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Bouw volmolen
De bouw van de volmolen in Merselo gaat zeer voorspoedig mede dankzij de inzet van vrijwilligers. Volgens Pieter Weerts, van stichting Loobeek, zijn er geen echte obstakels
geweest. “Dat waren alleen kleine dingetjes die al werkende opgelost werden. We gaan nu verder met de bestrating van het terras om en bij de molen en daarna zal het ‘volmolenwerktuig’ geïnstalleerd worden samen met het waterrad. De oplevering is in het voorjaar.”

Zonneparken Oirlo en Castenray gekozen uit tender
De zonneparken van LC Energy in Castenray en Solarfields in Oirlo zijn als beste uit de bus gekomen uit
tender (aanbesteding) van gemeente Venray waarop initiatiefnemers konden inschrijven tot 1 december
2020. De beoordeling van de ingediende plannen gebeurde door een adviesteam. De gemeenteraad kan nog
haar wensen en bedenkingen kenbaar maken.
LC Energy uit Wageningen gaat
aan de Wüsterweg in Castenray
een kleiner zonnepark van 9 hectare aanleggen. Hiervoor wordt
een landbouwperceel gepacht van
Aspergeboerderij Friesen ten noorden
van Castenray vlak bij kippenbedrijf
Kipster en de A73. Het innovatieve
bedrijf uit Wageningen wil als proef
asperges kweken tussen de rijen zonnepanelen op een kleiner deel van
het zonnepark. Ook bestaat het idee
om er kippen te laten rondscharrelen.
LC Energy presenteerde het plan in
november 2019 in gemeenschapshuis
De Wis in Castenray.

Solarfields uit Arnhem kwam afgelopen najaar in beeld voor een zonnepark van 24 hectare in de hoek
Beemdweg-A73 in Oirlo. Deze locatie was door de dorpsraad van
Leunen als alternatief aangewezen voor het zonnepark in buurtschap Laagriebroek van Solarcentury
dat niet op draagvlak kon rekenen.
De hoek Beemdweg-A73 behoort
tot het grondgebied van Oirlo, maar
de dichtstbijzijnde huizen staan in
Leunen. De Leunse dorpsraad sprak
in december al bij het college de
voorkeur uit voor Solarfields in plaats
van het plan van Solarcentury.

Van de locatie van 24 hectare is 7 hectare bestemd voor de landschappelijke inpassing. Op 17 hectare worden
zonnepanelen gelegd die jaarlijks
24 miljoen kilowattuur duurzame
stroom opwekken. Dit is ongeveer één
derde deel van het gebruik van alle
huishoudens in gemeente Venray.
Solarfields zocht contact met omwonenden, energiecoöperatie BeePower
en de dorpsraden van Oirlo en
Leunen. “Daardoor kregen we een
beeld van wat er speelt in de omgeving”, zegt projectmanager Menno
van Bremen. “Het toenemende verkeer op de Beemdweg bleek bijvoor-

beeld een zorg te zijn. We voegen
daarom een wandelpad toe langs de
Beemdweg. Zodat de weg veiliger is
voor wandelaars en hardlopers rond
de Leunse Paes.”
Solarfields en BeePower hebben
een samenwerkingsovereenkomst
getekend waarin is vastgelegd dat
de coöperatie 50 procent van het
eigendom van het zonnepark kan
verwerven. “Het is zaak de kans te
grijpen dat de omgeving ook echt
mede-eigenaar wordt”, zegt secretaris Jacques Lemmen van BeePower.
“Daarnaast komt er een leefbaarheidfonds waarin de eigenaren van
het zonnepark een bedrag storten
dat ten goede komt aan de dorpen
Oirlo en Leunen.”
De locatie is nu nog een akkerbouwgebied tussen de Leunse Paes en het

Hoogriebroekse Bos.
“Rondom het zonnepark planten we
veel besdragende struiken”, zegt
projectmanager Sierk Hennes van
Solarfields. “Die houden het zonnepark niet alleen uit het zicht, maar
zorgen ook voor een beschutte en
voedselrijke leefomgeving voor
veel vogels en kleine dieren”. Bij de
opstelling van de zonnepanelen
wordt er rekening mee gehouden dat
genoeg zonlicht op de bodem komt
zodat gras, bloemen en kruiden kunnen blijven groeien. “Het zonnepark
betekent daardoor een meerwaarde
voor de ecologie in het gebied.“ In de
komende maanden wordt het plan
verder uitgewerkt en er volgt nog
een dialoog met de omgeving.
Tekst: Henk Willemssen

02

nieuws \ 2101

Loonen mag op post blijven

Onderzoek naar gronddeal wethouder Jan Loonen
De gemeenteraad geeft een onafhankelijk bureau de opdracht om
onderzoek te doen naar de gronddeal van wethouder Jan Loonen
met Waterschap Limburg. In de
tussentijd kan de wethouder op
zijn post blijven. Dat was de uitkomst van de ingelaste vergadering van de fractievoorzitters met
burgemeester Luc Winants op
dinsdag 12 januari.
Als privépersoon kocht en verkocht Jan
Loonen in 2016 grond in het Loobeekdal
in Merselo. Daar is Waterschap
Limburg bezig met een herinrichting
waarvoor gronden moesten worden
aangekocht om de beek te laten
meanderen. In enkele kranten wordt
de Venrayse wethouder beticht van
bevoordeling en belangverstrengeling
waarbij wordt gesuggereerd dat
zijn integriteit op het spel staat.
De basis van de krantenpublicaties
blijkt een twintig pagina’s tellend
rapport te zijn. De schrijvers zijn
anoniem en verschuilen zich achter
de naam ‘Venray Transparant’.
“We kennen deze club niet. We weten
niet wie het zijn”, zei Luc Winants.
Enkele fractievoorzitters wisten niet
goed wat ze met het anonieme
rapport aan moesten. Guus Reintjes
(CDA) die Toon Loonen, broer van
Jan, als fractievoorzitter verving,
nam er openlijk afstand van.
“Ze zijn zelf niet zo transparant.

Zij willen het bedrijventerrein
De Spurkt tegenhouden.” De acht
fractievoorzitters willen dat zo snel
mogelijk een extern bureau aan de
slag gaat om onderzoek te doen.
De gemeenteraad formuleert de
onderzoeksopdracht en voert ook de
regie. Burgemeester Luc Winants zal
er nauw bij betrokken zijn omdat hij
integriteit in zijn portefeuille heeft.
De fractieleiders haalden de commotie aan die na de publicatie op
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8 januari in NRC ontstond. “Het was
een grote consternatie”, zei Henk
Bisschops (PvdA). “We moeten snel
een onafhankelijk onderzoek starten.
Anders blijft dit altijd boven de markt
hangen. Het onderzoek mag ook niet
te lang duren, zeker geen driekwart
jaar. Dit moet snel van tafel.”
Jan Hendriks (SP) vond dat na de
uitkomst van het onderzoek politieke
conclusies moeten worden getrokken.
Toch was SP de enige partij die
meende dat Jan Loonen zijn taak
tijdelijk moest neerleggen. De andere
partijen vonden dat de wethouder
in functie kan blijven. Al stelde de
VVD zich wel kritisch op over de
relatie met bedrijventerrein De Spurkt
dat ook in het Loobeekdal komt.
“Deze kwestie kan impact hebben
op de besluitvorming”, zei Bas Künen
(VVD). Op dinsdag 26 januari is over
De Spurkt een extra raadsvergadering.
De andere fractieleiders gaven
de wethouder het voordeel van
de twijfel. De stelling ‘iemand is
onschuldig totdat het tegendeel is
bewezen’ klonk meerdere keren.

Vanaf nu
mediastilte in
acht nemen

“De inwoners van Venray hebben er recht op dat de feiten boven
water komen”, opperde Bas Künen.
Tino Zandbergen (Venray Lokaal) wees
op de negatieve uitstraling van alle
publiciteit. “Dit straalt af op zowel Luc
Winants, Jan Loonen, het hele college
als ook de raad. Daarom moet er snel
duidelijkheid komen.” Martin Leenders
(Samenwerking Venray) was blij met
het onderzoek en riep iedereen op
om vanaf nu ‘mediastilte in acht te
nemen’. “Dus ook niet meer reageren op sociale media”, aldus Leenders.
Joep Gielens (Pro Venray) pleitte voor
een breed onderzoek waarbij ook
andere partijen zoals het waterschap
en de provincie worden betrokken.
“Ook moeten we morele afwegingen meenemen”, vond hij. Guus
Reintjes (CDA) hechtte belang aan

een duidelijke opdrachtomschrijving.
“Het onderzoek moet wel gaan over
de grondtransactie”, zei hij. De CDA’er
wees er ook op dat Jan Loonen zijn
grondbezit bekend heeft gemaakt en
dat het in 2018 uitgevoerde integriteitonderzoek niets opleverde.
Luc Winants reageerde verheugd dat
Jan Loonen als wethouder kan aanblijven. “Ik ben blij dat het college verder
kan en dat de meeste partijen het vertrouwen in de wethouder uitspreken.
Want er zijn veel grote klussen te doen
waarbij we alle krachten nodig hebben.” Luc Winants haalde aan dat Jan
Loonen zich binnen het college afzijdig
hield als transacties in het Loobeekdal
ter sprake kwamen. Dat bleek ook uit
navraag die Luc Winants deed bij zijn
voorganger Hans Gilissen. “Jan Loonen
heeft zich altijd gehouden aan de
gedragscode. Er is geen aanleiding te
twijfelen aan de betrouwbaarheid van
de wethouder.”

Tekst: Henk Willemssen
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Luc Winants: “Ik heb geen publicatie tegengehouden”
Naast een onderzoek naar de gronddeal van wethouder Jan Loonen wil de gemeenteraad ook een onderzoek naar de rol van burgemeester Luc Winants. In de ingelaste vergadering van de fractievoorzitters op
dinsdag 12 januari betichtten enkele partijen de burgemeester ervan de persvrijheid te hebben geschonden door een artikel van nieuwsblad Peel en Maas Venray tegen te houden.
Dat laatste weersprak Luc Winants
met klem. “Ik heb nooit gezegd dat
ze het niet mochten publiceren. Dat is
de verantwoordelijkheid van Peel en
Maas zelf. Ik heb wel om de kans en
tijd gevraagd tot een juiste weergave
van de feiten te komen.”
Ook klonk kritiek op de burgemeester
dat hij het openlijk opnam voor Jan
Loonen nog voordat het onderzoek is
opgestart. Luc Winants reageerde dat

het bewaken van integriteit tot zijn
taak behoort. “Ik kom voor de integriteit van iedereen op. Daarvoor is
het belangrijk om zorgvuldig te zijn,
feiten te verifiëren en goed te kijken
naar wat waar is, want er ontstaat
altijd persoonlijke schade.”
Gemeentesecretaris Evert Voorn
lichtte toe dat het artikel ‘veel
namen, stevige beweringen, onjuistheden en onnauwkeurigheden’

bevatte. “Het risico op beschadiging
is groot”, aldus Voorn. Luc Winants
zei dat hij de schade voor Jan Loonen
wilde voorkomen. “Het gaat om
waarheidsvinding. Aantijgingen
moeten geverifieerd worden omdat
de integriteit in het geding is.
Dat zijn we verplicht en daarom telt
voor mij een deadline van de krant
niet.”
Toch wilden de meeste fracties dat

er een onderzoek komt naar de
rol van Luc Winants in relatie met
het Venrayse nieuwsblad. Alleen
in welke vorm is nog niet bekend.
Enkele partijen vinden een open
gesprek met hoor en wederhoor al
voldoende. Luc Winants zei het prima
te vinden en hij zegde zijn medewerking toe. ProVenray stelde al eerder
schriftelijke vragen aan het College
van B&W over de rol van de burgemeester. Voor het CDA hoeft er geen
onderzoek te komen. “Een schriftelijk
relaas is genoeg”, zei Guus Reintjes.
Tekst: Henk Willemssen

