Op het moment dat Carel van het
veld werd gestuurd, ging de rest van
zijn team ook het veld af en werd de
wedstrijd gestaakt. “Tja, zo ging dat
in die tijd. Later moest ik voorkomen
in Nieuwstadt voor de tuchtcommis-

sie en werd ik in mijn gelijk gesteld”,
zegt Carel.
In 2008 stopte hij met actief voetballen nadat Carel in vrijwel ieder
seniorenteam gespeeld had. Hij werd
leider. “We hebben een heel leuk
team, dat kun je ook wel zien aan
degene die het langst in de kantine
blijven”, lacht hij. Plezier staat voorop
in de groep en Carel stelt dat hij zich
erg gewaardeerd voelt door de jongens. “Maar nu is het mooi geweest,
eigenlijk wilde ik vorig jaar al stoppen
op mijn 70e, maar omdat meerdere
waren die stopten, ben ik nog een jaar
doorgegaan.”

musea. Ook komen ze geregeld bij
hem thuis. “Dan komt bijvoorbeeld
een groep van zo’n 25 mensen, vertel
ik een en ander en dan gaan ze weer.
Maar ik doe het zodat het vak niet
verloren gaat”, zegt hij. “Ik heb dus
genoeg te doen. Mijn vrouw Nelly,
die me met het klompen maken helpt
met schilderen van onder andere het
eigen logo, vindt het soms een beetje
te veel allemaal”, lacht hij. “Maar het
is niet zo dat ik nooit thuis ben hoor.
Binnenkort gaan we samen weer lekker op vakantie. Voorheen meestal
naar Oostenrijk, maar tegenwoordig
blijven we in de Benelux.”
Voetballen en klompen maken,
dat zijn toch wel de twee zaken waar
hij het meeste mee bezig is. Maar ook
Carel is geboren in Brukske in
heeft hij in de dorpsraad gezeten,
Venray en is opgegroeid in een gezin
was hij lid van de werkgroep historie,
van twaalf kinderen. De klompenmadroeg hij zijn steentje bij aan de carnakerij is hem met de paplepel ingegovalsvereniging, een stratentoernooi en
ten. Het zit meer dan 200 jaar in de
de wijkvereniging en was hij voorzitter
familie Jeuken. Vol enthousiasme laat
van FNV Bouw. “Ik ben ook leermeeshij in de kelder van zijn huis de werkter in de bouw geweest. Dat was eind
plaats zien en zijn verzameling van
meer dan 500 klompen. Voor Carel, die jaren 70, ik leidde dan jongens op die
lange tijd als timmerman werkte, is de net van de lts afkwamen.”
Het is geen verrassing dat zijn
klompenmakerij, in tegenstelling tot
team, het vijfde elftal van Leunen,
de vier vorige generaties, een hobby
voorafgaand aan de wedstrijd allegebleven. “Toen mijn vader met penmaal klompen dragen. “Daar zijn we
sioen ging, heb ik het overgenomen.
inmiddels wel bekend mee geworden.
Zo bleef het in de familie”, vertelt hij.
Ik kan trouwens met klompen net zo
Ook over de grenzen zijn de klomgoed voetballen als met voetbalschoepen van de familie Jeuken bekend.
nen”, zegt hij. Of hij wel lid blijft van
Carel was met zijn klompen als enige
Europeaan aanwezig bij het 3.000-jarig de voetbalvereniging? “Ja, maar niet
bestaan van de stad Jeruzalem, Israël. meer als leider. Ik heb ervan genoten,
maar het is mooi geweest.” Het mys“Dat was erg speciaal.”
terie van het briefje wil hij wel nog
Regelmatig gaat Carel, die zelf
oplossen. “Inmiddels heb ik zo mijn
geen kinderen heeft, op pad om curvermoedens. Ik kom er wel achter.”
sussen te geven, onder andere bij

Klompen
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Intertoys Venray heropend
Intertoys Venray aan de Grote Markt is vrijdag 28 juni heropend. Marcel de Louw en zijn vrouw Madelon
namen de winkel over als franchiseonderneming.

Destijds zei David Brilleslijper, woordvoerder van Intertoys, dat er twee
mogelijke redenen waren voor de sluiting: het huurcontract is opgezegd of
het openhouden van de winkel is niet
rendabel.

Volledig verbouwd
Marcel en Madelon, eigenaren van een franchise Intertoys
in Mierlo, kwamen bij de nieuwe
Intertoys eigenaar in beeld en werden benaderd om in Venray de
winkel te heropenen als franchiseonderneming. “De winkel is vorig
jaar volledig verbouwd, alles is
nieuws. Mensen waren dan ook in
shock toen ze hoorde dat de winkel
dicht ging. We hadden uiteraard niet
gekozen voor een heropening als de

winkel verlies draaide voorgaande
jaren. Wij willen nu fris en fruitig
verder.”
Volgens De Louw krijgen ze
goede reacties van Venraynaren die
blij zijn dat de winkel toch weer open
is. “Dit zagen we ook tijdens het
openingsweekend. Het is erg druk
geweest. Ik denk dat een Intertoys
in Venray een toegevoegde waarde
heeft. Venray heeft een hartstikke
leuk centrum en is een leuk dorp.”
Voor het personeel blijft de
Intertoys in Venray hetzelfde. Volgens
Marcel zijn er zeven personeelsleden
van de voormalige Intertoys gebleven, de rest is of overgeplaatst naar
een andere filiaal of heeft ander
werk gezocht. De winkel heeft op het
moment tien man personeel.

Starters in de regio
Care for Women Venray
Na het faillissement van Intertoys
maakte de Portugese investeerder
Green Swan een doorstart. Donderdag

14 maart werd bekend gemaakt dat
ondanks de doorstart van het bedrijf
de Intertoys in Venray zou gaan slui-

ten. De speelgoedwinkel bleef tot eind
mei open om de producten via een
uitverkoop kwijt te raken.

Oh, zit dat zo!
Verhoging Aanmerkelijk Belangtarief afrekenen of uitstellen?
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Aanmerkelijk belangheffing is de inkomstenbelasting die betaald moet
worden als een aandeelhouder aandelen in een besloten vennootschap
(bv) verkoopt, geld uitkeert in de vorm van dividend of bijvoorbeeld de
bv liquideert. De aanmerkelijk belangheffing geldt voor de aandeelhouder
die ten minste 5 procent van de aandelen in de vennootschap bezit,
anders is sprake van een belegging die belast is in box 3.

