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Maas Clean Up
Zestig vrijwilligers kwamen zaterdagmiddag 14 augustus naar De Kooy in Wanssum om mee te helpen bij de schoonmaakactie van de Maas. “Verrassend dat er zo veel mensen zijn
gekomen”, zegt voorzitter Marije Freriks van IVN Geijsteren-Venray, de organisatie die de landelijke Maas Clean Up coördineert in gemeente Venray.
“Het was hartverwarmend om
te horen hoe de mensen hebben
meegeleefd tijdens de hoogwatercrisis,’ aldus Marije Freriks, voorzitter van IVN Geysteren-Venray.
“Heel verrassend was het dat,
naast leden van ons IVN en inwoners van Venray en omgeving,
mensen van heinde en verre kwamen om te helpen. Ik heb mensen
uit Den Bosch en Schijndel gezien
en er was ook een gezin aanwezig
uit Noord-Holland dat hier op een
camping verblijft.” De zestig helpers kregen een hesje, een blauw
T-shirt van Maas Cleanup, een grijper en een vuilniszak mee. Ze werden ingedeeld in twaalf groepjes
van vijf personen. “Nu er zo veel
mensen zijn, kunnen we ook een
bredere strook schoonmaken. Er is
namelijk veel troep achtergebleven
op de akkers en de weilanden”,
weet Freriks.

Vrijwilligers die in Geijsteren of
Blitterswijck hun klus moesten klaren,
stapten samen in een auto. Anderen
gingen te voet op pad en struinden de
omgeving langs de Maas in Wanssum
af. Marjon Wilms uit Oirlo was ingedeeld bij het groepje dat het gebied
tussen De Kooy en de Koninginnebrug
onder handen neemt. “Ik zag een
bericht op Facebook en ik heb me
direct aangemeld, want ik wilde graag

meehelpen. Dit is de eerste keer dat ik
zoiets doe”, vertelt ze. “Het is maar een
kleine moeite en het is goed voor de
natuur. Vele handen maken licht werk.”
De opruimers vonden vooral
veel plastic afval en hout. Bij De
Kooy stond een container waarin
de volle vuilniszakken gedumpt
worden. “Voor die container
heeft Rijkswaterstaat gezorgd”,
zegt Freriks. “We doen deze actie

ook in samenwerking met gemeente
Venray. De gemeente heeft materialen
beschikbaar gesteld zoals de prikkers,
zakken en hesjes.” De hoeveelheid
troep lijkt hier langs de Maas nog mee
te vallen na de overstroming van half
juli. “Het is hier niet zo erg als in ZuidLimburg. En we hebben hier in maart
al een grote opruimactie van twee
dagen gehouden.”
De actie van 14 augustus liep vooruit op

de jaarlijkse opruimdag World Cleanup
Day die dit jaar op zaterdag 18 september wordt gehouden. IVN GeijsterenVenray geeft de voorkeur aan maart.
“Want vroeg in het voorjaar is er veel
minder begroeiing dan in september.
Dan is het voor de deelnemers veel
makkelijker om zwerfafval te vinden
en op te ruimen”, zegt Freriks.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Oranjebuurt maakt zich zorgen over plannen Wonen Limburg
Enkele buurtbewoners van de Oranjebuurt in Venray heeft zich
verenigd in een werkgroep en uit nu haar zorgen over de plannen die
Wonen Limburg over een tijd gaat presenteren. Volgens de
buurtbewoners wil de woningbouwvereniging twaalf kleinere
(veelal eenpersoonshuishoudens) veranderen in 21 grotere woningen.
De buurt vreest ervoor dat de woningen de hoogte ingaan en dat
dit plan niet past in de wijk.

“De plannen van Wonen Limburg
passen niet in de Oranjebuurt
omdat de woningbouwvereniging
op hetzelfde kleine stukje grond
driemaal zoveel mensen wil proppen. Een hoger gebouw ziet er niet
uit en driemaal zoveel mensen

betekent ook driemaal zoveel verkeer en meer benodigde parkeerruimte”, aldus Sjef Pappers, namens
de werkgroep die de buurtbelangen van de Oranjebuurt behartigd.
Lees verder op pagina 05
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Vakantie vieren op je slaapkamer

Tim uit Venray testte de dag voor vakantie positief op
het coronavirus
Hij zou nu eigenlijk net terugkomen van een vakantie met zijn vrienden in Spanje. In plaats daarvan is hij net uit quarantaine. Tim van Veghel (19) uit Venray testte namelijk één dag
voor vertrek naar zijn vakantiebestemming positief op het coronavirus en kon niet meer mee.
Tim zou maandag 9 augustus
samen met zijn vrienden naar
Calpe in Spanje vertrekken om daar
een week vakantie te vieren. Om
te kunnen vertrekken had hij een
negatieve testuitslag nodig. Eén
dag voor vertrek is de hele groep
getest, Tim had als enige een
positieve uitslag. “Ik kon het niet
geloven, ik had nergens last van”,
vertelt Tim. “Ik was als laatste
aan de beurt van iedereen en we
gingen ervan uit dat niemand iets

had. Niemand had klachten. Ik
heb hierna nog een test gedaan,
omdat ik het niet geloofde.” Deze
testuitslag was weer positief. Tim
werd gebeld door de GGD en moest
thuis in quarantaine, terwijl zijn
vrienden de dag erna naar Spanje
vlogen.