Jan Loonen wacht onderzoek af
Wethouder Jan Loonen wil niet reageren op alle publiciteit en zijn omstreden gronddeal met
Waterschap Limburg. “Om het onderzoek niet te verstoren. Het is in alle opzichten beter om eerst
de uitkomsten af te wachten”, zegt Jan Loonen die zelf heeft aandrongen op een extern onafhankelijk onderzoek.
“Ik heb vorige week een persverklaring afgegeven. Daarbij wil ik het

laten. De burgemeester is de enige
die erover naar buiten treedt”, aldus

Loonen die in de verklaring ook stelde
dat hij tijdens het onderzoek wil

aanblijven als wethouder. Hij voert
dan ook het woord tijdens de extra
raadsvergadering over bedrijventerrein De Spurkt op dinsdag 26 januari.
In de verklaring zei de wethouder het
onderzoek en de uitkomsten met vertrouwen tegemoet te zien.
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Draagvlak en participatie inwoners belangrijke taak

BeePower wil dat Venray meedoet in
energieopwekking
BeePower is nauw betrokken bij de plannen voor grootschalige energieopwekking in gemeente Venray. De meeste
initiatiefnemers van zonneparken kloppen bij de lokale energiecoöperatie aan voor steun om hun project te
realiseren. Ook speelt BeePower een rol bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor windmolens. Voorzitter
Rob in het Veld ziet het verkrijgen van draagvlak en participatie van inwoners als de belangrijkste taak.
Vijf initiatieven reageerden op de aanbesteding (tender) voor grootschalige
zonneparken die gemeente Venray in
oktober uitschreef. Drie ervan legden contact met BeePower: LC Energy
voor een zonnepark in Wüsterveld
in Castenray (9 hectare), Solarfields
in de hoek Beemdweg-A73 in Oirlo/
Leunen (19 hectare) en Solarcentury
in buurtschap Laagriebroek in Leunen
(26 hectare).

Samenwerkingsovereenkomst
“Initiatiefnemers zoeken vaak een
lokale energiecoöperatie op om

afspraken te maken over participatie
van inwoners en het verkrijgen van
draagvlak. Dit zijn ongelooflijk belangrijke punten”, zegt Rob in het Veld.
“We moeten even afwachten welk initiatief de gemeente uitkiest om mee
verder te gaan. BeePower wil dat de
Venrayse bevolking ook financieel kan
meedoen. We leggen dit vast in een
samenwerkingsovereenkomst met de
initiatiefnemers.”
Dat omwonenden vaak niet staan te
juichen bij een plan voor een zonnepark of windmolen in hun buurt vindt
de BeePower-voorzitter begrijpelijk.

Inkomsten vallen weg

CDA vraagt om steun
muziekverenigingen
De fanfares en harmonieën in gemeente Venray hebben het lastig
in de coronatijd. Volgens CDA-raadslid Erik Vullings raakt de
verenigingskas leeg doordat inkomsten wegvallen terwijl de
meeste kosten gewoon doorlopen.
De CDA’er stelt in de commissie
Leven van donderdag 21 januari vragen over de nijpende situatie bij de
muziekverenigingen. ‘Ze vervullen
een belangrijke functie in de dorpen en wijken en ze draaien veelal
op vrijwilligers’, aldus Erik Vullings.
Hij wil weten hoe de gemeente de
steunpakketten van de rijksoverheid
heeft verdeeld over de Venrayse cultuursector.
Naast grote professionele organi-

saties zoals Schouwburg Venray, de
bibliotheek, Venrays Museum en het
Odapark vraagt het CDA vooral aandacht voor de amateurkunst. De partij wil weten of het College van B&W
extra geld en steun wil geven aan
muziekverenigingen die hard worden getroffen. Ook wijst het CDA
op het belang van cultuureducatie
in het onderwijs. De gemeente kan
scholen ondersteunen bij het aanvragen van rijksmiddelen.

Probleem eerder aangekaart

‘Meldingen afvaldumpingen
in buitengebied niet mogelijk’
Het melden van afvaldumpingen in het buitengebied van gemeente
Venray is niet mogelijk met de MijnGemeente app. Dit komt omdat
deze app alleen meldingen oppikt waarbij een duidelijke locatie
wordt opgegeven zoals een straat en huisnummer. Dat stelt CDAraadslid Martijn Direks.
Hij stelde de kwestie aan de
orde in het vragenuur van de
commissie Werken en Besturen
van woensdag 20 januari.
MijnGemeente app is onder meer
bedoeld voor overlastmeldingen
in de buitenruimte. Bij een melding over bijvoorbeeld afvaldumping in het buitengebied, reageert
de app dat de opgegeven locatie
buiten gemeente Venray ligt.
“Voor het melden van dumpingen van afval, dat meestal niet bij
iemand voor de deur gebeurt maar
in het buitengebied, geeft deze app
een bijzonder praktisch probleem.
Het is in principe niet te melden”,
constateert Martijn Direks. De CDA’er

geeft aan dat dit probleem via
sociale media al enkele keren is
aangekaart maar dat er nog niets
is verbeterd. Hij stelt voor dat de
gemeente voortaan de BuitenBeter
app gebruikt. “Deze app kent deze
beperkingen niet.”
Het CDA-raadslid vraagt ook om
een betere communicatie over
afval. Volgens hem gaat het in het
buitengebied vaker om gedumpt
afval dat gratis bij het milieustation
in Venray kan worden ingeleverd.
Ook vraagt Direks om verenigingen
te ondersteunen die zwerfafval willen gaan opruimen.
Tekst: Henk Willemssen

“De procedure moet heel zorgvuldig.
En dat gebeurt ook. Betrokkenheid
en participatie van inwoners is van
zo’n groot belang. We willen niet dat
zo’n project in handen komt van een
buitenlandse investeerder die met
de winst aan de haal gaat.” Bij lokaal
eigenaarschap streeft BeePower naar
minimaal 50 procent. “Een essentieel
deel moet in handen komen van de
eigen inwoners.”

Het is belangrijk
iedereen te horen en te
informeren

Opstart
BeePower speelt in eerste instantie
vooral een rol bij de opstart. Dat is
juist in de fase dat het overleg met
inwoners plaatsvindt. Door de corona-

maatregelen is het al langere tijd niet
mogelijk om bijeenkomsten te houden in lokale gemeenschapshuizen.
Windpark Venray hield in december
digitale informatieavonden voor de
dorpen die behoren tot het zoekgebied voor windmolens. Er klonk toen
ook kritiek omdat niet alle bewoners in staat zijn aan zo’n digitale
bijeenkomst deel te nemen. “Het is
belangrijk om iedereen te horen en
te informeren”, reageert In het Veld.
“Bewoners moeten vragen kunnen
stellen en hun belangen naar voren
kunnen brengen. Het moet uitmonden
in maximaal draagvlak. Gelukkig zijn
mensen digitaal steeds vaardiger.
Maar je bereikt online inderdaad niet
iedereen. Je behaalt nooit hetzelfde
resultaat als bij een fysieke bijeenkomst. Het traject vergt daarom meer
tijd. We moeten straks toch naar de
dorpshuizen toe zodat mensen hun
zegje kunnen doen en om alle input
te verzamelen.”
BeePower is een burgerbeweging
die in 2018 is opgericht met als doel
draagvlak te creëren voor de energietransitie in Venray. De energiecoöperatie krijgt een steeds grotere rol maar

ontvangt geen financiële steun van
de overheid. Dat leidde al tot vragen
van het CDA. “De gemeente hoeft
BeePower niet financieel te ondersteunen. Het geld moet naar duurzame
projecten toe”, vindt de voorzitter.
“De gemeente moet wel goed nadenken over haar eigen rol. Om bijvoorbeeld in te stappen als eigenaar van
een windmolen. Ik merk wel dat die
wil er is.”

Blakterweg
Het zonnepark dat uit de tender wordt
gekozen kan op zijn vroegst in 2022
worden aangelegd. De beoordeling gebeurt door een adviesteam.
De gemeenteraad van Venray neemt
binnenkort een besluit. De eerste zonneweide verschijnt dit jaar toch in
gemeente Venray: aan de Blakterweg
in Oirlo. BeePower is vanaf het
begin betrokken bij het zonnepark
van 4,4 hectare van NaGa Solar uit
Maastricht. Omdat de omvang kleiner is dan 5 hectare valt dit zonnepark
buiten de tender.

Tekst: Henk Willemssen

De Heldense Bossen B.V. is een ANWB 5-sterren camping
met een groeiende populariteit. Wij zoeken een
gemotiveerde, proactieve en betrokken administrateur
en collega voor het zelfstandig uitvoeren van een
volledige bedrijfsadministratie.

Administrateur m/v
(20 uur per week)

Functietaken
Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
behoren onder andere:
• controle en verwerking van in- en verkoopfacturen,
kas en bank;
• administratieve ondersteuning van de receptie en
het reserveringssysteem;
• opstellen van btw-aangiftes en toezicht houden op
overige belastingen en verplichtingen;
• verzorgen van de maandcijfers en analyseren van
afwijkingen i.o.m. de directie;
• verwerken van noodzakelijke memoriaalboekingen;
• inrichting en onderhoud grootboek in Exact Online
en het actualiseren van stamgegevens;
• opstellen en actualiseren van de
investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting en
meerjarenbegroting;
• initiëren van kostenbesparingen en beheersing van
het werkkapitaal;
• werkzaamheden voor de jaarafsluiting t.b.v. de
accountant;
• meedenken in het professionaliseren en kwalitatief
verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen;
• ondersteuning directie, aansturen medewerkster
financiële administratie.
Wij vragen:
• afgeronde opleiding “Bedrijfsadministrateur” niveau 4
of soortgelijke opleiding (MBO+ of HBO denkniveau);
• bedrijfsadministratie: > 5 jaar ervaring in een
vergelijkbare functie als medewerker financiële

administratie / administrateur / assistent controller;
• Exact online: > 5 jaar ervaring;
• Microsoft Office: > 5 jaar ervaring en affiniteit met
Excel;
• ervaring met financiële analyses, begrotingen en
rapportages;
• zelfstandig, accuraat, kritisch, communicatief en
zorgvuldig met gepaste verantwoordelijkheid;
• extra uren te werken indien de situatie hierom
vraagt.
Wij bieden:
Wij willen samen met jou voorop blijven lopen en
verduurzamen om onze gasten ook in de toekomst
een fantastische vakantie te bezorgen. Wij bieden
een zelfstandige baan voor 20 uur per week met
een marktconform salaris, fijne collega’s en een
leuke, motiverende werksfeer. Verder dagen we
je uit om mee te denken in procesverbetering en
professionalisering.
Solliciteren:
Je bent geïnteresseerd in deze functie? Dan zien
wij je motivatiebrief inclusief CV graag uiterlijk
24 januari a.s. per mail tegemoet, t.a.v. van
mevr. Linda Peeters, medewerkster personeelszaken.
E-mail adres personeelszaken@deheldensebossen.nl.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen
met Linda Peeters of Sietse Tienkamp (directeur)
via telefoonnummer: 077 307 24 76

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden • WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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Nieuwe woonwijk in Leunen Zuid
In Leunen Zuid wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld met vijftig duurzame woningen. Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg, Mark van Doorn, algemeen directeur Janssen de Jong Projectontwikkeling en Jan
Jenneskens, wethouder gemeente Venray ondertekenden op 12 januari de exploitatieovereenkomst.

“De betreffende grond is tien jaar
geleden aangekocht door Janssen
de Jong Projectontwikkeling en
Wonen Limburg. In goed overleg met
gemeente Venray en de klankbord-

groep van de dorpsraad en omwonenden hebben we nu een plan gemaakt
om hier vijftig woningen te ontwikkelen. Dat is fantastisch nieuws. De
woningen worden energiezuinig en

gasloos, wat goed past binnen onze
ontwikkelvisie om duurzame woonwijken te creëren met aandacht voor circulariteit en natuurinclusiviteit”, aldus
Mark van Doorn.