De aanmerkelijk belangheffing
moet er voor zorgen dat de ondernemer met een bv grofweg dezelfde
belasting betaald als de ondernemer
die geen bv heeft. In de bv betaalt
de ondernemer vennootschapsbelasting over de winst. Wordt de winst
na belasting uit de bv gehaald, door
bijvoorbeeld een dividenduitkering
of liquidatie of via verkoop van de
aandelen gerealiseerd, dan komt
daar aanmerkelijk belangheffing bij.
Blijft de winst in de bv zitten dan
wordt de aanmerkelijk belangheffing
uitgesteld, maar de belastingclaim
blijft bestaan.
De vennootschapsbelasting gaat

de komende jaren volgens plan in
stapjes omlaag. Om toch een globaal
evenwicht te houden tussen de ondernemer met en zonder bv gaat de
aanmerkelijk belangheffing in twee
stapjes omhoog. Van 25 procent naar
26,25 procent in 2020 en vervolgens naar 26,90 procent in 2021.
Ook de bestaande belastingclaim
valt dan ineens onder het nieuwe
tarief. Ondernemers moeten dus de
keuze maken of ze met het oog op
de verhoging van de tarieven nog dit
jaar de belastingclaim (deels) willen
afrekenen.
De meeste ondernemers zullen
de neiging hebben de belastingclaim
zover mogelijk vooruit te schuiven,
zodat afrekenen dit jaar geen goed
idee lijkt. Dat kan anders zijn als de
verwachting is dat de claim toch al

binnen een afzienbare tijd afgewikkeld gaat worden. Bijvoorbeeld
als het de bedoeling is de bv te
liquideren. Dan zou het naar voren
halen van de liquidatie (of het doen
van een dividenduitkering) voor het
einde van het jaar toch een goed
idee kunnen zijn om de hogere
tarieven te ontlopen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Care for Women Venray
Henny van Eerten
De Schól, Heidseweg 44
5812 AB Heide (Venray)
06 38 28 39 32
h.r.vaneerten@careforwomen.nl
www.CareforwomenVenray.nl
Gezondheid
03 juli 2019

Activiteiten
Vanaf 3 juli 2019 staat Henny
van Eerten voor je klaar bij Care
for Women Venray. Care for
Women is een landelijke, professionele gezondheidsorganisatie
op het gebied van vrouwen en
hormonen. Care for Women
Venray helpt vrouwen om weer
goed in hun vel te zitten. Dit doet
de Care for Women specialiste
door uitgebreid de tijd te nemen
voor je vragen en klachten op het
gebied van hormonen. Er mee
leren leven betekent niet dat er
niets aan gedaan kan worden. De
begeleiding bestaat uit consulten
waarin de vragen worden beantwoord en de klachten in kaart
worden gebracht. Ook wordt er
gekeken naar leefstijlfactoren. Er
worden direct gerichte adviezen
gegeven om de klachten te
verminderen. Indien gewenst kan
een vervolgconsult worden
afgesproken.
Doelgroep
Bij Care for Women Venray
kunnen vrouwen terecht van alle
leeftijden. Bij problemen met

anticonceptie, klachten tijdens de
menstruatie, vragen over gezond
zwanger worden en zwanger zijn,
of bij klachten na de zwangerschap en tijdens de overgang.
Ook voor een Health Check kun je
een afspraak maken. Een
afspraak maken kan zonder
doorverwijzing. Vaak worden de
consulten vergoed uit de aanvullende verzekering. Daarnaast
gaan de behandelingen niet van
het eigen risico af.
Onderscheidend vermogen
De Care for Women specialiste
neemt je klachten serieus, het is
echt niet nodig er langer mee
rond te lopen. Henny biedt je een
luisterend oor en geeft je een
advies wat bij jou past. De klachten en adviezen worden nauwkeurig gemonitord en na een
paar afspraken zijn de klachten
meestal (grotendeels) verdwenen. De afspraak kan plaatsvinden in de praktijk en Henny doet
ook huisbezoeken. Nieuwsgierig
geworden of Henny ook iets voor
jou kan betekenen? Neem contact
op voor een gratis kennismaking.
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15 VRAGEN

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Anne Mulders
16 jaar
Raayland College
Venray

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Vliegen, ik zou dan naar alle plekken van de wereld vliegen die ik
nog graag zou willen bezoeken zoals
Australië en de Verenigde Staten.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Het verhaal over dat ik een mier vermoord heb toen ik klein was. De mier
liep over de tafel en ik wilde hem
aan mijn ouders laten zien, dus ik
zei: “kijk papa en mama een mier!”
en voordat ik het wist had ik de mier
platgedrukt.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben niet echt ergens verslaafd aan.
Alhoewel ik wel zo’n grote fan ben van
de televisieserie Once Upon A Time
dat mijn ouders weleens als grapje
zeggen dat ik hier een beetje verslaafd
aan ben. Ik heb de serie dan ook al
vier keer gezien.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Als ik zou moeten kiezen zou ik heel
erg graag nog een keer Lana Parrilla
willen ontmoeten. Ze is mijn idool en
ik heb haar wel al een keertje ontmoet, maar toen heb ik nog niet eens
10 seconden met haar gepraat. Graag
zou ik haar dus nog een keer willen
ontmoeten om haar te kunnen vertellen hoe veel ze voor mij betekent.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om actrice te wor-

aan
Anne Mulders

den, het allerliefste in de Verenigde
Staten. Nu weet ik dat maar een
beperkt aantal Nederlandse actrices
doorgebroken zijn in de Verenigde
Staten (Carice van Houten bijvoorbeeld), maar ik hoop ooit hierbij te
horen.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is volgens
mijn ouders mijn koppigheid en mijn
beste eigenschap is mijn doorzettingsvermogen.
Introvert of extravert?
Als ik me ergens niet op mijn gemak
voel, zeg ik bijna niks en word ik best
wel verlegen (introvert). Maar als
ik me wel op mijn gemak voel en ik
ergens zenuwachtig voor ben, is de
kans best wel groot dat ik daar over
door blijf praten (extravert). Als men-

sen dan op een gegeven moment
vinden dat ik te veel praat, geven ze
dat meestal wel aan en dan kan ik ook
weer stoppen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel erg graag een keer een
reis door de Verenigde Staten willen
maken. Dan wil ik vooral de steden
en staten bezoeken die vaak in films
en of series voorkomen zoals: New
York (Friends), Maine (Once Upon A
Time), Miami (CSI Miami) en natuurlijk
Hollywood.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn foto met Rebecca Mader een
actrice van de show Once upon a time.
Ik heb haar ontmoet bij CCXP, een
comic con in Keulen.
Wat is je favoriete hobby?
Zoals ik al eerder zei: Once Upon A
Time kijken. Het is spannende en
leuke show.
Wat staat boven op je bucketlist?
The happy ending convention bezoeken. Dit is een Comic Con in Parijs
waar elk jaar erg veel Once Upon A
Time castleden naartoe komen. Je kunt
deze castleden dan ontmoeten, foto’s
met hen maken en handtekeningen
vragen.
Wat is het voordeel van blijven
zitten?
Alle examenstof die je in de vierde
hebt gehad, wordt nog een keer herhaald en als je eventuele fouten hebt
gemaakt in je vakkenpakket krijg je
nog de kans om die recht te zetten.
Ik had bijvoorbeeld een economie en
management pakket met aardrijkskunde en biologie gekozen, maar ik
kwam er halverwege de vierde achter
dat ik voor een van mijn mogelijke
vervolgopleidingen (ik twijfel nog tussen drie verschillende opleidingen)
scheikunde vereist is. Voor volgend
jaar heb ik dus economie ingeruild
voor scheikunde, waardoor ik nu een
natuur en gezondheid pakket met
aardrijkskunde en geschiedenis heb.
Biologie zit al vast in het pakket.
Zijn er gebeurtenissen in je leven
geweest die je vervelend vond,
maar nu niet meer?
Van groep zeven tot en met de derde
klas ben ik gepest en buitengesloten.
In de brugklas was het pesten het
allerergste, daar werd ik echt heel erg
gepest. In groep 7 en 8 en de klassen
2 en 3 werd ik vooral heel erg veel
buitengesloten. Toch ben ik hier sterk
uit gekomen, heb ik nu vriendinnen en
ben ik vooral gelukkig.
Wat is het eerste waar mensen aan
denken als ze jouw naam horen?
Clouseau en Herman van Veen hebben
allebei een liedje dat Anne heet, hier
wordt vaak aan gedacht bij mijn naam.
Of natuurlijk aan Anne Frank. Volgens
vriendinnen is het dat ik heel veel
lach. Ik kan niet stoppen met lachen
en doe dit ook veel en graag.
Waar heb je echt spijt van?
Ik heb tot nu toe nog nergens echt
spijt van. Ik zeg altijd ‘what doesn’t kill
you makes you stronger’. Oftewel alles
in het leven gebeurd met een reden
en zolang je er niet aan dood gaat kan
het je alleen maar sterker maken.