Klachten
Toen Tim eenmaal in quarantaine
zat kreeg hij alsnog wat klachten.
“Ik had niks ernstigs, maar ik

merkte vanaf dinsdag wel dat ik
verkouden was en hoofdpijn had.
Heel veel erger dan dat is het niet
geworden gelukkig.” Inmiddels is
Tim weer op vrije voeten en is hij
volledig klachtenvrij. “Ik ben echt
blij dat ik weer naar buiten mag,
ik heb me zo verveeld. Ik heb ook
helemaal niks gedaan, gegamed,
tv gekeken en geslapen. Ook heb ik
veel met mijn vrienden gebeld, zo
kon ik toch een beetje zien hoe ze
het daar hadden.”

Ondanks dat deze ‘vakantie’ voor
Tim uitliep op een deceptie, is er
nog een lichtpuntje voor hem.
“Ik ga over vijf dagen gelukkig
nog met mijn familie op vakantie
naar Ibiza. Ik krijg een dezer
dagen mijn herstelbewijs, dus
niks houdt mij tegen.” Tim zou
het in een volgende situatie ook
niet anders aanpakken. “Ik heb
gewoon pech gehad, daar doe je
niks aan. Ik zou ook het volgend
jaar niet anders doen, ik gok het

er wel op. Dat is ook wel hoe mijn
vrienden en ik zijn: gewoon doen
en anders leven we wel met de
consequenties.”

Ik kon het niet geloven,
ik had nergens last van

Tekst: Floor Velthuizen

Groundfunding gestart om toekomst veilig te stellen

Gestolen buksen schutterij Venray niet teruggevonden
Het noodlot voor Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray sloeg op 20 juli toe toen de vereniging slachtoffer werd van een grote inbraak in het schuttersgebouw. Bij de inbraak is een ravage aangericht in het pand en
vijf wedstrijdbuksen ontvreemd. Tot op heden zijn de buksen niet teruggevonden.
Bernie van Lierop, voorzitter van
Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan
Venray, geeft aan dat de schutterij
had verwacht dat de wedstrijdbuksen
niet teruggevonden zouden worden.
“De gestolen wedstrijdbuksen zijn
geen marktproducten, het zijn geweren die alleen beoefend worden bij

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

schutterijen. Dus wij hadden ook niet
de verwachting dat deze boven water
komen, want dan weten de schutterijen elkaar te vinden, omdat alles
optimaal geregistreerd is.”
De vereniging startte een crowdfundingsactie om nieuwe buksen te
kunnen aanschaffen en daarmee de

toekomst van de vereniging veilig te
stellen. Daarnaast heeft de Venrayse
schutterij ook de schade verhaald bij
verzekeraars. “Die kampen echter met
een grote drukte door alle gevallen
van wateroverlast en het aantal toegenomen diefstallen, dus zal dit proces nog enige tijd duren.”

Van Lierop geeft aan dat de schutterij
onder de indruk is van het medeleven van zusterverenigingen uit de Oud
Limburgse Schuttersfederatie en de
reacties vanuit de gemeenschap. “We
hopen onze activiteiten weer te kunnen oppakken. Met medewerking van
zusterverenigingen zal het koningsvogelschieten op zondag 19 september wel doorgang kunnen vinden en
maken we ons sterk om in 2022 weer
volledig ons te kunnen presenteren.

Zondag 24 mei 2022, de dag van het
Internationaal Verbroederingstreffen
in Venray is ons richtpunt.”

We hopen onze activiteiten
weer te kunnen oppakken

Tekst: Jeanine Hendriks

Eierenautomaat gesloten na inbraken
De eierenautomaat aan de Horsterweg in Leunen is definitief gesloten. Na twee inbraken in korte tijd nam pluimveebedrijf De Bruijn het
besluit de poort niet meer te openen.
“We vinden het zelf ook heel jammer. Twintig jaar hebben we de eierenautomaat met veel plezier open
gehad”, vertelt Mieke de Bruijn.
“Maar nadat de automaat twee keer
is opengebroken, hebben we helaas
dit besluit moeten nemen.”
Beide keren gebeurde de inbraak op
klaarlichte dag tijdens de openings-

uren en op identieke wijze. Daarbij
werden alle eieren en het geld
ontvreemd. “Het is gebeurd op een
aparte manier zonder braakschade.
De automaat moet met een elektronische sleutel zijn opengemaakt. Dit
moet door iemand gedaan zijn die
weet hoe deze automaten werken.
Want ze zijn zelfs in het programma

geweest om aanpassingen te doen.
Omdat er geen braakschade is, is
het lastig voor ons om recht te halen
zowel bij de verzekering als bij de
politie”, verzucht De Bruijn.
Na de eerste inbraak van een paar
maanden geleden werd de eierenautomaat weer geopend na een korte
sluiting vanwege de reparatie. Bij de
tweede keer was de maat vol. “We
hebben best veel reacties gehad van
klanten die het ook jammer vinden.
We hebben hier kippen buitenlopen

en we vonden het altijd leuk om
op deze manier de eieren lokaal te
verkopen”, zegt ze. Met de sluiting
kwam ook een einde aan de verkoop
van bloemen in een ruimte naast
de automaat die dezelfde ingang
had. “De bloemen zijn alleen nog op
bestelling. En er is nu wel een groter
aanbod van boeketten bij het tankstation in Leunen.”