Gevarieerd aanbod
Ook gemeente Venray is verheugd
over het aanbod van nieuwe woningen. Wethouder Jan Jenneskens: “Met
dit plan wordt een grote stap gezet
in het concreet maken van de wens
om meer woningen in de gemeente
Venray te realiseren. Samen met alle
betrokken partijen wordt hier een
mooi gevarieerd aanbod gerealiseerd”.
Het nieuwe woongebied ligt aan de
zuidzijde van Leunen en sluit aan
op de Vullingsstraat, het Sparveld
en Rondeveld. Daarnaast wordt er
een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd richting de Albionstraat. Het
woningaanbod bestaat uit dertien
sociale huurwoningen en tien huurwoningen in het middel dure segment
(zowel gezinswoningen als levensloopbestendige woningen). Daarnaast
komt er aanbod in het koopsegment:
vier twee-onder-één-kapwoningen,
vier rijwoningen, drie patiowoningen
en worden er zestien bouwkavels in
de vrije sector aangeboden.
Corporatie Wonen Limburg realiseert
de 23 huurwoningen. “Een mix aan

koop- en huurwoningen in diverse
categorieën zorgt voor een gevarieerde woonwijk. Naast de sociale
huurhuizen, bouwen we ook huizen in
het middenhuursegment. We vinden
het belangrijk dat mensen die niet in
aanmerking komen voor een sociale
huurwoning, of niet kunnen of willen kopen, toch betaalbaar kunnen
wonen,” aldus Ger Peeters.

Grote stap gemaakt
in wens om meer
woningen

Tegelijk met de ondertekening, is
ook het bestemmingsplan ter inzage
komen liggen. Verwacht wordt dat het
plan dit jaar onherroepelijk wordt en
er in het najaar gestart kan worden
met de verkoop van de woningen en
bouwkavels. In 2022 zal de bouw dan
daadwerkelijk starten. De verhuur van
de huurhuizen verwacht de corporatie
begin 2022 te kunnen starten.

Afname militaire
oefenvluchten
Het ministerie van Defensie gaat de komende jaren minder oefenen met jachtvliegtuigen. Dat komt door de vervanging van 68
F-16’s door 46 F-35’s. Bovendien wil defensie zo veel mogelijk
gebruikmaken van het oefengebied in het noorden van het land.

Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines/installaties om
productieprocessen te verbeteren. Ons doel is
om installaties betrouwbaarder, efficiënter en
effectiever te maken.
ARCO is actief in verschillende branches namelijk:
Agri & Food, Recycling & Bulk en Supply Chain
& Internal Logistics. We bieden de kleinere

Projectleider

standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote
turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
140 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen
en de toegenomen schaalgrote van projecten groeit
ARCO. Om de capaciteit uit te breiden zijn wij op zoek
naar nieuwe collega’s.

m/v

Als projectleider neem je de leiding in een team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, produceren,
monteren en opleveren van klant specifieke oplossingen. Je zorgt voor de coördinatie en begeleiding van het
project, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Hierbij stuur je op basis van technische en financiële
klantspecificaties, welke vertaald worden naar budgetten en bestektekeningen. In deze functie rapporteer je
aan de Directeur Operations en werk je nauw samen met de afdeling engineering en werkvoorbereiding.

Montageleider

m/v

Als Montageleider bij ARCO ben je verantwoordelijk voor een juist verloop van montage en installatie
werkzaamheden van onze producten op locatie bij de klant. Je hebt een uitdagende en afwisselende functie,
waarbij je veel tijd doorbrengt bij onze klanten. In deze functie heb je de supervisie over meerdere projecten tegelijk.
Voor meer informatie over deze vacatures bezoek onze website www.arco-solutions.nl

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan je sollicitatie naar hrm@arco-solutions.nl
t.a.v. Mariska Wilmink of bel +31 (0) 88006 5300
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl

Dat staat in de ontwerpnota
Luchtruimherziening die tot en
met 25 februari ter inzage ligt.
De ontwerpnota vermeldt dat het
aantal jachtvlieguren de komende
jaren afneemt met 10 tot 20
procent. Dit stemt werkgroep
Stop Vliegbasis de Peel hoopvol.
“We vragen ons vanaf het begin al
af waarom überhaupt een vliegveld
na dertig jaar heropend moet worden”, zegt Boudewijn Sterk van de
werkgroep. “Dit is een document
met veel informatie, wat zeker binnen de gemeenten en de CVOM
besproken dient te worden. Wij zullen als werkgroep de nota kritisch

doornemen voordat we een zienswijze indienen.” De ontwerpnota
Luchtruimherziening is te vinden op
de website Stopvliegbasisdepeel.nl
bij het laatste nieuws.
Door de komst van F-35’s en
nieuwe onbemande vliegende
systemen heeft defensie volgens
de ontwerpnota behoefte aan een
groter aaneengesloten oefengebied. De sensoren van de nieuwe
wapensystemen kunnen veel verder kijken dan die van de F-16’s.
Om de overlast door oefenvluchten
te beperken, wordt zo veel mogelijk boven zee gevlogen.

Zonnepark Kronos nog niet
van de baan
Het afgewezen zonnepark van Kronos Solar in Smakt is nog
steeds niet definitief van de baan. Een woordvoerder van
gemeente Venray laat weten dat nog altijd overleg loopt met de
Duitse projectontwikkelaar.
De gemeenteraad sprak zich op
12 mei 2020 uit tegen het zonnepark
van 20 hectare tussen de spoorlijn
en A73 in Smakt. Eerder besloot het
College van B&W het licht op groen
te zetten omdat het door Kronos
aangepaste plan zou passen binnen beleidskader KODE. Dat besluit
leidde tot onbegrip. Na de negatieve
uitspraak van de gemeenteraad
kwam het college begin juli terug op
haar besluit.
Het collegebesluit om de vergunning te weigeren, lag ter inzage van

17 juli tot 28 augustus. Er werden
vier zienswijzen ingediend waaronder een van Kronos. De gemeente
liet direct na afloop van de bezwaartermijn weten dat het college binnen enkele weken een nieuw besluit
zou nemen waarin het bezwaar
van Kronos werd meegenomen.
Ruim vier maanden later is er nog
geen duidelijkheid. “De gemeente
is nog in overleg met Kronos dus er
ligt nog geen besluit of iets dergelijks”, meldt de woordvoerder van
de gemeente.
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Drienhonderd panelen

Kleiner collectief zonnedak in Oostrum
Het eerste collectieve zonnedak in de gemeente Venray gaat vanaf begin februari energie opwekken.
Op het dak van Hermo Plastic op bedrijventerrein De Hulst II in Oostrum zijn bijna driehonderd zonnepanelen gelegd. Vijfentwintig huishoudens nemen deel aan de collectieve opwekking van zonne-energie.
De lokale energiecoöperatie
BeePower is vanaf de start betrokken bij het zonneproject. Het plan
was zevenhonderd zonnepanelen te
leggen op een dak van 2.000 vierkante meter. Dit aantal bleek te
hoog gegrepen. “Vanaf 1 januari dit
jaar heeft de overheid de regels veranderd. Waardoor het voor burgers
minder interessant is om collectief zonne-energie op te wekken”,
zegt voorzitter Rob in het Veld van

BeePower. “Er is daarom gekozen
voor een kleiner dak. Met deelname
van 25 huishoudens is het dak nu
helemaal uitverkocht.” Omdat er
meer geïnteresseerden zijn, komt
er mogelijk nog een uitbreiding.
“Het is een ingewikkeld verhaal.
Je hebt te maken met wel dertien
instanties en partijen”, zegt In het
Veld. “De rol van BeePower is duurzame projecten initiëren en in beweging brengen.”

Het zonneproject is bedoeld voor
bewoners die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen
plaatsen. Deelnemers krijgen korting op de energiebelasting en de
opwekte stroom wordt in mindering
gebracht op het eigen verbruik bij
de energieleverancier. De regeling
heet postcoderoos. De deelnemers
moeten wonen in het postcodegebied van Oostrum, Leunen of Venray.

Vogelwerkgroep tegen komst
bedrijventerrein
Vogelwerkgroep Maas en Peel verzet zich tegen de komst van bedrijventerrein De Spurkt bij het Loobeekdal
in Venray. Joof Teeuwen vroeg tijdens het Sprekersplein op dinsdag 12 januari geen onherstelbaar en onomkeerbaar besluit te nemen.
Joof Teeuwen hield een pleidooi om
geen industrieterrein aan te leggen tussen de weg Spurkt en het Loobeekdal.
Met de aanleg van het industriegebied
dreigt een van de natuurpareltjes van
Venray onherstelbaar vernield te worden, meende hij. Teeuwen wees onder
andere op de das en de vele amfibieën
die in de Spurkt hun leefgebied hebben.
“In het plan wordt praktisch tegen de
voortpantingswateren van maar liefst
zeven soorten amfibieën gebouwd,
waarvan de kamsalamander en de

boomkikker op ‘de Rode Lijst’ staan. Als
voorzitter van de vogelwerkgroep Maas
en Peel wil ik wijzen op het enorme
belang momenteel, van het gebied
voor akker- en weidevogels. Niet voor
niets kwamen daar vorig jaar in augustus 21 ooievaars aan de grond.”
De uilenwerkgroep heeft kasten opgehangen voor de steenuil, kerkuil,
bosuil en torenvalk. Op de kerkuil na
broeden deze vogels ieder jaar, zegt
de vogelwerkgroep die wijst op de
reconstructie van het Loobeekdal die

momenteel in volle gang is. In dit plan
wordt geprobeerd de oude luister van
het Loobeekdal te herstellen. “We zien
daar een paar schitterende voorbeelden
zoals aan Weverslo. Hier zien we welke
potentie het Loobeekdal heeft en dat
herstel nog mogelijk is.”
Op dinsdag 26 januari is er een extra
raadsvergadering met De Spurkt als
enige bespreekpunt. In de vergadering
van 15 december werd het onderwerp
nog van de agenda gehaald omdat de
raadsleden meer tijd wilden nemen.

Venray kiest eigen weg voor
promotie toerisme
Gemeente Venray sluit zich niet aan bij de buurgemeenten voor
promotie van de toeristische sector. De acht gemeenten in NoordLimburg zitten niet op één lijn. Omdat samenwerking met Visit
Noord-Limburg niet mogelijk is, gaat Venray in zee met promotieorganisatie Limburg Marketing uit Midden-Limburg.
Naast Venray sluit ook gemeente
Peel en Maas aan bij Limburg
Marketing, de vroegere VVV MiddenLimburg. Gemeente Beesel koos
al eerder hiervoor. De andere vijf
Noord-Limburgse gemeenten werken samen in Visit Noord-Limburg
waardoor een versnippering van de
toeristische promotie is ontstaan.
Het College van B&W van Venray
vindt dit niet wenselijk en streeft
ernaar dat op termijn alle NoordLimburgse gemeenten weer samenwerken binnen één organisatie.
Toch is besloten voor de periode
2021-2024 aan te sluiten bij Limburg
Marketing voor een subsidie van
55.000 euro per jaar. Het college
krijgt de steun van zestig ondernemers die zijn aangesloten bij
Toeristisch Platform Venray. Limburg
Marketing werkt met verhaallijnen
waarin Venray goed past met onderwerpen als de schaapscompagnie,
psychiatrie, oorlog en vrede en het
Peellandschap.
De verdeeldheid is ontstaan nadat
de vorige regionale promotieorganisatie Leisureport stopte in juni 2019.
De gemeenten zijn toen op zoek
gegaan naar een andere manier van
marketing en promotie van Noord-

Evaluatie

Tuur

11 januari 2021
Zoon en broertje van
Henk Willems &
Nikki Ummenthun
Lien
Griendtsveenseweg 27
5966 PT America