Vakantie
Eindelijk is het dan zo ver.
Weken en maanden hard
werken, maar dat wordt nu
goed beloond. Ik mag door
naar havo 5. Het jaar gaat zo
snel voorbij. Een jaar geleden
had ik dit nooit verwacht. Dat
komt omdat ik een jaar geleden examen deed op vmbo-t
niveau, het oude mavo. Voor
mij was dit jaar een compleet
andere ervaring.
Ik begon met vier jaar
vmbo-t. Ik had het eigenlijk
nooit naar mijn zin, werd gepest
en was dan ook blij toen ik
geslaagd was. Daarna ging ik
met plezier naar de havo.
Heb nieuwe vriendinnen
gemaakt en nieuwe ervaringen
opgedaan. Oh, en ik was eindelijk vrolijk en mezelf. Iets wat ik
lang niet kon. Dus toen de
laatste toetsweek van havo 4
aanbrak, schrok ik een beetje.
Ik besefte dat het jaar snel
voorbij was gegaan. Ik had mijn
doel bereikt, naar havo 5 gaan.
Nu doe ik alleen nog maar
dingen die ik wil doen en die ik
leuk vind. Die laatste toetsweek
was bloed, zweet en tranen.
Het was veel en ik snapte niet
overal evenveel van, maar het
is gelukt. Ik kan naar havo 5.
Nu ga ik genieten van de
zomervakantie, zeven weken
niks doen en genieten van de
zon. Natuurlijk ga ik nog leuke
dingen doen met vriendinnen
en met mijn familie, maar
vooral lekker thuis zijn.
Natuurlijk ga ik lekker wat geld
bij verdienen in de supermarkt.
Het beste van de vakantie is
misschien nog wel, dat ik niet
op vakantie ga. Zo kan ik snel ja
zeggen, als we wat willen doen.
Voor nu hoef ik alleen nog mijn
rapport op te halen. Voor iedereen geniet van de zomervakantie, op naar nieuwe ervaringen
in het nieuwe schooljaar.
Jacky
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Onze fietspaden moeten geschikt
zijn voor de elektrische fiets eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Fietsen is gezond. Maar toch raken er ieder jaar in Nederland 350.000 fietsers gewond, waarvan er 65.000 bij de eerste hulp van het ziekenhuis
terechtkomen. De laatste jaren gebeuren er steeds meer ongelukken.
Door de vergrijzing zijn er ook steeds meer ouderen in het verkeer.
Dankzij de komst van de elektrische fiets, heeft het fietsen met ondersteuning
onder ouderen een vlucht genomen. Op fietspaden kunnen gevaarlijke situaties
ontstaan door de grotere snelheidsverschillen tussen fiets en elektrische fiets.
Hierdoor zijn er meer inhaalacties. Op fietspaden in twee richtingen kan dat
onveiliger worden.
Een snelfietsroute is in het ideale geval een breed fietspad met weinig
obstakels, flauwe bochten en zo min mogelijk kruisingen. Als er al kruisingen
zijn, dan heeft de fietser op de snelfietsroute voorrang. De stichting Burgers van
Venray is benieuwd naar wat er binnen de gemeente Venray in de toekomst
gaat veranderen naar aanleiding van het door Carla Brugman geïntroduceerde

verkeersveiligheidsplan: een fietsring zonder oponthoud.
Het college wil zich met name gaan richten op het langzaam verkeer: de
(elektrische) fiets en de voetganger. De veiligheid en de bereikbaarheid van
voorzieningen in het centrum, ook die in de kerkdorpen krijgen prioriteit.
Er worden brede (snel)fietspaden aangelegd. Alle Venraynaren worden daarom
uitgenodigd om gedurende de maand juli te reageren op de stelling: Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor de elektrische fiets.
Venraynaren kunnen aangeven het daarmee eens of oneens te zijn en
waarom ze dit vinden op de website www.burgersvanvenray.nl Op die site
staan ook enkele artikelen van landelijke organisaties over veiligheid op de
(elektrische) fiets.

Bespreking stelling Burgers van Venray van maand

Stille armoede veroorzaakt eenzaamheid
In de maand juni hebben de inwoners van de gemeente Venray kunnen reageren op een stelling over armoede op de website Burgers
van Venray. De stelling was: Stille armoede veroorzaakt eenzaamheid. In die periode hebben 880 personen de site bezocht. 92 procent was het eens
met de stelling. Van de 37 personen die daarnaast hun eigen visie op de stelling hebben aangegeven, staan hierna enkele reacties vermeld.
Henriette vindt dat je daar inderdaad niet mee te koop loopt als je minder
te besteden hebt. “Hierdoor kom je geleidelijk aan in de vergeten hoek terecht
en word je eenzaam. Ik moet rondkomen van alleen een AOW-uitkering en kan
mij iets extra’s nauwelijks veroorloven. Jaren geleden had ik nog verschillende
vriendinnen, maar nu ik minder te besteden heb hoor ik er niet meer bij. Ik heb
geen geld om op een terrasje te gaan zitten of naar de schouwburg te gaan.
Waarom houden diegenen die zich van alles kunnen veroorloven, zo weinig
rekening met de minderbedeelden?”

Joke Brands schrijft: “Heb maar eens heel weinig te besteden, zodat je
constant moet wikken en wegen wat je kunt kopen of niet, waar je aan kunt
deelnemen of niet. En dit geldt niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen
die moet zien rond te komen van een klein inkomen.” Ineke Grootemaat is van
mening dat mensen die in armoede leven vaak de deur niet meer uit komen,
waardoor ze helemaal geïsoleerd worden. “Dus stille armoede veroorzaakt eenzaamheid. Je loopt niet te koop met je armoede. Het is verschrikkelijk dat dit
nog bestaat in Nederland. Wat dat betreft doet de regering echt iets fout.”