Tekst: Henk Willemssen

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

IKL maakt doorstart als onderdeel van VivaraPro

Bezorgklachten www.garcon.nl

Specialist in natuurbeschermingsproducten VivaraPro met een
vestiging in Venray heeft na overleg met curatoren Reinoud van
Oeijen en Dirk de Jong (Holla Advocaten) een doorstart gerealiseerd
van de failliet verklaarde Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen (IKL) Limburg. De organisatie wordt, als
onderdeel van VivaraPro, een marktpartij met ook een duidelijke
ideële missie en visie. De kennis van IKL wordt verweven in de projecten van VivaraPro met een blijvende nauwe samenwerking met
diverse natuur- en maatschappelijke partners. De doorstart levert
voor een aantal medewerkers van IKL baanbehoud op.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

De activiteiten van IKL sluiten voor
een groot deel aan bij de focus van

VivaraPro, aldus Jan Thomassen, CEO
van VivaraPro. “Met onze vakken-

nis weten wij de juiste maatregelen
te treffen. Onze adviezen en maatregelen verhogen de biodiversiteit
in de buitenruimte. Het landschapsonderhoud en de natuurprojecten
van IKL zijn daarom een passende
toevoeging van onze diensten. De
educatieprogramma’s van IKL sluiten voor een groot deel aan op ons
natuureducatiecentrum in Venray en
de natuurtuin in Vierlingsbeek. Deze
programma’s willen we aan elkaar
verbinden.”

Thomassen is daarom blij met de
doorstart. “Na het faillissement
van IKL had ik veel contact met
onze huidige natuurpartners. We
kwamen samen tot de conclusie
dat het eeuwig zonde is als de
kennis en de ervaring van IKL
verloren zouden gaan. Ik ben blij
dat we daarom een doorstart
hebben kunnen realiseren.”

een prentenboek. Na afloop vindt er
een creatieve activiteit plaats zoals
knutselen, zingen, muziek maken of
bewegen.
Deelname is gratis, vooraf aanmel-

den is gewenst en kan via de activiteitenbutton op www.biblionu.nl

Voorleesuurtje in BiblioNu
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen vanaf woensdag 25 augustus elke
woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur naar een voorleesuurtje
komen in BiblioNu in Venray.
Tijdens het voorleesuurtje in de

bibliotheek wordt er voorgelezen uit
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Sprekersplein weer met publiek
Het Sprekersplein kan op dinsdag 6 september weer in het gemeentehuis worden gehouden. In het afgelopen
jaar was het Sprekersplein alleen digitaal omdat een fysieke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen
niet mogelijk was.

03

Komst woning
zoekenden drijft
tekort op
Woningzoekenden uit de regio van Eindhoven en Nijmegen wijken
steeds vaker uit naar Noord-Limburg. Door deze overloop neemt
de krapte op de woningmarkt in gemeente Venray nog verder toe.
Het College van B&W van Venray wil ook daarom haast maken met
het omgevingsprogramma wonen 2022-2026 dat de woonvisie
2017-2021 gaat vervangen.

Er gelden nog wel enkele beperkingen in het gemeentehuis. Zo mogen
in de raadzaal maximaal zestig personen worden toegelaten. Daarom moet
iedereen, ook de bezoekers van het
sprekersplein, zich van te voren aan-

melden bij de griffie.
Het sprekersplein wordt iedere zes
weken gehouden vlak voordat de
ronde van commissievergaderingen begint. Er hebben zich al twee
insprekers gemeld voor 6 september.

Een projectmanager van NRG2all uit
Naarden houdt een presentatie over
het initiatief voor een zonnepark. En
een inwoner van Oirlo gaat het hebben over de inrichting van het buitengebied aan de westkant van het dorp.

De planning is dat de gemeenteraad vlak voor de verkiezingen
van maart 2022 het nieuwe woonprogramma vaststelt. Voor Venray
en alle dertien dorpen komt een
uitvoeringsagenda met aantallen over nieuwbouw en aanpassing van bestaande woningen.
Actuele beleidsdoelen zijn ook
nodig om nieuwe prestatieafspraken te maken met woningcorporaties Wonen Limburg en Woonzorg
Nederland en huurdersorganisaties.
Het college stelt dat de woningmarkt behoorlijk in beweging is.
Dat wordt niet alleen veroorzaakt
door de toename van woningzoekenden. De gemeente heeft ook
een plicht om bijzondere doelgroepen te huisvesten zoals statushouders en arbeidsmigranten
maar ook mensen die aangewezen
zijn op maatschappelijk opvang of
beschermd wonen. Een knelpunt is
dat door de krapte de koopprijzen
flink stijgen waardoor het vooral
voor starters lastig is een betaal-

bare woning te vinden. Bij arbeidsmigranten richt de gemeente zich
op longstay of werknemers die hier
permanent willen gaan wonen.
Naast huisvesting in betaalbare
woningen moet er ook aandacht
zijn voor integratie van de buitenlandse werknemers.
Een belangrijke input is het woonbehoeftenonderzoek dat dit jaar
is uitgevoerd door Stec Groep.
De resultaten worden vlak na de
zomervakantie bekendgemaakt.
Het onderzoek moet meer inzicht
geven in de woningbouwopgave en
de woonbehoefte. Deze gegevens
worden vertaald naar aantallen
per dorp. De gemeente organiseert
in november een ‘Avond van het
wonen’. Tijdens deze bijeenkomst
vindt een presentatie plaats van de
resultaten van het onderzoek. Ook
worden analyses gegeven en de
gevolgen voor de lokale woningmarkt. Bezoekers kunnen hierover
met elkaar in gesprek gaan.