De viering van 75 jaar bevrijding van Venray kon in het voorjaar van 2020 niet doorgaan vanwege de coronacrisis. De toegekende subsidie van 10.000 euro is daardoor niet uitgegeven. Voor de bevrijdingsactiviteiten in
het najaar van 2019 is het subsidiebedrag met 7.900 euro overschreden.
het College van B&W 25.000 euro subsidie uitgetrokken voor de bevrijdingsactiviteiten in 2019. Daarnaast zijn de
kosten voor de revisie van het oorlogsmonument bij de Grote Kerk, geraamd
op 10.000 euro, uit een andere geldpotje betaald waardoor het tekort
niet groter werd. Voor de activiteiten
in 2020 was een budget van 45.000
euro beschikbaar. De gemeente zegde

hiervan 10.000 euro als subsidie toe,
maar dit bedrag is nooit uitgegeven.
Vanwege de uitbraak van het coronavirus in maart konden de vieringen op
4 en 5 mei niet doorgaan. De speciale
dodenherdenking, de vrijheidsmaaltijd
in de Grotestraat en het binnenhalen
en verspreiden van het bevrijdingsvuur uit Wageningen moesten worden
afgelast.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

#kempencreëert

Gouden Leeuwpad

Gemeente gaat kapperszaak verkopen
Gemeente Venray is bij de aankoop van het voormalige winkelpand van Albert Heijn ook eigenaar
geworden van de kapperszaak aan Gouden Leeuwpad 10 in Venray. Deze commerciële ruimte heeft de
gemeente niet nodig en zal voor de zomer van 2021 worden verkocht.
Dat meldt het College van B&W
in een reactie op de motie die de
gemeenteraad twee jaar geleden
aannam. De raad stemde toen in
met de aankoop van het gebouw
van Albert Heijn voor 1.225.000
euro. Dit was inclusief het pand van
Freestyle Kappers, met een oppervlakte van 165 vierkante meter,
aan de overzijde van het Gouden
Leeuwpad. De gemeenteraad wilde

Limburg. Enkele ondernemers van de
toeristische platforms Maasduinen
en Venlo richtten Visit Noord-Limburg
op en namen de website ‘Liefde voor
Limburg’ van Leisureport over.
Om tot één regionale promotieorganisatie te komen, wilden de toeristische platforms Venray en Peel en
Maas zich hierbij aansluiten. Daarbij
werden enkele voorwaarden gesteld,
zoals een onafhankelijk stichtingsbestuur en voorzitter, om niet ondergesneeuwd te raken bij de regio’s
Maasduinen en Venlo. Ondanks
enkele bemiddelingspogingen kwamen de toeristische platforms er
samen niet uit. ‘Daardoor is aansluiting van de toeristische platforms
Venray en Peel en Maas bij Visit
Noord-Limburg onmogelijk geworden’, meldt het college.
Omdat beide platforms te klein
zijn om een eigen promotieorganisatie op te richten, is besloten
aansluiting te zoeken bij Limburg
Marketing. Met deze organisatie
werkt Venray al langer samen op het
gebied van Routebureau Noord-en
Midden-Limburg, de Limburgse
archeologieroute, de internationale
Maasfietsroute en Liberationroute
Europe.

Ha kleine man!

Tekort en overschot bij viering bevrijding
De commissie ‘Venray viert 75 jaar
Vrijheid’ coördineerde alle activiteiten
die in de dorpen en in Venray plaatsvonden. Uit de evaluatie blijkt dat de
commissie binnen de begroting van
2019 is gebleven. Toch ontstond er
een tekort omdat de verwachte interregionale en provinciale subsidies uit
bleven. De gemeente moest daardoor
7.900 euro extra bijpassen. Eerder had
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niet dat de gemeente eigenaar werd
van de kapsalon en nam hierover
een motie aan. De reden is dat
verhuur van commercieel vastgoed geen gemeentelijke taak is.
Bovendien moet de gemeente over
de huurinkomsten vennootschapsbelasting afdragen.
Het college wilde de kapsalon ook
niet kopen maar dit was voor de
voormalige eigenaar Ahold onbe-

spreekbaar. Een woordvoerder van
de gemeente laat weten dat het
pand nog steeds in verhuurde staat
verkeert, zoals het is aangekocht.
“Momenteel zijn er geen ontwikkelingen te melden ten aanzien van de
verkoop ervan. De voorbereidingen
daartoe worden wel getroffen.”

Tekst: Henk Willemssen

creatieve
ideëen

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Wij zijn op zoek naar
hulp in de huishouding.
Schoonmaakwerkzaamheden voor
4 uur per week in Horst-America.
Interesse? Bel 06-10413605.

IETS TE VIEREN?
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Venray Lokaal

Er zijn altijd twee kanten
Zelf draai ik al jaren mee in de Venrayse politiek en heb ik vele besluiten mogen nemen, zowel voor als tegen. Vaak ook lastige besluiten,
waarbij voors en tegens tegenover elkaar afgewogen moeten worden.
Veel van die keuzes treffen ook de Venraynaar, privé of zakelijk.
Soms met gevolgen voor zijn portemonnee of directe leefomgeving.
De gemeenteraad heeft uiteraard
een bepaalde speelruimte, maar
dient zich echter ook aan de wetgeving te houden. Besluitvorming is
veelal rationeel, op basis van feiten
en beschikbare informatie. Natuurlijk

VVD Venray

speelt emotie in meer of mindere
mate een rol bij mijn beslissingen, als ik mij bij een onderwerp of
thema betrokken voel. Immers ben
ik ook gewoon een Venrayse inwoner, echtgenoot, vader, opa, ondernemer en buurman. Net zoals in de
politiek maken wij in het dagelijkse

keuze aan de raad, de volksvertegenwoordiging. Impopulaire maatregelen scheppen onrust, onbegrip en
zelfs wantrouwen. Soms verliest men
zelfs de realiteit uit het oog. In mijn
optiek is de samenleving hierbij niet
gebaat en ben ik als raadslid plotseling toeschouwer van die realiteit.
Wederzijds respect is waar ík als
mens en wij als Venray Lokaal voor
staan.

wel te hoog en is de teleurstelling
daarom des te groter. De verwachting
dat er eindelijk ‘garen op de klos’ zou
gaan komen eindigt in de constatering dat de visiedocumenten vooral
een heleboel algemeenheden bevatten waarmee het doel voor geen
meter dichterbij komt. Afgelopen
augustus hebben de inwoners van
Venray, niet voor het eerst en zeker
niet voor het laatst, het belang kunnen ervaren van maatregelen op het
gebied van klimaatadaptatie.

Waar wij als VVD-Venray voor pleiten is om met beide onderwerpen
concreet aan de slag te gaan en werkende weg te leren wat er wellicht
nog meer en nog beter kan. Als er
onderweg iets niet optimaal verloopt
zullen wij dat het college niet kwalijk
nemen maar beschouwen als ‘leergeld’.
Kortom college, niet zo bang, handen
uit de mouwen. Het belang is groot.

Richard de la Roy, raadslid

Garen op de klos
Bij de start van de huidige raadsperiode hebben de coalitiepartijen,
wat VVD-Venray betreft volkomen terecht, vastgelegd dat duurzaamheid hun bijzondere aandacht verdient en krijgt. Specifiek op de
onderdelen energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie
zouden in elk geval de maatregelen uit het Energieakkoord en het
Klimaatakkoord van Parijs worden uitgevoerd.
Hoe staat de vlag er nu bij, bijna drie
jaar later en een jaar voor het aflopen van de raadsperiode? Dat het
met de energietransitie voor geen
meter loopt in Venray heeft u afgelopen jaren zelf genoegzaam kunnen

CDA Venray

leven allerlei keuzes, kiezen we voor
één kant, of soms beslissen we géén
keuze te maken. Soms maak ik ook
een verkeerde. In de politiek moeten we keuzes maken. Na besluitvorming is het een feit, dus ook
realiteit en komt dit in de publiciteit.
De inwoners zijn in het besluitvormingsproces min of meer toeschouwer. Zij mogen inspreken, bezwaar
maken, publiciteit zoeken of contact
zoeken met partijen om besluitvorming te beïnvloeden, echter de

volgen. En waar het gaat om klimaatadaptatie en circulaire economie
staan komende weken eindelijk een
tweetal voorstellen op de politieke
agenda.
Misschien waren onze verwachtingen

Harrie van Oosterhout

Starterslening koopwoningen gemeente
Sinds 2007 is het mogelijk via de gemeente een lening aan te vragen, naast je hypotheek. Deze is bedoeld om starters een duw in de
rug te geven, omdat het heel moeilijk is om aan een eerste woning
te komen.
De huizenprijzen rijzen de pan uit,
de bouwkosten stijgen, beleggers
maaien het gras voor de voeten weg en het is amper mogelijk om een hypotheek te krijgen.
Vanaf 2017 kun je alleen van deze
startersleningen gebruik maken
voor nieuwbouwwoningen tot

150.000 euro en voor nieuwbouwwoningen tot 200.000. Dit is natuurlijk een dode letter. Waar in Venray
vind je woningen voor deze spotprijs? Juist, bijna nergens. Het is
daarom goed dat de starterslening,
eindelijk, verruimd wordt naar
woningen tot 225.000 euro kosten

koper. Dit zowel voor nieuwbouw
als bestaande bouw. De starterslening is bedoeld voor starters; niet om starters te dwingen
een bestaande woning te kopen.
Het CDA is er dan ook voorstander van hierin geen onderscheid
meer te maken. Dit is een van de
mogelijkheden om meer mogelijkheden te geven aan starters.
Daarnaast moet er ook gewoon
meer gebouwd worden. Wil je meer
informatie over de starterslening:

kijk dan op www.venray/nl/starterslening. Let op, de bedragen zijn
hier nog niet aangepast.

Bram Jeurissen

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.

Zienswijze ongegrond verklaard

Commissie kritisch over parkeerprobleem en
overschrijding geurnormen bij Sint Oda Hofje
Initiatiefnemer Martijn Claessens heeft het plan om op de locatie Timmermannsweg 13 in Ysselsteyn, het Sint
Oda Hofje, zeven wooneenheden en acht seniorenwoningen te realiseren. Er is een zienswijze ingediend, die
inmiddels ongegrond is verklaard, waarin het parkeerprobleem in de buurt wordt aangehaald. De commissieleden vroegen zich in de vergadering van dinsdag 19 januari af waarom er op voorhand niet tegemoet wordt
gekomen aan het bezwaar. Ook werd er kritisch gesproken over geurnormen in het dorp.
Lotte Demarteau van PvdA haalde de
overschrijding van de geurnormen
aan. “Ik vind het vervelend om te zien
dat de geurnormen worden overschreden. Het is niet wenselijk, omdat het
grote gevolgen heeft voor de gezondheid van de mens. Daarnaast hebben we in Venray het Schone Lucht
Akkoord getekend, waarin we zeggen
dat we voor de verbetering zijn van de
luchtkwaliteit. Als we meer woningen
toelaten op plekken waar de geurnormen wordt overgeschreden, dan zijn
we niet bezig met een schone lucht
voor onze inwoners. Stoppen genoeg

varkensboeren middels de saneringsregeling van de overheid om de geurnormen sterk te verminderen?”
Samenwerking Venray was het daarmee eens. “Er moet zo snel mogelijk
informatie vrijkomen over de effecten
op de geurnormen wanneer meerdere
agrariërs in Ysselsteyn stoppen met
hun bedrijf. We zullen niet instemmen
met het plan als de normen te hoog
zijn”, aldus Theo Mulders.
Maud Godschalk, planjurist bij
gemeente Venray, legde uit dat overal
in Ysselsteyn de geurnormen worden
overschreden door de aanwezigheid

van agrarische bedrijven. “Maar de
normen gaan weer voldoen, omdat
meerdere agrarische bedrijven zich
hebben ingeschreven voor de stoppersregeling. We kunnen nog geen
informatie geven over hoeveel boeren zullen stoppen. De effecten van de
stoppersregeling zijn pas over twee
jaar duidelijk. Als we daar op wachten,
zetten we Ysselsteyn op slot.”
Volgens de parkeernormen van
gemeente Venray geldt voor woningbouwontwikkelingen een parkeernorm
van twee parkeerplaatsen per woning.
Echter wordt in het plan afgeweken

van die norm en wordt een norm van
1,46 parkeerplaats per woning inclusief het bezoekers parkeren gehanteerd. Mulders van Samenwerking
Venray vroeg zich af waarom in het
plan op voorhand niet rekening wordt
gehouden met het parkeerprobleem
in de wijk.

beperkte parkeermogelijkheden zijn
op het terrein en dat er maar één auto
gestald kan worden.”