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.

College kan slecht voorspellen
De plannen van het college in Venray worden maar deels vertaalt in
resultaat. Afgelopen jaar hield de gemeente Venray op een begroting
van ruwweg 130 miljoen euro ruim 6 miljoen over. Ook voorgaande jaren
was het beeld daarmee vergelijkbaar. Wat moeten we daarvan vinden?
Het hangt er maar vanaf hoe
je ernaar kijkt. Prima dat er geen
tekort is. Maar is overhouden wel
altijd goed? Het zou óók zomaar kunnen betekenen dat de gemeente
niet gedaan heeft wat er afgesproken was. Zo is bijvoorbeeld afgelopen jaar minder dan de helft van

de geplande investeringen van 73
miljoen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Niet voor niets geeft de accountant in zijn verslag het advies aan de
gemeente om eens kritisch te kijken
naar haar ‘voorspellend vermogen’.
Het begrotingsoverschot van 6 miljoen roept bij de VVD Venray ook nog

een andere vraag op. Waarom moet
de onroerendezaakbelasting (ozb)
zo nodig elk jaar stijgen? Gemiddeld
betaalde u als inwoner 313 euro ozb
en hield de gemeente aan het einde
van het jaar 144 euro per inwoner
over. Tandje minder met de ozb had
dus best gekund.
Tenslotte: wat betekent dit patroon
(veel plannen, slechts gedeeltelijk
realiseren en dus royaal overhouden)
voor komend jaren? Hoe moet het college zo haar ambities realiseren? Komt

daar nog wel wat van terecht? In
de aanloop naar de begroting 2020
presenteert het college deze week
een voorjaarsnota met opvallend
weinig inhoud. Misschien realistisch
gezien het ‘voorspellend vermogen’
van de gemeente. Maar tegelijk ook
teleurstellend tegen het licht van de
torenhoge ambities in het collegeprogramma.
Harrie van Oosterhout,
VVD Venray

Nóg meer logistiek in Venray?
Er komt steeds meer logistiek in Venray. Hiervoor worden enorme
hallen gebouwd waarbij aan de buitenkant niet af te lezen is wat daarbinnen eigenlijk gebeurt, wie hier investeert of waar dit bedrijf voor staat.
Logistiek is daardoor een anoniem gebeuren dat geen of nauwelijks binding heeft met de Venrayse
gemeenschap. Toch zijn de gevolgen voor Venray groot. Er is sprake
van een enorm ruimtebeslag waardoor de Venrayse bedrijventerreinen inmiddels vrijwel vol zijn. En er
komen steeds meer vrachtwagens

die de toegankelijkheid van Venray
bemoeilijken en milieuschade veroorzaken. Dit is bepaald geen duurzame
ontwikkeling. In goedkope arbeidskrachten gespecialiseerde uitzendbureaus vragen de gemeente om hen te
faciliteren met almaar grotere locaties voor huisvesting van deze werknemers. En daarbij tegelijkertijd ook

alle sociale problemen op te lossen.
Het is beter dat een pas op de plaats
wordt gemaakt, want de keerzijde
is dat Venray minder aantrekkelijk is
geworden voor innovatieve bedrijven
met hoogwaardige werkgelegenheid.
Je zou dat kunnen veranderen door
het nieuwe bedrijventerrein dat in de
Spurkt gaat komen zodanig te ontwikkelen dat hier juist deze bedrijven
kunnen landen. Daarvoor moet het
wel hoogwaardig worden ingericht.
Dat betekent rekening houden met

het kwetsbare beekdallandschap,
de aanwezige natuurwaarden en
zelfvoorzienend zijn qua energie.
Kortom, het idee van een groene
campus. Met een dergelijk bedrijventerrein zou Venray een begin
kunnen maken met een ander soort
economische ontwikkeling. We zouden deze kans niet voorbij moeten
laten gaan.
Cees de Vocht,
commissielid VENRAY Lokaal

De kriebels
Ooit afgevraagd hoe zwaar
de Noord-Koreaanse leider
Kim Jong-un is? En het
gewicht van Donald Trump? Ik
zal het u verklappen; de
eerstgenoemde weegt 130
kilo, de laatstgenoemde
108,4. Dit beruchte duo was
weer eens bijeen vorige week.
Hoop media erbij natuurlijk,
alleen één ding waren beide
heren jammerlijk vergeten: een
afspraak bij de kapper. Het ziet
er toch niet uit? Ik moet eerlijk
zeggen dat ik niet wakker lig
van deze ontmoeting, ook al
besef ik wel degelijk dat wij het
hier erg goed hebben in dit
koude kikkerlandje. Waar ik wél
wakker van lig, weegt iets
minder dan de eerder
genoemde twee heren. Het ene
weegt 0,0085 gram, het
andere…nou ja, niet te wegen
eigenlijk. De eerste is de steekmug, die hier op st. Anna royaal
voorhanden zijn. Het andere, u
raadt het al, de haartjes van de
processierups. De bomen hangen er vol mee. Een goede drie
weken geleden ontdekten we
hier de eerste nesten, en nu
zitten we erin. Ik heb me eigenlijk nooit verdiept in deze
behaarde wurm, en dacht
werkelijk (als Fries zijnde) dat
ze alleen in Limburg woonden.
Processie, Limburg, voelt u
hem? Hoe naïef kun je zijn? De
rollen duct tape en potten
verkoelende aloë vera-zalf zijn
niet meer aan te slepen.
Iedereen die ik zie krabt zich
een ongeluk, ook achter de
oren; wat moeten we er toch
mee? Ik moet u het antwoord
schuldig blijven. Over een dag
of tien zullen de rupsen hun
wilde aren verliezen en vlinders
worden. Dan zijn we er hoogstwaarschijnlijk weer vanaf.
Iedereen veel sterkte!
Maarten
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Verkennerij Leunen en St. Petrus

60 jaar lid van
Reünie verkenners scouting Concordia Wanssum
In het Pelgrimshuis in Smakt vindt zaterdag 13 juli om 12.00 uur een reünie plaats van de oud-leiders van
scoutingclub Verkennerij Leunen en St. Petrus. De 88 jarige Jan Verhulst, die al sinds 1959 in Nieuw-Zeeland
woont, komt speciaal voor deze reünie naar Venray.

Sraar Volleberg werd op vrijdag 28 juni gehuldigd op de slotrepetitie van Concordia Wanssum, omdat hij inmiddels 60 jaar lid is van de
vereniging. Twee afgevaardigden van de Limburgse Bond voor
Tamboerkorpsen hebben hem daarom een gouden insigne met
twee briljantjes mogen opspelden.