Fouten met overhaaste Tozo-regeling
In het begin van de coronacrisis moesten gemeenten overhaast rijksmaatregelen uitvoeren om ondernemers
snel te kunnen ondersteunen. Achteraf blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij uitkeringen van de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Om de rijkscompensatie niet mis te lopen, moet de gemeenteraad ermee akkoord gaan dat in enkele gevallen is afgeweken van de regels.
De eerste ronde van de Tozo liep van
1 maart tot 1 juni 2020. Veel zzp’ers
deden toen een beroep op financiële
steun. In gemeente Venray ging het
om 542 ondernemers aan wie bijna
2,9 miljoen euro werd uitgekeerd. Het
grootste deel (2,5 miljoen euro) was
bestemd voor levensonderhoud en
een kleiner deel (380.000 euro) was
een kapitaalverstrekking.
Het College van B&W van Venray
meldt in een raadsvoorstel dat de Tozo

overhaast is ingevoerd. ‘De uitvoering
is gestart na een zeer korte voorbereidingstijd waarbij er nog veel onduidelijkheden waren. Daarbij ging het
om behoorlijke volumes’, aldus het
college dat zegt dat medewerkers een
‘enorme inspanning’ hebben geleverd om de aangevraagde uitkeringen
tijdig en met zo min mogelijk bureaucratie uit te betalen. Hierbij zijn enkele
fouten gemaakt waardoor sommige
uitkeringen niet goed verantwoord

kunnen worden. Om te voorkomen dat
de gemeente daardoor een deel van
de rijkscompensatie misloopt, moet
de gemeenteraad in de vergadering
van 28 september instemmen met de
afwijkingen van de regels.

Rondes
Voor de tweede ronde (1 juni tot 1
oktober 2020) en derde ronde (1 oktober tot 1 januari 2021) geldt de uitzondering niet. Voor de vervolgrondes

Raad van State oordeelt dat geurberekeningen te laat bekend zijn

Vergunning Leunse varkensstal
blijft in stand

Het College van B&W van gemeente Venray verleende in 2017 een omgevingsvergunning voor het bouwen
van een vleesvarkensstal in Leunen waardoor ruim 10.000 dieren gehouden konden worden.
Omwonenden gingen daartegen in beroep, maar kregen geen gelijk van de rechtbank. Ook de Raad van
State veegde de bezwaren van tafel. Dit omdat te laat bekend werd dat de verwachte stankoverlast
onjuist berekend was.
De Leunse boer heeft in 2017 een
omgevingsvergunning aangevraagd
voor een nieuw te bouwen vleesvarkensstal voor de huisvesting van 2.880
vleesvarkens, voorzien van een biologische combiluchtwasser met 85 procent ammoniak- en geurreductie. Het
totale aantal te houden dieren kwam
daarmee op 10.319. Omwonenden vre-

zen dat door de toename van het aantal dieren hun woon- en leefklimaat
wordt aangetast door het optreden
van geurhinder. Volgens de omwonenden zijn de geurberekeningen gebaseerd op onjuiste milieu-informatie.
De geurbelasting ligt volgens hen op
vier woningen fors hoger. De omwonenden geven aan dat dit komt omdat

de luchtwasser de stank niet met 85
procent beperkt, maar met 45 procent. Dit bleek uit onderzoek van de
universiteit in Wageningen. De Raad
van State wil echter de vergunning in
stand houden, omdat de resultaten
pas bekend waren toen de vergunning
al was verleend.

van de Tozo was minder belangstelling en deze uitkeringen moesten door
de gemeente volledig rechtmatig zijn
gedaan. In gemeente Venray maakten 220 ondernemers gebruik van de
tweede ronde en bij de derde ronde

waren het er nog 142. De uitkeringen
bedroegen respectievelijk 604.000
euro en 442.000 euro. De gemeente
betaalde in totaal bijna 4 miljoen euro
aan Tozo-gelden.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

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

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

Het ontwerpplan voor de invulling van de locatie van het oude postkantoor in Venray is klaar. Na de sloop van
het markante gebouw verschijnt een appartementencomplex met een parkeerkelder op de hoek PatersstraatPoststraat. In het Sprekersplein van maandag 6 september wordt het plan gepresenteerd aan de raads- en
commissieleden.

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

Omdat de sloop van het oude postkantoor gevoelig ligt in de Venrayse
samenleving, wil het College van
B&W de politiek op voorhand informeren over het ontwerp. Suggesties en

opmerkingen kunnen nu nog worden
meegenomen voordat het plan de
procedure voor het bestemmingsplan
ingaat. Het nieuwbouwplan van eigenaar Karel Janssen is al goedgekeurd

door het Adviesbureau Ruimtelijke
Kwaliteit (ARK) van de gemeente. Ook
het college heeft ermee ingestemd.
Na de presentatie in het Sprekersplein
volgt nog een omgevingsdialoog.