Misschien zes parkeer
plaatsen realiseren

Afspraken
Godschalk was van mening dat de
initiatiefnemer niet de taak heeft om
met zijn nieuwe plan een bestaand
parkeerprobleem op te lossen. “Ik wil
wel in gesprek gaan met de initiatiefnemer om te kijken of er binnen het
plan nog extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden op het perceel.
De initiatiefnemer wil met kopers en
huurders afspraken maken over het
parkeren. Zij zijn op de hoogte dat er

Leo Philipsen van CDA vond dat er ook
gekeken moest worden naar andere
alternatieven. “Nabij het hofje ligt een
parkje waar misschien zes parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.” Wethouder Jan Jennekers zegde
toe om in gesprek te gaan om samen
met de buurt naar een oplossing te
zoeken voor het parkeerprobleem.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Geplukt

Marielle Janssen-Swinkels Heide
Ze is onlangs de eerste vrouwelijke voorzitter van de carnavalsvereniging van Heide geworden. Ondanks dat dit jaar geen carnaval wordt gevierd, staat haar agenda vol met bezigheden voor de vereniging. Dit probeert ze te combineren met haar gezin en haar werk als beeldend vaktherapeut. Deze week wordt Mariëlle Jansen-Swinkels (38) uit Heide geplukt.

Mariëlle werd geboren in Heide,
verliet het dorp tijdens haar s tudie,
maar kwam tien jaar geleden toch
weer terug. “Dat is toevallig zo
gelopen, het was niet onze grote
wens. Al gauw stond iemand bij ons
op de stoep om te vragen of ik wat
wilde betekenen voor de jeugdcarnaval in het dorp. Dat heb ik toen
afgewezen, omdat we ons eerst
rustig wilden settelen.” Volgens
Mariëlle ligt het wel voor de hand
dat ze juist haar vroegen. Al van
kleins af aan is ze actief geweest
in Heide. “Ik was jaren leidster bij
het jeugdwerk tijdens de clubavonden en organiseerde activiteiten.
Daarom wisten ze mij te vinden.”
Het jaar nadat Mariëlle en haar
man in 2018 boerebruidspaar
werden, stond het bestuur van
de Hedsbuülen weer op de stoep.
“Het bestuur wilde graag een mix
van mannen en vrouwen in het

bestuur. Toen ze mij als voorzitter
vroegen, had ik meteen ideeën hoe
ik sommige dingen kon veranderen.
In de vereniging zijn enkele zaken
vanzelfsprekend geworden die lastig zijn te doorbreken. Het is goed om
eens een frisse wind te laten waaien.
Ik wil me bijvoorbeeld graag hard
maken voor de jeugd in het dorp.
We willen niet dat de jeugd helemaal naar Venray trekt, maar ook in
verbinding blijft met het eigen dorp.
Daarom ben ik aan het kijken wat
we hen zoal kunnen aanbieden. Zo is
muziek bijvoorbeeld een belangrijk
onderdeel in Heide wat voor de kinderen en jeugd stukken minder leeft als
toen ik zelf nog kind was. Omdat zij
niet meer naar de basisschool in het
dorp kunnen, leren ze ook niet meer
de (oude) ‘Hedse’ carnavalsnummers.
Hierdoor gebeurt er met carnaval weinig rondom muziek uit eigen dorp en
dat wil ik veranderen. Het lijkt me een

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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mooi plan voor volgend jaar en om
daarbij ook de verbinding te zoeken
tussen jong en oud.”
Vanwege de coronamaatregelen
dacht Mariëlle dat ze dit jaar rustig
kon beginnen aan haar rol als voorzitter. Dat is echter niet het geval, legt
ze uit. “Ik heb de laatste tijd toch veel
op mijn bordje gehad. Maar dat is ook
de aard van het beestje”, vertelt ze
lachend. De Hedsbuülen zijn druk in de
weer met het bedenken van alternatieven voor de viering van carnaval.
“We willen dat de mensen verbinding
houden met het dorp. Daarom hebben we onlangs een pubquiz georganiseerd op de datum dat de grote prins
eigenlijk zou uitkomen. Het was een
succes en wellicht gaan we dat herhalen tijdens carnaval. Deze nieuwe
ideeën vragen organisatorisch veel
werk, waardoor je als voorzitter toch
bezig blijft. Ik heb ideeën genoeg.”
Deze bezigheden vragen dus ook veel
tijd van Mariëlle. “Ik ben bijna de hele
week ‘s avonds bezig geweest. Het is
thuis een gekkenhuis, omdat werk,
scholing van de kinderen en mijn
hobby door elkaar lopen.”

Creatief
Mariëlle werkt al 12,5 jaar als vaktherapeut bij Oro in Helmond.
Dat betekent dat ze mensen met een
beperking behandelt door creatief met
ze aan de slag te gaan. “Denk daarbij aan tekenen, schilderen of beeldhouwen. Ik kan informatie halen uit
iemands beeldend werk of lichaamstaal. Door met ze creatief bezig te zijn
doorbreken we een negatief patroon
en kunnen patiënten trauma’s verwerken. Dat geldt voor alle leeftijden.”
Het is een bijzonder beroep, waar de
meeste mensen nog niet van hebben
gehoord. “Ik moet vaak uitleggen wat
ik precies doe. Ik maak er zelf ook wel
eens grapjes over. Wanneer ik mensen vertel dat ik vaktherapeut ben,
kijken ze je vaak vaag aan of je wordt

in het gezicht uitgelachen. Ook binnen
mijn eigen werkgebied moet ik altijd
laten zien wat ik waard ben en wat
deze therapie oplevert. Daarom werk
ik momenteel mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar
de meerwaarde van vaktherapie bij
mensen met een licht verstandelijke
beperking.”
Ondanks dat is Mariëlle nog altijd
blij dat ze ooit voor dit beroep heeft
gekozen. “Ik wist van tevoren dat niet
iedereen het begrip kent. Het is keihard ploeteren om een baan te krijgen
en te houden, maar ik wist van tevoren dat dit werk bij me past en als je
wat wil moet je ervoor gaan. Ik ben
van mezelf altijd al creatief geweest.”
Mariëlle ziet zichzelf dan ook niet
gauw nog van baan switchen. “Ik heb
mijn expertise opgebouwd bij deze
mooie doelgroep en als ik ga veranderen van werkgever voelt dat als
opnieuw beginnen. Daarnaast hangt
er bij mensen met een beperking altijd
vrolijkheid, mede doordat ze jong van
geest zijn. Er heerst warmte. Wanneer
je in de ggz-wereld werkt, is de sfeer
zwaarder.”
Toch behandelt ze ook wel eens complexe casussen, maar die probeert
ze niet mee naar huis te nemen.

“Tijdens de rit naar huis kan ik goed
mijn werk loslaten. Ik waak ervoor
dat ik niet te veel cliënten in één dag
prop, dan raak je overspoeld. Dan heb
ik te weinig tijd om mijn rust te pakken en af te schakelen.”
Afschakelen doet Mariëlle door thuis
dingen te doen die ze leuk vindt.
“Ontspanning vind ik bijvoorbeeld
door met mijn gezin te gaan wandelen met mooi weer, een warm bad
te nemen en sinds kort door te gaan
paardrijden. Ik heb in mijn jeugd
paardgereden en doordat mijn dochter vorig jaar is gestart, begon het bij
mij weer te kriebelen. Helaas kan ik
vanwege de lockdown nu even niet
paardrijden.”
Een andere hobby is uiteraard aan
carnaval en haar creativiteit te linken. “Op creatief gebied vind ik schilderen een van de leukste dingen.
Daarom heb ik me onlangs een online
schminkcursus cadeau gedaan. Om de
pijn te verzachten dat de carnaval dit
jaar niet doorgaat. Mijn vriendinnen
kwamen normaal al naar mij toe zodat
ik ze kon schminken tijdens carnaval,
maar dankzij de cursus zal het wel
drukker worden”, vertelt ze lachend.
Tekst: Jeanine Hendriks

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

08

jongeren \ 2101

15-vragen aan

Anouk Smits Venray
Waar word jij echt rustig van?
Muziek luisteren en zingen.
Dat maakt mijn hoofd leeg, en dan
kan ik makkelijk rustig worden.

Wat doe jij het liefst met jouw
vrienden op een mooie winterse
vakantiedag?
Gezellig samen een filmmarathon
houden de hele dag, met warme
chocolademelk, slagroom en wat
snacks erbij.

Welke gebeurtenis vergeet jij echt
nooit meer?
Mijn 18e verjaardag vieren in quarantaine, in plaats van een groot
feest met vrienden en familie. Ik heb
in zelfisolatie gezeten, ik kon het
dus helaas ook niet met mijn familie
vieren. Ik vierde het met vlaggetjes,
ballonnen en een stukje taart op
mijn kamer.

Als je een superpower mocht
kiezen, welke werd het dan?
Onzichtbaar kunnen worden, want
op sommige momenten zou ik even
weg willen zijn, weg uit die situatie.
Dan is het makkelijker om onzichtbaar worden.

Hoe zouden familie/vrienden jou
omschrijven?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Anouk Smits
18 jaar
Vista College Heerlen
Venray

Welke soort muziek luister
jij vaak?
Mijn muzieksmaak verandert vaak,
maar ik luister het meest naar
Engelstalige popmuziek. Dit spreekt
mij meer aan. Ik vind het ook mooier
klinken dan Nederlandse muziek

nen vertellen, over die persoon.
Graag zou ik dan de wereld rond willen reizen. En ik zou graag met die
foto’s mensen willen laten zien hoe
die persoon is op de foto.

Harry Potter and the deathly hallows
part 2. Deze heb ik bekeken met
mijn familie.

Hou jij meer van het strand of
meer van het zwembad ? En
Wat is jouw favoriete vakantiebe- waarom?
Het zwembad, omdat je daar meer
stemming?
Mijn favoriete bestemming is
Curaçao. Dat komt door de gezelligheid van de mensen, het warme
weer en de leuke winkels.

Van welke attractie kan jij geen
genoeg van krijgen?

Welke film moet volgens jou een
award winnen?

Baron 1898 van de Efteling, omdat
je door de val en het deel dat je over
de kop gaat een kick krijgt.

Wat is jouw droombaan?

After. De regisseur van het verhaal
is Jenny Gage. Het is een bijzonder
verhaal en het heeft een hele draai
gekregen. Het verhaal zou echt realiteit kunnen zijn.

Mijn droombaan is om portret fotograaf te worden. Ik zou graag met
een portret een verhaal willen kun-

Welke film heb je voor het laatst
bekeken? En met wie?

verschillende activiteiten kan doen.
Je kunt gewoon zwemmen maar bijvoorbeeld ook van de glijbaan gaan.
Het zwembad is soms wat kouder
maar je kan daar ook heen als het
minder weer is, dat kan dan weer
niet als je naar het strand gaat.

Vrienden omschrijven mij als zorgzaam en een doorzetter. Ze omschrijven mij zo, omdat ik iemand ben die
veel om mensen geeft, graag voor
anderen er wil zijn en als ik iets wil
doen zet ik door totdat ik dat doel
heb gehaald.

Wat doe jij meestal met Kerstmis
en Nieuwjaar?
Met kerst op wintersport met mijn
familie. Met Oud en Nieuw vier ik het
met een paar vrienden gezellig bij
iemand thuis.

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?