Jan Verhulst (tweede van rechts) met verkenners op kamp in Afferden
In 1945 werd Jan Verhulst lid van St.
Petrus groep in Venray. Hij gradueerde
van senior Verkenner tot vaandrig in
1949 (assistent-leider bij de scouting),
en later naar hopman (leider). Nadat
hij werk kreeg in Leunen switchte
hij naar Leunens Jong Nederland dat
in 1955 overging in de Verkennerij
Leunen. In 1959 emigreerde Jan naar
Nieuw-Zeeland waar hij ook even leider
van de scouting is geweest. “Het verschil met Venray en de jongens in
Nieuw-Zeeland was te groot. Ik ben

wel vijftien jaar voorzitter geweest
van de Wardville Scout Group waarvoor ik The New Zealand Chief Scouts
Recommendation ontvangen mocht”,
vertelt Jan.
Gerard Lucassen uit Venray kwam
met het idee om een reünie te organiseren. Jan ziet de reünie als een
laatste afscheid van zijn oude vrienden. “Men weet nooit, maar met 88
jaar zal dit wel mijn laatste reis zijn.
Ik ben heel blij dat Gerard deze gelegenheid heeft aangegrepen om nog

een laatste bijeenkomst te organiseren. Ik heb herinneringen aan de
verkenners zo lang als mijn arm. En de
meeste zijn hele goede herinneringen, zoals de zomerkampen en de
fietstochten.” De meeste oud-leiders
van de scoutingclub hebben Jan ruim
zestig jaar niet gezien. “Ik heb nog
sporadisch contact met oud-akela Bep
Driessens-Tews via e-mail en verjaardagstelefoontjes.” Voor Jan is het een
verrassing welke oud-leden er aanwezig zullen zijn tijdens de reünie.

Vrijwilligers gezocht

Gezicht nodig bij Christoffel
Jarenlang bestond het bestuur van gymnastiekvereniging Christoffel van Venray uit vier bestuursleden, maar
nadat twee leden een andere weg insloegen, zat de vereniging onder andere zonder voorzitter. Bestuursleden
Anne Marie Bastiaans en Annemiek Manders zetten zich samen in om vrijwilligers te zoeken.
Vorig jaar werd de noodklok geluid
om een nieuwe aanwas van bestuursen commissieleden voor Christoffel
bij elkaar te krijgen. Die kreeg de
vereniging ook, maar een voorzitter
vinden bleek toch moeilijk. Nog altijd
zit de gymnastiekvereniging zonder
voorman/-vrouw. “De harde kern is
gevuld, maar we hebben nog een
gezicht nodig voor gymnastiekvereniging Christoffel. De voorzitter moet
iemand zijn met affiniteit met turnen
en een persoon zijn die de de kar trekt
en zich wil inzetten voor een club”,
vertelt Annemiek Manders.

‘Vier bestuursleden
te weinig’
Anne Marie en Annemiek spreken
alle lof uit voor de oude bestuursleden
die jarenlang de kar trokken. “Toch
is het niet te doen om een vereniging met maar vier mensen te leiden.
Dat is onvoorstelbaar, ze waren enorm
fanatiek. Maar er waren eigenlijk te

weinig handjes om alles op te pakken.
De nieuwe aanwas zorgde voor een
frisse start en een andere kijk op de
vereniging. De veranderingen die er
kwamen, deden natuurlijk het nodige
stof opwaaien maar iedereen ziet ook
de positieve kanten van de veranderingen. Ook heeft de club meer rust en
structuur gekregen, taken kunnen nu
verdeeld worden”, vertelt Annemiek.
Per 1 juli bestaat het bestuur uit zes
leden, maar een voorzitter wordt nog
steeds gezocht.
Gymnastiekvereniging Christoffel
bestaat uit zo’n zeshonderd leden tussen de 1,5 en 80 jaar en circa twintig vrijwilligers. Ondanks dat de twee
dames er alles aan doen om een
voorzitter te vinden, blijkt dat lastig. “Mensen zijn vaak angstig om
een grote club te besturen, ze moeten een bepaalde drempel overgaan.
Daarnaast zoeken we nog vrijwilligers
voor verschillende commissies en activiteiten”, vult bestuurslid Anne Marie
Bastiaansen aan. Toen ze hoorde dat

de club bestuursleden nodig had,
meldde zij zich meteen aan. Zij vindt
het bestuurswerk leuk en interessant.
“Mijn zoon turnt al een tijdje bij de
vereniging, maar ik heb zelf geen verstand van turnen.”

Voldoening
“In het begin klapperden mijn oren
toen ik tot het bestuur toetrad, ik leer
elke vergadering weer iets nieuws.”
Annemiek is dankzij haar dochter
in het bestuur van de club gerold.
“Veel ouders denken dat een club wel
draait, maar dat is een te makkelijke
gedachte. Het is leuk om je steentje bij
te dragen in de club waar je dochter
fanatiek lid van is. Je kunt meedenken en beslissen over het beleid van
de club, vaak denk je dit kan beter,
nu kun je het ook veranderen. Ik haal
daar veel voldoening uit en houd er
van om mensen te motiveren om mee
te doen.”
Aanmelden voor vrijwilligerswerk
kan bij info@christoffelvenray.nl.

Sraar speelt momenteel geen
instrument meer, maar heeft dit
in het verleden wel gedaan bij de
drumband. Ook is hij een hele tijd
de tamboer-maitre geweest. Trots
liep hij voorop als de fanfare of
drumband aantrad.

Sraar is bekend met de wereld
van fanfare, drumband en majorette. Hij heeft in het districtsbestuur gezeten van de LBT, waar hij
zich verdienstelijk heeft gemaakt.
Sraar is altijd nog volop aanwezig
binnen de vereniging.

Myrthe Moorrees
naar Duitsland
Voetbalster Myrthe Morrees uit Venray gaat van FC Twente naar
SC Sand, een club uit de Duitse Bundesliga.
De nieuwe club van Moorrrees
geldt als een stabiele club in de
Duitse bundesliga. De 24-jarige
Venrayse is inmiddels begonnen met
haar nieuwe uitdaging. Moorrees
speelde eerder ook voor FC Twente,
VVV-Venlo en in de jeugd speelde ze
bij SV Venray en RKSV Wittenhorst.
De club uit Duitsland is blij met

de versterking van de verdedigster.
“Moorrees was in april bij ons voor
een proeftraining en heeft een goede
indruk achtergelaten. Ze heeft ons
overtuigd met zuivere passes, haar
goede overzicht en sterke verschijning op de grasmat. We zijn blij dat
Myrthe voor ons heeft gekozen”,
schrijft de club op haar website.