De voorgenomen sloop leidde vorig
jaar tot veel reacties van inwoners en erfgoedorganisaties zoals
het Cuypersgenootschap en Venray
Monumentaal. Zij pleiten ervoor dat
het gebouw uit de wederopbouwperiode behouden blijft en een alternatieve invulling krijgt. Dit blijkt
vanwege de slechte staat van het
pand onmogelijk, melden gemeente
en eigenaar. De investeringen zouden te hoog zijn om het gebouw op
te knappen en een nieuwe functie te
geven.
Het doek voor het oude postkantoor
viel al in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2020. Er lag
een voorstel op tafel om onderzoek te
doen naar behoud van het gebouw.
Dat voorstel werd met een minimale
raadsmeerderheid (veertien voor, dertien tegen) verworpen. Vlak daarna
verscheen er nog een nieuw initiatief voor een centrum voor beeldende
kunstenaars met een expositieruimte.
Ook dit plan bleek onhaalbaar.
Het postkantoor werd in 1950
gebouwd nadat het vorige monumentale postkantoor tijdens de bevrijding
van Venray in oktober 1944 zwaar
beschadigd raakte. Het postkantoor
werd op 28 februari 1951 geopend en
in september 2010 weer gesloten. De
gemeente verleende direct na de sluiting een sloopvergunning die onherroepelijk is.

Meidoornen gerooid langs Overloonseweg in Venray
Gemeente Venray heeft 2 kilometer aan meidoornen moeten rooien langs de Overloonseweg in Venray. Dit
omdat er een besmettelijke plantenziekte is geconstateerd op de bladeren en er meteen gehandeld moet
worden om andere planten te beschermen.
Vorige week werd een besmettelijke
plantenziekte op de meidoornen
langs de Overloonseweg ontdekt door
de inspecteurs van NAK-tuinbouw.
Zij inspecteren in het groeiseizoen
alle meidoornstruiken binnen een
bepaald gebied. Om fruitbomen in
de omgeving te beschermen, zijn de
meidoornen gerooid. Oorspronkelijk
zijn de meidoornen in 2003
aangeplant ter bescherming van
de daar aanwezige dassenfamilie.
Volgens de Dassenwerkgroep Venray-

Horst en gemeente Venray heeft
het rooien van de doornen weinig
effect op de dassen. “Er is overleg
geweest met de provincie hierover.
De das heeft in de loop van de jaren
vaste looppaden gemaakt waar
ze gebruik van maken. Die lopen
door het gebied, grotendeels langs
de watergang die richting Loobeek
gaat. Als de heg weg is, dan houdt
de das alsnog deze route aan”, legt
een woordvoerder van gemeente
Venray uit.

Sleedoorn
Gemeente Venray geeft aan dat er in
het komende plantseizoen november
2021 tot februari 2022 de mogelijkheid is om nieuwe planten te poten.
“Welke planten er worden geplant
is nog niet bekend. Het gaat in ieder
geval om een gemengde beplanting van landschappelijke soorten. Dit
wordt nog verder uitgewerkt”, aldus
de woordvoerder.
Jan Droesen van de Dassenwerkgroep
Venray-Horst suggereert dat de slee-

doorn een goede vervanger is. “Als de
doorn snel wordt aangeplant, is het
een tijdelijke ingreep voor de dassen en moet het weer goed komen.
Ik hoop dat het zelfs aanleiding is voor
Venray om eindelijk ook de natuurcompensatie voor industrieterrein
Smakterheide verder uit te voeren.”
Gemeente Venray geeft aan dat op dit
moment haar prioriteit echt ligt bij het
rooien van de besmette beplanting.
“Na de vakantie gaan we kijken wat
verder mogelijk is in het gebied.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Bouwplan Peter Claessens

Plan voor nieuwe woonwijk in Ysselsteyn
Ysselsteyn kan opnieuw uitbreiden met woningbouw. Op een landbouwperceel aan de Kerkweg is ruimte voor 31 woningen. De nieuwbouw sluit
aan op de onlangs ontwikkelde woonwijk Achter de Jera die 36 woningen telt.
Het perceel van 7.844 vierkante meter
aan de Kerkweg heeft nu nog een
agrarische bestemming. Om woningbouw mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Het plan komt op de agenda van de
commissie Wonen van dinsdag 7 september. De gemeenteraad beslist op
28 september over de goedkeuring
van het bestemmingsplan.
Het bouwplan van Peter Claessens
bouwprojecten uit Ysselsteyn omvat
een vrijstaande woning, tien tweekappers en twintig appartementen. De
tien appartementen op de begane

grond zijn levensloopbestendige
koopwoningen voor senioren. Op de
bovenverdieping komen tien sociale
huurappartementen voor starters.
Bijna de helft van het terrein (3.760
vierkante meter) komt in handen van
gemeente Venray om het in te richten
als openbaar gebied. Naast straten,
trottoirs, verlichting en groen zijn er 52
parkeerplaatsen ingepland. Centraal in
het gebied wordt een wadi aangelegd
voor wateropvang met daarbij een
speelterrein.
De nieuwe wijk krijgt een toegangsweg aan de Kerkweg. Voor