Soms vind ik het wel lastig om
nieuwe mensen te leren kennen, op
Wat is het beste advies dat je ooit zo’n momenten heb ik last van zenuwen. En soms kan ik heel gemakkehebt gekregen?
lijk naar iemand gaan om ze te leren
Blijf jezelf. Want je hoeft jezelf niet
aan te passen voor anderen. Want als kennen.
je dat wel doet dan laat je iemand
anders zien en niet het mooie van
Tekst: Maud Rötjes
jezelf.
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Column

Corona
Nog even en dan is het alweer
een jaar geleden dat de eerste
lockdown begon. Het moment
dat onze levens compleet
veranderd werden. Vooral
onder jongeren blijkt dit een
groter probleem te zijn dan
verwacht.
Bekijk het namelijk zo, ik was
17 toen de lockdown begon en ik
word 19 dit jaar. Jongeren kunnen
niet meer de dingen doen, die
ze als jongeren ‘horen’ te doen.
Het aantal jongeren met mentale
problemen blijft stijgen. Het kan
voor jongeren wel twee tot drie
jaar duren voordat de mentale
gezondheid weer hetzelfde is als
voor corona. Ik zou afgelopen jaar
een gala hebben, examenfeest en
-stunt, examens en een vakantie met vriendinnen. Ik heb geen
kennismaking gehad op het hbo,
heb geen 18e verjaardag gevierd
zoals ik dat zou willen, ik kan
niet uitgaan en zie mijn klasgenootjes minder. Alles is anders.
Corona heeft effect op iedereen
en naarmate de lockdown langer
duurt, naarmate meer mensen
last zullen gaan krijgen van mentale problemen. Het scheelt voor
mij heel erg veel dat ik op kamers
zit, dus dat ik naast mijn gezin
thuis, werk en school nog andere
contacten heb. Veel jongeren
hebben dat niet, veel jongeren
zien alleen het gezin. Niet alleen
nu merk je de problemen, later
zullen dit er alleen maar meer
worden. Jongeren zullen namelijk over enkele jaren de klappen van de economie op moeten
gaan vangen en je gaat echt wel
het verschil zien tussen mensen
die geslaagd zijn tijdens corona
en mensen die al eerder klaar
waren. Iedereen die naar school
gaat tijdens corona zal daar later
problemen mee krijgen. Er zijn
achterstanden op de basisscholen
en middelbare scholen. Er is grote
drukte rondom de examens, want
kan dat zo nog wel doorgaan en
ga ik het halen? Je krijgt stress
onder studenten die volgend
schooljaar examens moeten gaan
doen, want ook die lopen een
achterstand op. Je merkt het zelfs
onder studenten aan het mbo,
hbo of de uni. Corona heeft een
grote impact op jongeren, fysiek
en mentaal. Toch zullen we hoop
moeten houden. Voor een betere,
leukere toekomst.
Jacky

2101 \ winkel & bedrijf

Supermarktendiscussie

‘Supermarkt op locatie
De Toverbal is gepasseerd station’
Samenwerking Venray wilde in de commissievergadering van dinsdag
19 januari weten of de raad achter het besluit van het college staat om
geen supermarkt op locatie De Toverbal toe te staan. De grote meerderheid
vond dat er geen behoefte is aan een nieuwe supermarkt in Venray.
De supermarktendiscussie lijkt daarmee ten einde.
Aldi, Wonen Limburg, Wonen Limburg
Accent en Jongen Bouwpartners diende
een principeverzoek bij gemeente
Venray in om locatie De Toverbal te
herontwikkelen en daar een winkelgebied, groengebied en woongebied te
realiseren. Het College van B&W is echter van mening dat het op dit moment
niet wenselijk is om een nieuwe supermarktlocatie aan te wijzen en om vast
te houden aan de bestaande supermarktenstructuur. Zij stelt voor om
locatie De Toverbal te herontwikkelen
voor woningbouw, eventueel gecombineerd met maatschappelijke functies.

Het plan is wat ons
betreft niet meteen
van tafel

Samenwerking Venray wilde weten
waarom het college dit besluit niet
bij de raad heeft gelegd en vroeg de
politieke partijen om hun mening.
“Aanpassingen van beleidsuitgangspunten dienen met de commissie en
gemeenteraad besproken te worden.
De vraag of er behoefte is aan uitbreiding van supermarken en zo ja, waar
deze het beste ingevuld zou kunnen worden ingevuld, is een aanpassing van het beleid en dient als een
wijziging van het beleid behandeld
te worden”, vond Theo Mulders van

Samenwerking Venray.
Elly van Dijck van de PvdA was
het daar mee eens. “Het was kies
geweest als het ons was voorgelegd.
Het plan is wat ons betreft niet meteen van tafel.” Volgens de VVD is het
niet aan de gemeente om te bepalen of er behoefte is aan een nieuwe
supermarkt. “De gemeente moet de
supermarkten zelf laten concurreren.
Waarom komt er wel nieuwe logistiek
op De Spurkt waar niemand om vraagt
en geen nieuwe supermarkt waar
mensen wel om vragen?”, vroeg John
Willems zich af.
Elianne Sweelssen van de SP vond dat
de raad de discussie niet over moest
doen. “Wij zijn geen voorstander van
een supermarkt op De Toverbal, maar
wel van woningbouw en een multifunctioneel centrum op deze plek.
Er moeten stappen gezet worden in de
herontwikkeling.”
Zowel Venray Lokaal en D66 gaven
aan geen nieuwe supermarkt te willen in Venray. Daan Janssen van D66:
“Volgens onderzoek van BRO is geen
behoefte aan nieuw supermarktoppervlakte. Een supermarkt op De Toverbal
is nu een gepasseerd station. We geven
prioriteit aan woningbouw op die
locatie.” Guus Reintjes van het CDA:
“Wellicht kan er in de toekomst, als
de wijk is gegroeid, opnieuw worden
bekeken of een supermarkt in de wijk
Brabander nodig is.”

Geen gewonden

Loodsbrand in Ysselsteyn
De brandweer is op woensdag 20 januari na 05.00 uur opgeroepen voor een loodsbrand aan de Timmermannsweg in
Ysselsteyn. Hierbij is niemand gewond geraakt. Er liggen alleen
vrijgekomen asbestdeeltjes op het perceel van de loods.
De loods betreft een oude champignonkwekerij, verdeeld in compartimenten die gehuurd worden
voor de opslag van materialen.
Er was niemand in het gebouw
aanwezig. De eigenaar heeft de
huurders in kennis gesteld.

Asbestdeeltjes
Door het vuur zijn asbestdeeltjes vrijgekomen. Deze zijn alleen
neergeslagen op het perceel van
de loods. De gemeente is daarvan
op de hoogte gebracht en ziet toe
op het opruimen van het terrein.
De brand is ontstaan in het achterste gedeelte van de loods. Dit com-

partiment, waarin enkele auto’s
stonden, heeft flinke schade opgelopen. Hoe groot de schade van de
overige compartimenten is, wordt
samen met de Stichting Salvage
geïnventariseerd. Deze stichting
biedt hulp aan getroffenen bij
brand-, water- of stormschade.
Zij doen dit namens alle brandverzekeraars in Nederland.

Oorzaak onbekend
Om 06.50 uur is het sein brandmeester gegeven en is de
brandweer gestart met nabluswerkzaamheden. De oorzaak van
de brand is onbekend.

Jubileum

Coöperatie Vitelia bestaat
100 jaar
Coöperatie Vitelia in Oirlo bestaat in 2021 100 jaar. Het jubileumjaar zal op verschillende momenten onder de aandacht
gebracht worden. Hoogtepunt moet het grote feestweekend in
juni worden, met onder andere een feestavond voor de leden.
In juni openen op zaterdag alle
Vitelia vestigingen hun deuren
met een actief dagprogramma
voor alle bezoekers. In het
voor- en najaar van 2021 worden enkele sportieve activiteiten georganiseerd. Zo kunnen
liefhebbers deelnemen aan een

wandeltocht en aan speciaal uitgezette fietstochten. Tijdens deze
activiteiten zal er aandacht zijn
voor de agrarische sector die de
regio kenmerkt. Deelnemers kunnen tijdens deze evenementen
ook een donatie doen aan een
nog nader te bepalen goed doel.

Tekst: Jeanine Hendriks

Oh, zit dat zo!

Rente betalen aan de Belastingdienst
Als je te laat belastingaangifte doet en belasting moet betalen, krĳg je te maken met belastingrente. Ook als je uitstel hebt gekregen voor het
doen van de belastingaangifte. Doe je bĳvoorbeeld na 1 mei aangifte inkomstenbelasting, dan loop je tegen een belastingrente van 4 procent
op. Voor de vennootschapsbelasting is de belastingrente zelfs 8 procent. Soms is het niet mogelĳk om op tĳd aangifte te doen, bĳvoorbeeld
omdat alle gegevens nog niet bekend zĳn. Je kunt het betalen van rente dan voorkomen door in dat geval tĳdig een verzoek te doen om een
voorlopige aanslag op te leggen.

Ook als je te veel toeslag gehad
hebt en een deel daarvan
moet terugbetalen ben je rente
verschuldigd aan de Belastingdienst.
Dat heet dan geen belastingrente
maar invorderingsrente. Ook hiervoor
is het rentetarief 4 procent. Is er wel
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op tijd aangifte gedaan maar betaal
je de belastingaanslag te laat, dan is
de invorderingsrente ook 4 procent.

8 procent voor de vennootschapsbelasting is voor de periode tot
31 december 2021 nog 4 procent.

Heel soms vergoedt de
belastingdienst ook rente (eveneens
4 procent), maar alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen. Je moet
daarbij denken aan de situatie
waarin je tijdig je aangifte
inkomstenbelasting hebt ingediend
en het de Belastingdienst niet lukt
om binnen drie maanden ná 1 mei
een (voorlopige) teruggaaf te doen.

Inmiddels is de opbrengst van
de rente die de Belastingdienst
ontvangst een mooie extra
inkomstenbron geworden voor
de overheid. Het lijkt (en is) niet
eerlijk dat de Belastingdienst hoge
rente berekent als ze geld moet
ontvangen van de burger, maar
feitelijk nooit rente betaalt als ze
geld verschuldigd is.

In het kader van de coronacrisis is de
invorderingsrente tijdelijk verlaagd
tot 0,01 procent, in elk geval tot
31 december 2021. Ook de belastingrente is tijdelijk verlaagd, maar deze
is vanaf 1 oktober 2020 alweer terug
gegaan naar 4 procent. Het tarief van

Vaak kan de burger er ook niet zo
veel doen aan de terugbetaling.
Denk bijvoorbeeld aan de toeslagen
die worden uitgekeerd op basis van
een te verwachten persoonlijke en
inkomenssituatie. Verandert de situatie gedurende het jaar, dan kan dat

zomaar leiden tot een onverwachte
terugbetalingsverplichting. De tijdelijke verlaging van de rentetarieven in
verband met de coronacrisis zou dan
ook wat mij betreft omgezet moeten
worden in een definitieve verlaging.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Ik ben het vertrouwen kwijtgeraakt
in bestuurlijk Venray
De gemeenteraad geeft een onafhankelijk bureau de opdracht om onderzoek te doen naar de gronddeal van wethouder Jan Loonen met
Waterschap Limburg. In de tussentijd kan de wethouder op zijn post blijven. Dat was de uitkomst van de ingelaste vergadering van de fractievoorzitters met burgemeester Luc Winants op dinsdag 12 januari.
Als privépersoon kocht en verkocht Jan Loonen
in 2016 grond in het Loobeekdal in Merselo.
Daar is Waterschap Limburg bezig met een herinrichting waarvoor gronden moesten worden
aangekocht om de beek te laten meanderen.
In enkele kranten wordt de Venrayse wethouder
beticht van bevoordeling en belangverstrengeling waarbij wordt gesuggereerd dat zijn integriteit op het spel staat. Is de gemeenteraad te
goed van vertrouwen om Loonen op zijn post te
laten? Hij voert ook het woord tijdens de extra
raadsvergadering over bedrijventerrein De Spurkt
op dinsdag 26 januari. Je kunt je afvragen of dat
terecht is. Vertrouwen de Venrayse burgers nog
op een wethouder die wordt beticht van belangenverstrengeling?