Zomeravondbridge
in Venray
De gezamenlijke Venrayse bridgeclubs organiseren ook in 2018
weer een zomeravond-bridge-competitie. Dit wordt gedaan op zes
achtereenvolgende donderdagen vanaf donderdag 4 juli.
De competitie vindt plaats in wijkcentrum MFC Brukske. De speelavonden starten om 19.30 uur en het MFC
is geopend vanaf 19.00 uur. Iedereen
is van harte welkom en men kan zich
vanaf 19.00 uur laten inschrijven.
Om 19.30 uur wordt er gestart met
bridgen. Over alle avonden wordt een

prijs uitgereikt aan het hoogst scorende paar. De speeldagen zijn donderdag 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli,
1 augustus en 8 augustus. Neem voor
meer informatie contact op met
Theo Jacobs via telefoonnummer
0478 63 02 66 of per mail via
theojacobs@hotmail.com
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Mannenkoor start met nieuw initiatief

Rockkoor Venray

In het najaar start het Venrayse mannenkoor met een nieuw initiatief: RockKoor Venray. Het is een nieuw op
te richten zanggroep die bekende nummer zoals Nirvana en Bruce Springsteen gaat zingen.

verenigingen 15
Jeu de Boules Eurotoernooi

Jacques van den
Wollenberg wint
Door: Jeu de Boulesclub JBC Venray 80
JBC Venray 80 organiseerde op dinsdag 2 juli het maandelijkse Jeu
de Boules Eurotoernooi. Het evenement vond plaats op de Bouledrome
op het Speulpark aan de Hoopweg in Venray. Jacques van den
Wollenberg uit Bergen won het toernooi.
Iedere eerste dinsdag van de
maand wordt het Jeu de Boules
Eurotoernooi gespeeld. Het is een
evenement waarbij geïnteresseerden kennis kunnen maken met de
sport. Er werden drie wedstrijden
gespeeld, steeds tegen iemand
anders. Door dit systeem, is er vaak
een verrassende uitslag.
Aan de editie op dinsdag 2 juli
deden in totaal 46 deelnemers uit
Venray en omstreken mee, zelfs een
aantal uit Ammerzoden (Gelderland,
red.). Na twee wedstrijden waren
veertien spelers met twee gewonnen wedstrijden. Na drie wedstrijden bleven er nog acht over. Vijftien
personen hadden er twee gewon-

nen. De top-5 was als volgt: Petra
Park uit Venray belandde op de
vijfde plek. Jan Litjens uit Leunen
was de volgende op een vierde
plaats. Het brons was voor Wim van
den Voorn uit Venray, hij behaalde
met drie gewonnen wedstrijden
negentien punten. Uit Ammerzoden
belandde Anja Petersen op de
tweede plaats met twintig punten in drie wedstrijden. Vlak daarachter behaalde Jacques van den
Wollenberg één punt meer en won
het Jeu de Boules Eurotoernooi.
Jacques is woonachtig in Bergen.
Het volgende Eurotoernooi is op
dinsdag 30 juli. De wedstrijden
beginnen dan om 13.00 uur.

Beatles projectkoor uit 2016 (Foto: Jolijn van Gogh)
Mannen die onder begeleiding bekende rocknummers willen zingen, kunnen zich aanmelden.
De vorm die het koor krijgt en welke
nummers er uiteindelijk gezongen
worden, bepalen de deelnemers.
Ook beatboxers en rappers zijn meer
dan welkom om zich aan te melden. De organisatie laat weten dat

het niet noodzakelijk is om ervaring te hebben. Er wordt gewerkt
in een muzikaal team en er worden
ook workshops gegeven. Hierbij kan
gedacht worden aan een workshop
‘vocal percussion’, zangtechniek of
presentatie. In september wordt er
van start gegaan met een nieuw
repertoire en wordt er toegewerkt

naar het maken van een videoclip. De presentatie hiervan wordt
gecombineerd met enkele optredens. De repetities vinden plaats
op donderdagavond. De organisatie
laat weten dat op w
 ww.facebook.
com/rocketvenray updates worden
geplaatst. Aanmelden kan via
rockkoor@venraysmannenkoor

Zeelen en Van Maris winnen

Jeu de Boules in Venray

Zeges behaald

Motorcross uitslagen
Maik Hubers en Diego Hanen uit Venray behaalden in het weekend
van 29 en 30 juni twee zeges tijdens de motorcrosswedstrijden op het
circuit in Overloon.
Maik Hubers (Venray) was de
sterkste op MX open nationalen en
Diego Hanen bij de ONK sidecars en
quads tijdens het NK junior quads.
De vijfde en zesde plaats in de klasse
ONK quads masters waren voor

Johan Gommans (Oirlo) en Job Smits
(Ysselsteyn). Tijdens de Europese
Kampioenschapen (IMBA) voor
dames in het Engelse Lower Drayton
kwam Britt Jans-Beken (Wanssum)
en behaalde een derde plaats.

Het Grote KBO Jeu de Boules toernooi werd voor de 14e keer georganiseerd. 120 deelnemers, 60 koppels van
55 jaar of ouder deden mee aan het evenement. Het Bouledrome complex in Venray was met 33 buitenbanen
goed bezet.

Start in september/oktober 2019
weer met kooklessen.
Leer in tien lessen een rijsttafel te maken
uit grootmoeders tijd. We bereiden onze gerechten
nog op de authentieke manier, door gebruik te maken
van de vijzel en verse kruiden.

Waar?
IN ROERMOND:
OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND,
Citaverde College, Jaegersstraat 6,
6042 KA Roermond.
Oneven weken.
IN HORST:
OP MAANDAG- EN DINSDAGAVOND,
Citaverde College, Spoorweg 8,
5963 AE Hegelsom.
Even weken.
Er werd in twee poules met elk
dertig koppels gespeeld. Elk koppel
speelde drie wedstrijden. Na twee
wedstrijden in de A poule waren er
zeven koppels die twee wedstrijden
gewonnen hadden. Na drie wedstrijden waren er vier koppels die alle
wedstrijden gewonnen hadden. Eef
Zeelen met Johan van Maris waren op

punten de sterkste.
In de B poule waren er na twee
wedstrijden acht koppels die twee
wedstrijden gewonnen hadden.
Uiteindelijk waren er in deze poule
zes koppels die alles wonnen. Math
Steeghs met Dien Janssen uit Heide
waren de sterkste van deze poule. De
winnaars van beide poules speelden

de finale tegen elkaar. Uiteindelijk
werd de eindstrijd gewonnen door
Eef Zeelen en Johan van Maris met
13-10. Zij ontvingen de trofee uit
handen van de winnaars van afgelopen jaar. Voor overige uitslagen
en informatie kijk op www.bouledromevenray.nl
(Foto: Jan Derikx)

Kosten € 185,Wees er snel bij, schrijf u nu in, want VOL = VOL.
Voor meer informatie
kun je ook bellen of mailen
T 077 - 474 40 09 M 06-11 21 21 35
E indiepandoera@ziggo.nl

www.indiepandoera.nl
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Tennisvereniging De Gagel

Geelen Betontoernooi
Zeven teams streden op zaterdag 22 juni op tennispark de Gagel in Wanssum om de titel winnaar van het
Geelen Betontoernooi. Met vier overwinningen bleek het team uit Swolgen een terechte winnaar.
Het Geelen Betontoernooi, ooit
opgestart als Dorpentoernooi van
de voormalige gemeente MeerloWanssum, staat al jarenlang op
de agenda bij tennisvereniging De
Gagel als een toernooi waar gezelligheid, sportiviteit en rivaliteit de
boventoon voeren.