hulpdiensten komt er een calamiteitenontsluiting bij Achter de Jera.
Daarvoor is te weinig ruimte waardoor een smalle strook grond van
35 centimeter moet worden aangekocht. Maar met de grondeigenaar is
nog geen overeenstemming bereikt
over de aankoop van de grondstrook van totaal 2,5 vierkante meter.
Daardoor kan de calamiteitenontsluiting niet worden aangelegd. De
gemeente doet de eigenaar opnieuw
een voorstel en overweegt een ont
eigening. Ook de Veiligheidsregio
heeft aangedrongen op een tweede

ontsluiting voor de hulpdiensten.
Met omwonenden is een omgevingsdialoog gehouden. De meeste buurtbewoners vinden het een mooi plan
maar ze vinden het wel jammer dat
het open gebied verdwijnt en dat ze
straks niet meer ‘de wei in kunnen
kijken’. Naar aanleiding van de omgevingsdialoog is het appartementencomplex 3 meter opgeschoven zodat
er meer afstand komt tot de huizen
aan de Ringweg. De nieuwe wijk krijgt
een groene afscheiding die moet zorgen voor behoud van privacy van de
omwonenden.
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Oranjebuurt maakt zich zorgen
over plannen Wonen Limburg
“De Oranjebuurt bestaat uit allemaal
woningen met twee bouwlagen.
Volgens de nieuwste bouwbesluiten
zijn de verdiepingen hoger. Dat betekent dat de huidige bovenkant van de
eerste twee verdiepingen nog geen
5,5 meter is. Bij nieuwbouw met drie
verdiepingen wordt dat ongeveer 9
meter. Dat is bijna het dubbele. Om
nog maar niet te spreken van het
volume van het aantal mensen.”
De werkgroep voelt zich gepasseerd
en aan het lijntje gehouden door
de woningbouwvereniging, geeft
Pappers aan. “Steeds weer opnieuw
gooit de woningbouwvereniging een
balletje op over de mogelijkheid om
er meer woningen te realiseren en dat
te bereiken door de hoogte in te gaan.
En als wij daar tegen ageren, krijgen

we te horen dat het maar gedachten
zijn en dat er nog definitieve plannen
moeten komen. Ons wordt zo verweten dat we te vroeg reageren en zij
gooien iedere keer opnieuw een balletje op om meer en grotere huizen
te bouwen. Op 15 september presenteert de woningbouwvereniging de
plannen aan ons. Wij zullen geduld
moeten hebben tot dan.” Wonen
Limburg laat in een reactie weten dat
de buurtbewoners inderdaad te vroeg
een mening vormen. “In juli heeft ons
laatste gesprek met elkaar plaatsgevonden, toen hebben we voor september een vervolggesprek ingepland.
We zitten nog in de voorbereidende
fase van de plannen. Er staat dus nog
niks vast”, aldus een woordvoerder.
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Meer inwoners
met betalingsproblemen
Het aantal klachten over betalingsachterstanden bij burgers
neemt toe bij gemeente Venray. Iedere maand komen er ruim 150
meldingen bij de gemeente binnen van verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en andere leveranciers dat inwoners hun
rekeningen niet meer kunnen betalen.
De verwachting is dat door de coronacrisis de problemen met schulden
en armoede met 30 procent toenemen. De stijging van het aantal meldingen komt ook door een
wetswijziging waardoor er meer
aandacht is voor het vroeg signaleren van schulden. De gemeente wil
effectiever met de schuldhulpverlening omgaan. Die is nu nog vaak
omslachtig en tijdrovend, meldt het
College van B&W in een raadsinformatiebrief. Om inwoners met schulden sneller te kunnen helpen, sluit
de gemeente zich aan bij enkele
regelingen van branchevereniging
NVVK. Zoals het schuldenknooppunt dat een digitaal platform is

waarop schuldeisers en gemeenten
snel informatie kunnen uitwisselen.
Ook wordt vaker gebruikgemaakt
van saneringskredieten in plaats
van schuldbemiddeling. Dit betekent minder administratieve rompslomp en ambtelijke uren en meer
rust voor de klanten, verwacht de
gemeente. De tijdwinst die behaald
wordt, kan worden ingezet om
inwoners met schulden beter te coachen. De gemeente wil voorkomen
dat saneringstrajecten voortijdig
eindigen of dat na een succesvolle afronding de opstapeling van
schulden weer opnieuw begint. De
nieuwe werkwijze moet begin 2022
grotendeels zijn ingevoerd.

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking in ons media team, iets voor jou?
Kansen zien is één, ze realiseren is twee. Jij loopt voor beide
warm. Je bent op zoek naar een dynamische salesrol bij een
tof bedrijf, waar je jouw passie voor het vak de vrije loop kunt
laten. Je hebt affiniteit met de regio Noord-Limburg en je
denkt zowel in online als offline mogelijkheden.
Media Business Developer… dat is een hele mond vol.
Maar wat ga je nou eigenlijk doen?
Je gaat verkoopstrategieën voor nieuwe mediaconcepten
ontwikkelen. Met jouw frisse blik op het medialandschap ben
je zelf verantwoordelijk voor de sales én de uitvoering die
daarop volgt. Je hebt de lead in deze ontwikkeling en samen