Onschuldig
Aan de andere kant is iemand onschuldig tot het
tegendeel bewezen is. Het is nog niet duidelijk
of de beschuldigen ook echt kloppen. Waarom
moet een wethouder dan op non-actief worden
gezet? Dan wordt deze persoon op voorhand al

beschadigd terwijl de uitkomsten van het onderzoek
nog niet bekend zijn. Mensen hebben al snel een
oordeel.

Het gaat om waarheidsvinding
Horst aan de Maas heeft eenzelfde situatie aan
de hand gehad. Daar werd staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninklijke relaties,
Raymond Knops, ervan beschuldigd dat hij bevoordeeld werd bij de verkoop van grond voor de bouw
van zijn woning, toen hij nog werkzaam was als
wethouder. Daar heeft de gemeenteraad uiteindelijk
besloten om geen verder onderzoek in te stellen.

Rol burgemeester
In de situatie van Venray wordt de rol van de
Venrayse burgemeester onderzocht. Enkele partijen
beschuldigen de burgemeester ervan de persvrijheid te hebben geschonden door een artikel van

Werken
in 2021?
Ondanks de afstand staan wij nog steeds voor je klaar! Of je nu
in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt hebben
we tijdelijke én vaste banen. Regelmatig zijn we op zoek naar:

• Teeltmedewerkers
• Logistiek medewerkers
• Dierverzorgers veehouderij
• Teamleiders productie en food
• Hoveniers en groenvoorzieners
• Operators
• ... en nog veel meer!

Interesse? Neem contact op via horst@ab-werkt.nl
Onze recruiter Anouk denkt met je mee!

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83

nieuwsblad Peel en Maas Venray tegen te houden. Ook klonk kritiek op de burgemeester dat
hij het openlijk opnam voor Jan Loonen nog voordat het onderzoek is opgestart. Luc Winants reageerde dat het bewaken van integriteit tot zijn taak
behoort. “Ik kom voor de integriteit van iedereen
op. Daarvoor is het belangrijk om zorgvuldig te zijn,
feiten te verifiëren en goed te kijken naar wat waar
is, want er ontstaat altijd persoonlijke schade.”
Hij gaf aan dat het artikel van Peel en Maas Venray
‘veel namen, stevige beweringen, onjuistheden en
onnauwkeurigheden’ bevatte. Luc Winants zei dat
hij de schade voor Jan Loonen wilde voorkomen.
“Het gaat om waarheidsvinding. Aantijgingen moeten geverifieerd worden omdat de integriteit in het
geding is. Dat zijn we verplicht en daarom telt voor
mij een deadline van de krant niet.”

Al deze situaties kunnen ervoor zorgen dat de
Venrayse burger het vertrouwen verliest in het
college. Ik ben het vertrouwen kwijtgeraakt in
bestuurlijk Venray. Wat vindt u?

Van Asten Group is een toonaangevend internationaal
familiebedrijf. Voor onze locatie in Horst zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

administratief
medewerk(st)er
(20-24 uur per week)

Wij bieden:
• Administratieve werkzaamheden
• Parttime functie (uren in overleg)
• Informele sfeer, gemoedelijk team
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
• Modern kantoor
Wij verwachten
• MBO werk- en denkniveau
• Een gestructureerde- en proactieve werkhouding
• Nauwkeurigheid, integer en oplossingsgericht
• Organiseren van eigen werk
• Algemene computerkennis (MS Oﬃce)
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
en past bovenstaand proﬁel bij jou?
Neem dan gerust contact op via
riannevanasten@vanastengroup.eu of 06 10 99 39 76
Zie ook onze website: www.vanastengroup.eu of

De Blikvanger

Column

Aan zee
We hadden voor de tweede
lockdown een appartement
geboekt voor ons gezin in
Scheveningen. Een paar meter
van zee en midden in het vissersdorp. We hadden meerdere
keren contact met de eigenaresse en ze vond het goed dat
het door zou gaan. Ze toonde
haar medeleven, want we
verheugden ons om daar te zijn
met mijn verjaardag en Oud en
Nieuw te vieren.
Het appartement was knus; in de
koelkast was een fles champagne
en een doosje chocolade lag op de
tafel. De eigenaresse had zelfs een
kaart geschreven. Een warm welkom. Onze spullen brachten we
naar binnen en iedereen had een
kamer voor zichzelf. Ik had mijn
oudste zoon van Den Haag centraal
station opgehaald, want hij kwam
later met de trein. We hadden eten
besteld, er werd ‘happy birthday’
gezongen en ik kreeg cadeaus.
Ik was een jaartje ouder, maar niet
per se wijzer. Ik heb geleerd om mij
praktischer op te stellen en van de
kleine dingen in het leven te genieten. De volgende dag toen iedereen
eindelijk aangekleed was en we
hadden ontbeten, gingen we een
strandwandeling maken. De zon
scheen en dat maakte het verschil.
We waren blij en genoten van het
uitzicht, het zand onder onze schoenen en de frisse zeelucht. Een aantal kraampjes was open. Mijn vrouw
en ik bestelden koffie en ik at nog
een lekkere erwtensoep. De kinderen vermaakten zich in de naast
gelegen speeltuin. We zagen een
opvallend aantal surfers. Voor de
inwoners van Scheveningen blijkbaar een normale zaak om als
gezin te surfen. Op Nieuwjaarsdag
maakten we onze laatste wandeling, voordat we richting Limburg
vertrokken. Tijdens de wandeling
kwamen we gezinnen met oranje
sjaals en mutsen tegen die een
nieuwjaarsduik hadden genomen.
Ik moest wel hard lachen toen ik
had gelezen dat de organisatie
een alternatieve duik had bedacht.
Enthousiastelingen konden een blik
zeewater thuisgestuurd krijgen,
die ze op 1 januari over hun hoofd
konden gieten. Er was ook nog de
opmerking erbij geplaatst: “Als de
mensen niet naar de zee mogen
komen, brengen we de zee gewoon
naar de mensen.” Ze hebben gelijk,
zo is het.
Ignacio

Venray • 21 januari 2021 • jaargang 4 • nummer 1

11

gezondheid

‘Leven met
borstkanker tot het
einde daar was’
Verder in deze uitgave
‘Toon de Haas gaf vijftig jaar geleden een nier aan zijn broer’
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special

Leven met
borstkanker
tot het einde
daar was
De laatste zeventien jaar van Bernadien Janssen-Stevens
uit Venray bestond uit vallen en opstaan door kanker.
Haar man, Joep, vertelt over hoe sterk ze was en over
het diepe respect die ze alle twee hadden voor het
ziekenhuispersoneel. Een verhaal over een doorzetter
tot de laatste dag.

WWW.WERKVIT.NL
ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK
VERZUIMADVIES - DUURZAME INZETBAARHEID
Werkgever, wacht niet onnodig lang bij (dreigend) verzuim.
Laat de arbeidsdeskundige de verzuimsituatie vanaf de eerste
weken begeleiden en passende interventies adviseren!
Verzuimspreekuur-Re-integratie coaching-Jobcoaching.

WERKVIT

Verzuim, verdient aandacht!
STRESS&BURN-OUT COACHING
Slaapproblemen-Angstig-Vermoeidheid-VergeetachtigVaak ziek? Het zijn klachten die ontstaan door langdurig
chronische (werk)stress) en onvold. herstelmomenten.
Vroeg of laat functioneer je niet meer, je wilt het wel
maar het lukt je niet meer!

Ik vertel je hoe je kunt herstellen en help je
deze roofbouw stoppen. Kennismaken is vrijblijvend!
LOES KLE E VE N | 0 6 - 41014 8 0 4 | HORST
E RKE N D COAC H | REG ISTE R ARB E IDSDESKU N DIG E

Het land Spanje is voor Bernadien
en Joep een speciaal land. Net zoals
in hun relatie liefde verbondenheid
is zonder oordeel, heeft Spanje een
speciaal plekje in de harten van de
twee. “Als we daar zijn, klopt alles.
Het zijn mooie mensen, we houden
van de zon en onze bungalow”, begint
Joep. Waar Joep en Bernadien de
mooiste herinneringen vandaan
haalden, werd ook een nachtmerrie
geboren. “Bernadien merkte dat er
een knobbeltje in haar borst zat.
Bij thuiskomst meteen naar de huisarts,
vervolgens naar het ziekenhuis
en helaas, er werd borstkanker
geconstateerd.” Joep en Bernadien
waren verdrietig, maar wel strijdvol.
“Dit gaan we samen aan en we gaan er
honderd procent voor”, zeiden ze tegen
elkaar in 2002.

in, ziekenhuis uit. Volgens Joep kon
Bernadien het zo goed volhouden
vanwege het ziekenhuispersoneel.
“We hadden een bijzonder goede
oncoloog en huisarts. Ze waren er
altijd voor ons. Dr. Vestjens belde elke
week wel hoe het met haar ging, zelfs
op onze laatste vakantie in Spanje.
Zonder zo’n goed team, was deze
periode heel anders geweest voor ons.
Daar heeft Bernadien zoveel kracht uit
gehaald.” Die kracht had volgens Joep
niemand anders. “Ze klaagde nooit, ze
gaf geen krimp tot de laatste dag.”

Leven op de rit
Een lichtpuntje voor de twee
toen ze hoorden dat de operatie
borstbesparend kon worden
uitgevoerd. In overleg met de chirurg
of dit kon, moest eerst worden
gecontroleerd of de poortwachtersklier
schoon was. “Helaas was dit niet zo”,
vervolgt Joep. “Ook daar zat de kanker.
Gelukkig kon alles gewoon doorgaan
en begon het herstel. Bernadien moest
nog 34 bestralingen ondergaan en
daarna verliep alles heel goed.” In 2004
kreeg Bernadien een andere oncoloog,
dr. Hanneke Vestjens, zij begeleidde
haar verder. Om het half jaar kwam
ze terug voor een controle en er leek
geen vuiltje aan de lucht. “We hadden
ons leven weer op de rit. Ze kon weer
wandelen, fietsen en natuurlijk op
vakantie gaan naar Spanje. Tot 2012,
toen er uit het herhaalonderzoek bleek
dat er kanker in de rechterborst zat en
uitgezaaid was. Uit onderzoek bleek
ook dat er op verschillende plaatsen
uitzaaiingen waren. Het was niet meer
te genezen.”

Zevenhonderd
ziekenhuisbezoeken
Bernadiens geheugen liet haar in
de steek. Er bleek geen houden meer
aan en ze ging steeds meer achteruit.
“Daarom zijn we zo blij dat de artsen
zo met ons meeleefden”, zegt Joep
met volle waardering. “We konden
de oncoloog altijd bellen als er iets
was. Deze zeer hardwerkende dames
verdienen geen zilver, maar goud.
In de zes jaar daarna had Bernadien
105 chemobehandelingen gehad en
400 ziekenhuisbezoeken. En in die
zeventien jaar heeft ze zevenhonderd
ziekenhuisbezoeken gehad en nooit één
klacht gehad over de behandelingen.
Dat zegt iets over de werkwijze
en de kwaliteit van haar artsen en
verpleegkundige. Als dank moest ik elk
jaar een vlaai meenemen als Bernadien
jarig was en dat doe ik nog steeds.”
Op 7 januari 2019 was Bernadien
jarig, 74 werd ze. “Iedereen die
aanwezig was, merkte dat het echt
niet goed ging. Daags na de verjaardag
hebben we dr. Vestjens gebeld: drie
tumoren werden gevonden in haar
hoofd. Na bestraling van één tumor
ging het snel achteruit. Het was
niet meer de vrouw en moeder die
voorheen alles regelde. Ze zei altijd:
‘Het gaat wel, niet zo moeilijk doen.
Gewoon doorgaan.’”