Hevige strijd
tussen teams
Ook dit jaar werd er hevig
gestreden tussen de diverse deelnemende teams uit Wanssum, Well,
Afferden, Swolgen en Oirlo, waarbij elk team een herendubbel, een
damesdubbel en een mixed team

op de baan bracht. In een competitie van zeven teams, waarbij
alle teams vier wedstrijden van
45 minuten speelden, ging het
warme weer zeker aan het einde
van de middag bij menig deelnemer zijn tol eisen. Vermoeidheid,
stijfheid en kramp bepaalden
steeds vaker het verloop van de
wedstrijden. Uiteindelijk bleek
het team uit Swolgen het best
bestand tegen al deze omstandigheden en werd met vier overwinningen een zeer terechte winnaar.
Op gepaste afstand eindigden het
team uit Afferden als tweede en
het tweede team van Geelen Beton
uit Wanssum als derde. Het eerste

team van Geelen Beton, het team
uit Oirlo, Well en van De Gagel zelf
leverden slechts een strijd in de
achterhoede. Alle deelnemende
teams gaven duidelijk te kennen,
dat ze bij de volgende editie graag
van de partij willen zijn.

Succes voor Venrayse tennissers

Bloedhete finaledag
bij TC Venray
Op het tennispark van TC Venray vond op zondag 30 juni de finale
plaats van het Uitmarkt Open plaats. Het toernooi had tweehonderd
deelnemers.

Prijsuitreiking op
buitenterras
Na afloop vond op het buitenterras onder het genot van een verfrissend drankje de prijsuitreiking plaats
in het bijzijn van de naamgever van
dit toernooi, meneer Geelen, die
overigens ook een van de deelnemers aan dit toernooi was.

Gymnastiekvereniging

Clubkampioenschappen
Christoffel
Gymnastiekvereniging St. Christoffel uit Venray hield zondag 30 juni clubkampioenschappen voor alle leden
in sporthal de Wetteling. De warmte in de zaal weerhield de turners en turnsters er niet van om goede prestaties
neer te zetten.

Marleen Custers-Lensen en Nicole Boots
Marleen Custers-Lensen kende
een succesvolle week. In de damesenkel 2 won zij de finale van Nicole
Boots. Met haar dubbelpartner Rosil
Hesen won ze ook het damesdubbel
2 door de finale te winnen van Resie
Hoeijmakers en Alexandra Nitsche.
Bij de mannen won Bart Theelen
net als vorig jaar de herenenkel 3.
Hij moest in drie sets tot het uiterste

gaan tegen Wouter Janssen van ELTV
uit Eindhoven. In het herendubbel 3
zegevierde het Venryase duo Wouter
van der Waerden en Kosse Elbers.
Zij wonnen van Raoul Killaars en
Gaspard Schyns uit Venlo. De overige
uitslagen zijn te vinden op www.
toernooi.nl De organisatie liet weten
dat het toernooi, ondanks de hitte,
voorspoedig verlopen is.

Nederlands kampioenschap

Teunissen valt
buiten prijzen
Wielrenner Mike Teunissen in Ysselsteyn is zondag 30 juni niet in de
prijzen gevallen bij het Nederlands kampioenschap wielrennen in Ede.
Hij werd 25e.
Teunissen fungeerde als leadout voor sprinter Danny van Poppel.
Teunissen kwam als eerste uit de
laatste bocht met als doel de sprint
aan te trekken voor Danny van
Poppel. Die ging de sprint echter te
vroeg aan, viel stil waardoor Fabio
Jakobsen het rood-wit-blauwe tricot
kon veroveren.
De tweede plaats van Van
De clubkampioenen komen uit
de hoogste klassen bij de jongens
en meiden wedstrijden. Bij de jongens, Karsten Chi, die voor het 3e

Plastisch chirurg
29 juli Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages
Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst

jaar op rij clubkampioen is geworden.
Jasper Sanders werd in die categorie tweede en Joris Donderwinkel
derde. Marlou Bos staat dit jaar weer

op de eerste plaats bij de meiden.
Femke Wijnhoven eindigde op de
tweede plaats en Mira Nabben werd
derde.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

Promotie arbiter
Nick Tunnissen
Scheidsrechter Nick Tunnissen is gepromoveerd en hij fluit komend
seizoen wedstrijden in de landelijke tweede divisie. De Venrayse
voetbalarbiter, die woensdag 3 juli zijn 32e verjaardag vierde, is al
enkele jaren actief in de derde divisie en heeft nu de stap omhoog
gemaakt.

Nick Tunnissen voetbalde bij
T 0478 533702 • M 06 54366249

de jeugd van Venray en hij begon
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
als 17-jarige aan de Basisopleiding
T 0478 533702 • M 06 54366249
Scheidsrechter (BOS). Zijn scheids-

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

Poppel werd even later uit de uitslag geschrapt. De jury vond dat
hij Ramon Sinkeldam te veel hinderde waardoor hij gediskwalificeerd
werd. Teunissen gaf in een interview met de NOS aan het parcours
te weinig onderscheidend te vinden.
De Ysselsteyner maakt zich nu op
voor de Tour de France die zaterdag
6 juli van start gaat in Brussel.

rechtersloopbaan raakte al snel in
een stroomversnelling en hij debuteerde zes jaar later in de hoofdklasse.
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Jera on Air
Ysselsteyn was van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 juni het decor van Jera on Air. Het punk- en hardcorefestival ontving zo’n 20.000 gasten van over de hele
wereld. Zij genoten van optredens van onder andere Backfire!, Converge en The Interrupters. Het festival werd voor de 27e keer georganiseerd.
(Foto’s: Portraits by Trix, Arne Crdnls, Kealey Photography en Natasja Anchorfocus via Jera on Air)
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Agenda t/m 11 juli 2019
do
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Wandeling Peelkunde schaapsdrift

Smartlappenfestival 2019

Rock’Scool Venray 2019

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Voetbalvelden Geijsteren

Tijd: 13.00 - 16.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Tijd: 14.30 - 18.30 uur
Locatie: Kleine zaal schouwburg Venray

Duitse Avond kermis Ysselsteyn

Jaarlijkse BBQ in ‘t Schöpke
Veltum

Concert Poco a Poco

Tijd: 20.00 - 01.00 uur
Locatie: Janpoelsweg 12, Ysselsteyn

Danskamp Danshuis Venray 8-18
jaar (t/m 7 juli)

Koningsreceptie
Tijd: 20.00 tot 21.00 uur
Organisatie: St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck
Locatie: De Zaal Blitterswijck

Locatie: Sporthal de Wetteling Venray

Dutch Open International
Sheepdog Trial (t/m 7 juli)
Locatie: Langoed Geijsteren

za
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Tijd: 15.00 - 16.00 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

Tijd: aanvang 18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke Venray

zo
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Beer pong toernooi
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Roelanzia Ysselsteyn

Luikse markt

Kindervakantiewerk (t/m 12 juli)

Tijd: 09.00 tot 16.30 uur
Locatie: Rondom kerk Wanssum

Locatie: Speelpark 1, Odapark/vlakwaterbossen
Venray

Kermis Ysselsteyn (t/m 9 juli)

Oldtimerweekend HIGRO Oirlo

Locatie: Janpoelsweg 12, Ysselsteyn

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Zandexploitatie Maessen Oirlo

Oldtimerweekend HIGRO Oirlo

Megapark Ysselsteyn

Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur
Locatie: Zandexploitatie Maessen Oirlo

Tijd: 11.00 - 20.00 uur
Locatie: Janpoelsweg 12, Ysselsteyn

Speelstad Venray 2019

Insectenwandeling

Tijd: 10.00 - 18.00 uur
Locatie: Schouwburgplein, Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: einde van de Zuiderbergweg, Oostrum

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

Cultureel-historische dag
in Venray
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray organiseerde zondag 30 juni een cultureel-historische dag in het
centrum van Venray. Tevens vond de uniformpresentatie van de schutterij plaats met aansluitend een Taptoe
met deelname van gerenommeerde (show) korpsen.