Veiligheidsregio ontkent
slechte brandweerzorg
Veiligheidsregio Limburg-Noord is het niet eens met de gemeenteraad van Venray die vindt dat de brandweerzorg in de gemeente
onder de maat is. “Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld”,
stelt directeur Jac Rooijmans.
De gemeenteraad nam op 6 juli
unaniem een amendement aan
om te zorgen voor een betere
brandveiligheid in gemeente
Venray. De zorgen over de kwaliteit van de brandweerzorg werden
ook verwoord in een zienswijze
die de gemeente indiende over
de begroting van 2022 van de
Veiligheidsregio. Het komt erop neer
dat Venray teveel betaalt aan de
Veiligheidsregio maar er te weinig
voor terugkrijgt. Venray is landelijk
één van gemeenten met de traagste uitruktijden bij brand. Vooral de
VVD blijft hierop hameren en wijst
erop dat de brandweerdekking buiten kantooruren nog slechter is dan

overdag. Dit ontkent Jac Rooijmans
in een reactie op de zienswijze van
de gemeente. “Er is geen verminderde of beperkte brandweerzorg
voor de gemeente Venray buiten
kantooruren. Het aanwezige materieel en personeel is in en buiten kantooruren van gelijk niveau”, meldt
de directeur. Het enige verschil is
volgens hem dat het kleinere brandweervoertuig SIV alleen overdag
beschikbaar is. “Als er slagkracht
wordt gevraagd is er voldoende
capaciteit aanwezig binnen Venray.
Maar ook bij de buurkorpsen die
een gedeelte van het verzorgingsgebied voor hun rekening nemen”,
aldus Jac Rooijmans.

met team Media zorg jij ervoor dat de concepten slagen.
Heb jij de opleiding commerciële economie óf een
vergelijkbare opleiding afgerond én ligt jouw hart bij new
business development? Dan is dit dé functie voor jou.
Ambitie en drive vinden wij belangrijker dan ervaring.
Laat ons dus vooral weten waarom jij geschikt bent voor
deze functie!
Solliciteren doe je vóór vrijdag 17 september door een e-mail
met cv en motivatie te sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike, hij kan je er alles over vertellen!

#kempencreëert
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Blik op groene vingers

De tuin van Angelique en Twan van Stokkem
in Merselo
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ belicht de HALLO tuinen in Venray die het bekijken waard zijn en
vertelt de eigenaar over zijn tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor de eigenaar betekent, wat de stijl
van de tuin is en waar de eigenaar zijn inspiratie vandaan haalt. Deze week: de tuin van Angelique en
Twan van Stokkem uit Venray. Zij hebben een perceel aangekocht in Merselo en ingericht als tuin.

Altijd bezig
Toen Angelique en Twan het stuk
grond kochten in 2012, was dit slechts
een lege vlakte. “Het onkruid stond
wel anderhalve meter hoog over het
hele veld. We zijn toen begonnen
met het aanleggen van een vijver. Er
is tot het grondwaterpeil gegraven,
waarbij we hoopten dat het grondwater omhoog zou komen en er een
vijver zou ontstaan. Dit is gelukt.” Het
BRAT staat verder vol met bomen en
planten, maar er zijn ook dieren te
vinden. Angelique en Twan houden
hier kippen, ganzen en eenden en er
loopt zelfs een kat rond. “We hebben
hier zeker vijftien kippen rondlopen,
aan verse eitjes geen gebrek”, lacht
Angelique. “Ieder jaar doen we wel
iets nieuws. We planten een nieuwe
boom of maken een nieuw kippenhok.
We hebben ook elektriciteit hier. In de
jaren 80 waren er demonstranten in
Venray, omdat er kernwapens zouden worden opgeslagen op Vliegbasis
Volkel. Gemeente Venray wees toen
dit stuk grond aan voor de demonstraties en hier is toen elektriciteit
en leidingwater aangelegd. Dit is ons
grote geluk, we maken hier dagelijks
gebruik van.”
Angelique en Twan zijn elke dag
gemiddeld anderhalf uur op Het BRAT.
De tuin en de dieren worden dan verzorgd en gevoerd. “Met mooi weer zijn
we altijd wel langer hier. We nodigen
hier ook vaak bezoek uit, dan drinken
we lekker een kopje koffie terwijl we
genieten in onze tuin.”

Functionaliteit
Naast het plezier dat Angelique en
Twan uit de tuin halen, functioneert
de tuin ook als voedselvoorziening
voor dieren en insecten. “We hebben
speciaal een groot stuk zonnebloemen ingericht voor bijen, insecten en
dieren. Ook kiezen we voor bomen
en struiken waar vruchten aankomen
voor vogels”, voegt Twan hieraan toe.
“Een gedeelte van de tuin is in gebruik
door een imker, die sinds zes jaar
bijen houdt in onze tuin. Hij heeft ons
destijds gevraagd of er een mogelijkheid was om bijenkasten te plaatsen
en we hebben dit direct toegezegd.
Verder hebben we nog een stuk waar
we vlinderstruiken hebben staan, speciaal voor de vlinders.”

Favoriete plek

Angelique (51) en Twan (53)
van Stokkem uit Venray wonen
sinds 1995 in de wijk Landweert
in Venray. Ze hebben hier ook een
tuin, maar hadden altijd al de wens
om een extra stuk grond als tuin in
te richten. “In 2012 hebben we een

stuk grond in Merselo gekocht, zegt
Angelique. Dit wilden we al langer
doen en dit perceel stond al een tijdje
te koop, maar we beschikten nooit
eerder over de financiële middelen.
Toen mijn vader overleed, gaf de erfenis ons de mogelijkheid deze wens te

realiseren. We hebben dit stuk grond
‘Het BRAT’ genoemd, dit komt van de
eerste letters van de voornamen van
onze kinderen en ons.” Het BRAT is
bijna 5.000 vierkante meter groot en
staat vol met planten, bomen en plekjes om even te zitten.