Goud
Bernadien hield vol. Chemo,
medicijnen en onderzoeken volgden
en jaren gingen voorbij: ziekenhuis

Donatie
In de nacht van 25 op 26 september
ging het fout. Bernadien werd per
ambulance naar het ziekenhuis in

gezondheid

Venlo gebracht. “Ze kende ons niet
meer. Bernadien heeft altijd gezegd: als
dat gebeurt, dan hoeft het voor mij niet
meer. Tegen alle verwachtingen van
de dokters in, leefde ze heel eventjes
weer op. Op 10 oktober overleed ze
op 74-jarige leeftijd.” Bernadien vroeg
aan Joep om een donatie te houden
op haar crematie. Het geld ging naar
alle verpleegkundigen van de afdeling
oncologie die haar hebben geholpen.
“Die was ze toch altijd zo dankbaar.

Het opgehaalde bedrag heb ik bij
hen afgeleverd. Dat was zo mooi.”
Voor Joep is één boodschap duidelijk.
“Bernadien was een doorzetter.
Ze klaagde nooit. Dit verhaal is
voor iedereen die wil doorzetten.
Volhouden kan dan zeer belangrijk
zijn. Bernadien heeft echt recht gedaan
aan de spreuk: leef, alsof het je laatste
dag is.”

Dit verhaal is voor iedereen
die wil doorzetten
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Toon de Haas (74) uit Venray gaf vijftig jaar
geleden een nier aan zijn broer Jan.
Door deze donornier leefde Jan nog twaalf
jaar en heeft hij zijn jonge kinderen nog
zien opgroeien. Toon vindt het belangrijk
dat anderen ook de betekenis inzien van
orgaandonatie. “Ik zou het zelf zo weer doen.”

In mei 1970 kwam door een longontsteking de nierontsteking
van broer Jan de Haas aan het licht. De nieren vielen stil en de longen
kwamen vol vocht te zitten, waardoor een opname in het ziekenhuis
volgde. Een donornier bood de enige oplossing. Toon was destijds de
enige match uit elf broers en zussen. “De drie jongsten in ons gezin
waren nog niet 21 en daarom mochten zij geen donor worden. In mei
gingen we dus met acht gezinsleden naar het ziekenhuis in Nijmegen
om te onderzoeken wie de beste match zou zijn. Bij mijn broer en de
donor zouden 64 bestandsdelen in het lichaam overeen moeten komen.”
Voor Toon was het geen lastige beslissing om zijn broer te redden.
“Vroeger zaten er veel risico’s aan het afstaan van een nier. Dat is niet
te vergelijken met nu. Mijn broer vond het in het begin lastig dat ik een
nier voor hem af zou gaan staan, hij wilde niet dat ik ziek werd. Maar
ik heb vanaf het begin ‘ja’ gezegd. Als je a zegt moet je ook b zeggen.”
Toons vrouw was destijds ook tegen de donatie. “Ze hadden haar bang
gemaakt, omdat ze er geen verstand van hadden. Ik zei dat ik het anders
zou uitmaken en van haar zou scheiden. Ze is inmiddels al 48 jaar mijn
vrouw”, vertelt Toon lachend.
In eerste instantie verliep de operatie voorspoedig. “Ik lag negen
dagen in het ziekenhuis. Dat was mijn eerste ervaring ooit in een ziekenhuis. Toen ik werd ontslagen, leek het alsof mijn lichaam hol van
binnen was. Maar ik had verder nergens last van”, zegt hij lachend.
Achteraf bleek dat er een besmette naald was gebruikt tijdens de operatie. Toon lag nog eens acht weken plat. “Ik had het hepatitis B-virus
opgelopen, waardoor ik geelzucht kreeg. Om de tijd te doden, speelde ik veel spelletjes aan het ziekenhuisbed. Nadat ik was hersteld, ben ik nooit meer op controle
geweest. Er stond zelfs in dossiers niet vermeld dat ik ooit een nier had afgestaan.”

Toon de Haas gaf
vijftig jaar geleden

een nier aan
zijn broer

Jarenlang dronk en
at ik wat ik wilde
Ondanks dat Toon nu last heeft van meerdere kwaaltjes, heeft hij nooit lichamelijke klachten gekregen doordat hij maar met één nier leeft. “Ik heb tot nu toe nooit
last gehad van de nierdonatie. Jarenlang dronk en at ik wat ik wilde. Wel heb ik op
meerdere plekken ontstekingen, COPD, de ziekte van Crohn en diabetes type 2.
Maar krakende wagens lopen het langst. We maken er het beste van.”

www.natutheek.eu

Toons broer Jan leefde nog twaalf jaar met zijn nier. Hij zag door de nierdonatie zijn kinderen nog opgroeien. “De operatie van mijn broer verliep goed. Echter
kreeg hij op 42-jarige leeftijd lymfeklierkanker. Dit is waarschijnlijk ontstaan doordat hij prednison slikte zodat zijn lichaam de nier niet zou afstaan. In principe zou
door het slikken van medicatie een nier lang mee kunnen.”
Op 7 december, precies vijftig jaar geleden dat hij zijn nier doneerde, werd Toon
door zijn familie in het zonnetje gezet. “Dat was een mooi moment. Sinds het overlijden van mijn zus en we bij haar in de woning een oud interview van mijn broer
hebben gevonden, willen Jans zonen alles weten over de donatie. Zij hebben de
beleving van hun vader nooit geweten. Voor zijn zonen is het heel speciaal om mijn
verhaal te horen.”
Toon vindt het belangrijk dat anderen het belang inzien van orgaandonatie.
“Ik ben voor orgaandonatie, ik denk dat dit nog te weinig mensen doen. Misschien
omdat ze daar te bang voor zijn. Daarom is voorlichting erg belangrijk. Zelf lees
ik alles over orgaandonaties. Als ik iemand kan helpen met een orgaan dan ben ik
bereid om die af te staan. Voor een wildvreemde zou ik dat niet zo snel doen, maar
voor een bekende wel. Ik zou het zo weer doen.”

www.chinenglimburg.nl

Voor natuurlijke behandelmethodiek afgestemd
op de hedendaagse maatschappij o.a. door
Coaching (Burn-out etc.), Energetische- en
Natuurgeneeskundige therapie (Holistisch), ademhalingstechniek (o.a. Heartmath Therapeut) etc.
zowel voor particulier als op bedrijfsniveau.

De webshop voor natuurlijke
gezondheidsproducten

NATUTHEEK
H-Magazine aanbieding 10% korting
Kortingscode: Hallo21 (geldig tot 31-1-2021)
“Natuurlijk” voorkomen is beter

www.praktijktonvandepas.nl

CHI NENG QIGONG

Neem contact op en laat u informeren
naar de mogelijkheden

Chi Neng Qigong instructeurs Ton en Corry van de Pas
Met regelmaat starten wij nieuwe cursussen voor Jong en Oud
Kijk voor meer informatie en agenda op onze website
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Meldersloseweg 121a 5962AA Melderslo
Tel. 077-3971100 info@praktijktonvandepas.nl
Voor bewustwording en persoonlijke groei
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Yogales...
Wie heeft het niet eens overwogen?
Gelukkig is het idee dat yoga zweverig zou zijn al lang achterhaald. Er gaat niets boven een yogales in een rustige omgeving met een ervaren docent. In het lommerrijke St. Annapark in Venray
is zo’n yogalocatie gevestigd, onder leiding van Ingrid Knelissen. Het lichaam trainen en mentaal tot rust komen, dat is in een notendop wat je vindt bij Yogaschool Kurukshetra. Rust en
persoonlijke aandacht zijn de speerpunten, de lessen zijn rationeel en onderzoekend.

Foto’s: Ingrid Knelissen

Naast wekelijkse groepslessen (Hatha Yoga en Lichte
Yoga) worden ook privé-yogalessen en online begeleiding
aangeboden. Tevens kun je terecht voor themalessen, zoals

‘Op zoek naar een rustmoment ten tijde van onrustig

Na het overlijden van mijn moeder kwam ik in een groot

Yoga met een Klankschalen-concert, meditatietraining

vaarwater, belde ik voor informatie. Ingrids manier

zwart gat, ik bleef in het verdriet steken. Ik kon geen rust

of speciale lessen voor het bekken. Na een vierjarige

van benadering in combinatie met haar prettige stem

vinden en door de reuma had ik toch al beperkingen.

yogaopleiding volgde Ingrid diverse bijscholingen, ze is lid van

bevestigde mij dat deze yogaschool bij me paste: Een

Ben nu ongeveer 2 jaar bezig en heb hier een groot stuk

Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN).

yoga-plek in een prachtige omgeving waar ik ook kan

rouwverwerking gevonden, ook merk ik dat het veel rust

wandelen. De lessen zijn verrassend divers en nooit saai.

geeft in mijn hoofd en lichaam.

“Tijdens een bezoek als klein meisje aan één van de zusters in

Van kracht-oefeningen tot concentratie-oefeningen met

- Ans Bastiaans, Lichte Yoga

het klooster van St. Anna, een kennisje van mijn oma, werd ik

soepelheid en innerlijke rust tot gevolg. En dat allemaal op

meteen geraakt door de verstilde atmosfeer in de hoge hal.

Ingrid’s geheel eigen wijze met een vleugje humor. ‘

In een ouderwetse kamer aan een glanzende houten tafel

- Marieke Seuren, Hatha Yoga

kregen we sinas en abrikozenvlaai, ook daar was het heel fijn
rustig. Het park heeft sindsdien een grote aantrekkingskracht

De yogalessen bij Yogaschool Kurukshetra zijn mij

op me gehad: Een plaats van sereniteit. St. Anna komt nu

dierbaar. Oefenen en ervaren maken dat ik voel hoe mijn

opnieuw tot bloei en temidden van alle ontwikkelingen

lichaam en geest rust vinden, sterker worden (ik ontdek

is Yogaschool Kurukshetra alweer 6 jaar gevestigd in dit

Op aanraden van een vriendin ben ik proeflessen gaan

spieren die ik nooit eerder bewust gevoeld heb) en meer

monumentale park.”

volgen en dat beviel zo goed, dat ik nu iedere week

in balans komen. Tijdens de les lost mijn denken vaak op

enthousiast naar de yoga ga. De lessen zijn afwisselend

door de concentratie op de ervaring van het moment. Als

“Door tijdens de les het lichaam, de adem en de oefeningen

en de uitleg van de oefeningen is rustig en duidelijk. Voor

je interesse hebt, is Ingrid altijd bereid om iets met je te

innerlijk te beleven komt het denken tot rust. Je leert hoe je

mij is het vooral belangrijk dat als sommige oefeningen

delen over de achtergrond van yoga. Dat doet zij mede

ontspanning kunt laten ontstaan. Met houdingen en series

lichamelijk niet haalbaar zijn, Ingrid aanwijzingen geeft

door haar retraites, en door extra informatie die je bij je

zoals de Zonnegroet werken we ook aan kracht. Het resultaat

over hoe je de oefening met aanpassingen toch op jouw

matje vindt of in het boekenrekje.

is veerkracht; de mogelijkheid tot actie en ontspanning binnen

manier kunt uitvoeren.

- Marion Kolster, Hatha Yoga

handbereik in het dagelijks leven.”

- Marie-José Gilissen, Hatha Yoga

Ook behoefte aan meer rust en veerkracht?
Tot en met maart 2021 kun je 3 proeflessen volgen voor €18,-.
Ingrid heeft mij altijd geïnspireerd om thuis iedere dag iets

Kijk op de site voor praktische informatie en neem contact op

te doen. Oefening baart kunst. Ik ben nog nooit zo lenig

om je op te geven of bij vragen!

geweest. Ook bij de lessen voor de bekkenbodem heb ik
veel baat gehad.
- Marijke den Burger, Hatha Yoga

www.kurukshetra.nl
info@kurukshetra.nl
06 27 48 15 54

16

Jij maakt ‘m super

Ben jij op zoek naar
een superleuke
baan in Horst?
37
Assistent bedrijfsleider
uur per week

37
Ervaren keukenadviseur
uur per week

Junior keukenadviseur

37
uur per week

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op:
www.werkenbijimg.nl/vacatures Heeft een van bovenstaande vacatures je interesse
gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