ALLROUND
INTERIEURBOUWER
BINNENDIENST / BUITENDIENST (Full-time)
Als ervaren Allround Interieurbouwer Binnendienst / Buitendienst
werk je zelfstandig of in teamverband aan hoogwaardige
interieurprojecten. Voor particulieren en zakelijke klanten
produceer je maatwerk in de werkplaatsen en dienen er producten
bij particuliere en zakelijke klanten geplaatst te worden.
Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een energieke medewerker die het een uitdaging vindt om binnen gestelde
deadlines uiteenlopende projecten
te realiseren. Voldoe jij aan de
volgende eisen dan ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn:
• Je bent in het bezit van een
afgeronde MBO opleiding in de
richting van meubelmaker
• Je kunt geheel zelfstandig
werken;

• Je werkt accuraat;
• Je bent een echte
teamplayer.
Aanbod
Je komt te werken binnen een
groeiende organisatie waar een
no-nonsense cultuur heerst.
Sollicitaties of vragen
richten aan:
Wiel Hermkes
info@hermkes-interieur.nl

Hermkes Interieur BV
Industriestraat 17a, 5961 PH Horst 077 - 398 08 89

www.hermkes-interieur.nl

Om 14.00 uur trok een historische optocht door het centrum van
Venray. Daarna volgden op de Grote
Markt, het Henseniusplein en het
Schouwburgplein diverse optredens

van schuttersgilden, vendelzwaaiers, zanggroepen, slagwerkgroepen
en een joekskapel. Later in de middag stond de Taptoe op het programma, waarbij diverse soorten

muziek ten gehore werden gebracht
door onder andere een trommel- en fluiterkorps, een doedelzakkenband, een fanfarekorps en
drumfanfares.
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Blitterswijck

Koningsreceptie
St. Antonius-Abt Gilde
Het koningspaar Christiaan en Tiny Langenkamp recepteren op
zaterdag 6 juli van 20.00 tot 21.00 uur in De Zaal te Blitterswijck.
Tijdens de receptie is er gelegenheid om Ans Thiesen, winnares bij de
gildezusters, te feliciteren.

Peelkudde schaapdrift w
 andeling
De Peelkudde schaapdrift van herderin Tineke Camps wandelt donderdag 4 juli door Geijsteren.
De wandeling zal rond de klok van 19.00 uur beginnen. De schaapskudde verzamelt bij de voetbalvelden en wandelt door het dorp naar de Burcht. Hier vindt vanaf vrijdagochtend 5 juli tot en met zondagmiddag 7 juli de Dutch Open International Sheepdog Trial, een wedstrijd schapendrijven gehouden
met border collies, plaats. De wandeling op donderdagavond is voor iedereen toegankelijk.
Op zondag 23 juni om 18.00
uur schoot gildebroeder en schutter Christiaan Langenkamp, met
het lossen van het 461e schot, zich
tot koning van het St. Antonius-Abt
Gilde. Hij volgt Lennart Gooren op.
Christiaan Langenkamp is een zoon
van Jan en Gerrie Langenkamp en
woont in Wanssum. Hij is schutter
en bierkruier bij het gilde en is ook
regelmatig te zien bij de werkzaam-

heden op het gildeterrein. Hij vroeg
zijn tante Tiny Langenkamp om hem
in zijn koningsjaar te assisteren als
koningin en zo een koningspaar te
vormen. Bij de gildezusters was het
klaroenblazer Ans Thiesen die bij het
187e schot de vogel naar beneden
haalde. Klaroenblazer Gijs Clabbers
knalde met het 124e schot de jeugdvogel naar beneden en mag zich dit
jaar Jeugdkoning noemen.

IVN Geijsteren-Venray

Op zoek naar de
bruine eikenpage
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 7 juli een insectenwandeling in de Boshuizerbergen, waarbij op zoek wordt gegaan naar de
zeldzame bruine eikenpage. De excursie start om 14.00 uur aan het einde
van de Zuiderbergweg in Oostrum en is voor iedereen toegankelijk.

‘Bij de Rosmolen heeft de
tijd stil gestaan’
Het hooiseizoen is weer begonnen. Willem Eickmans uit Oirlo hooit elk jaar met een tractor uit
1956 het weiland naast de Rosmolen in Geijsteren. “De tijd heeft bij de Rosmolen stil gestaan.
Daar wordt nog alles met oude werktuigen gedaan. De harken zijn zelfs van voor de oorlog.
Inmiddels hooi ik hier al dertig jaar als hobby. Eind juni is het ideaal hooi weer”, aldus Eickmans die
vrijdag 28 juni aan de slag ging met zijn tractor.

Hoewel de bruine eikenpage
bruin is, is deze dagvlinder familie
van de blauwtjes. Het is een vrij zeldzame vlinder die lokaal voorkomt op
de hogere zandgronden in het binnenland, de duinen en Zuid-Limburg.
De waardplant is, zoals de naam van
het beestje al verraad, de eik en dan
met name lage zomereikjes. De vliegtijd is van half juni tot begin augustus. In die tijd besteden de vlinders

veel tijd aan nectar drinken uit onder
andere bloemen van braam, sporkehout, wilde liguster, jacobskruiskruid
en koninginnekruid. De combinatie
lage eikjes en overvloed aan nectarplanten is dan ook essentieel wil je
deze vlinder vinden. “Andere interessante insecten zullen we niet ongezien voorbij lopen, maar het zoeken
naar de bruine eikenpage staat centraal”, aldus de organisatie.
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

5.699,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Chavez
Waan u in een prachtig landhuis met deze
klassieke keuken Chavez. Hier uitgevoerd met
kaderdeuren in fris wit satijnlak voor een landelijke uitstraling. Deze ruime keuken biedt
veel opbergruimte, waaronder een handige carrouselkast met draaiplateau’s.
Inclusief apparatuur met 5 jaar
garantie.

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach

Bijkeuken
op maat

Deze compacte keuken is
van alle gemakken voorzien. Het
verdiepte werkblad biedt alle ruimte

Wij ontwerpen ook bijkeukens voor u

om uitgebreid te kokkerellen. Hier uitge-

op maat. Aan de hand van de oppervlakte

voerd in de trendy kleur saliegroen, met

van uw bijkeuken en wat u er wilt doen en

een strakke zwarte greep. Een moderne

in wilt opslaan, gaat u met uw Super-

keuken, helemaal van deze tijd!

keukens-adviseur aan de slag om uw
ideale inrichting uit te zoeken.

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