Als ze gevraagd worden waar ze inspiratie vandaan halen voor de inrichting van de tuin, moeten Twan en
Angelique lachen. “We doen eigenlijk maar wat, we doen gewoon wat
we mooi vinden en we halen eigenlijk nooit wat weg”, zegt Twan. “Vier
jaar geleden hebben we wel wat
moeten weghalen, toen zijn er tijdens een storm vijftien bomen omgewaaid en was er flinke schade”, vertelt
hij. Verder zijn er weinig problemen
geweest, geeft Angelique aan. “Soms
hebben we last van de droogtes, dan
gaan er planten dood. Dit kun je niet
tegenhouden, je geeft dan de stukken
water waarvan je echt wilt dat ze niet
doodgaan.”

Over hun favoriete plekje in de tuin
is geen twijfel mogelijk, dat is bij de
vijver. Twan loopt graag de heuvel
achter de vijver op om over de gehele
tuin uit te kijken en Angelique zit
graag op het bankje bij de vijver bij de
eenden. “Hier kom je echt tot rust, je
ziet veel leven bij het water, los van
de eenden. Er zijn kikkers, libelles en
vogels. Er is altijd wat te zien”, aldus
Angelique. Twans favoriete boom is
de Sequoia. “Deze bomen kunnen
ontzettend groot worden, ik vind dat
echt bijzonder. Hij groeit heel hard
en kan honderden jaren oud worden.
Mijn zoon heeft hem in Nuenen opgehaald, toen paste hij nog in een potje.”
Angelique’s favoriete gedeelte is het
stuk vlinderstruiken.

Toekomstplannen
Angelique en Twan zouden graag het
naastgelegen stuk grond erbij kopen.
“Onze buurman staat er wel voor
open, maar heeft hier nu nog een
paardenhobby. Hopelijk is dit over een
paar jaar wel mogelijk.” Wat betreft
de verre toekomst, hopen ze dat het
stuk grond in de familie blijft. “Ik hoop
dat de kinderen het overnemen en
het niet zullen verkopen, het hoort
bij onze familie. Het is voor ons een
mooie plek waar we met de familie
en vrienden tijd kunnen doorbrengen. Ook is dit stuk ideaal als er straks
kleinkinderen zijn. Er is zo veel ruimte
om te spelen en te genieten van de
omgeving en de dieren.”

Ik hoop dat de kinderen
het stuk grond overnemen

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Rijbewijskeuringen 75+
Wekelijks, B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
Tel. 0478 53 17 48”
TE HUUR in Horst-centrum, ruim
appartement (2021) met lift, huurprijs
€ 1.250,--per maand, 077-3989090
Op zoek naar gebruikte of antieke
meubelen? Interesse? Bel voor een
afspraak: 0478-531670 of 06-55150507
Wij zoeken hulp in de periode dat
onze geiten lammeren. Vanaf 20 febr
tot 20 april van 8 tot 12 uur.
Goede verdienste .Geen ervaring
vereist. Wel secuur werk. Interesse
martinvankempen49@gmail.com
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Schadeclaim onvoldoende onderbouwd

Bezwaren omwonenden Raceway Venray van tafel
In totaal vroegen milieuorganisaties en de omwonenden van Raceway Venray via de rechtbank om een
schadeclaim van 825.000 euro van eigenaar Harrie Maessen. Dit omdat hij zich onder andere volgens de
omwonenden niet aan de gemaakte afspraken hield rondom geluidoverlast. De rechter besloot echter onlangs
de schadeclaim van tafel te vegen.

De buurtbewoners vinden dat hun
woongenot wordt verstoord door het
racecircuit en dat ze daardoor recht

hebben op een schadeclaim. Deze eis
vond de rechter onvoldoende onderbouwd. Dat gold ook voor de claims

die werden geëist voor het overschrijden van het maximumaantal herriedagen in 2019. De omwonenden konden

niet aantonen hoe vaak de norm werd
overschreden.
Over de kartwedstrijden en
Ferraridagen kregen de omwonenden
wel gelijk. Maessen gaf eerder aan
dat deze evenementen geen hoorbaar geluid veroorzaken, maar daar
was de rechtbank het niet over eens.
De rechtbank vond dat deze races ook
meetellen als herriedagen indien de
wedstrijden veel geluid maken en de
omwonenden kunnen bewijzen dat
ontoelaatbare geluidsoverlast is veroorzaakt.
Thom Beukers staat Harrie Maessen
en de Stichting Raceway Venray bij
en geeft aan dat zij tevreden zijn met
de uitkomst van de procedure bij de
rechtbank. “De rechter heeft duidelijk
gemaakt dat de omwonenden geen
gegronde claims hebben. Dit geeft
zekerheid aan cliënten, hetgeen voorkomt dat de omwonenden periodiek
met deze claims kunnen ‘dreigen’.
Anderzijds is het natuurlijk voor iedereen een vervelende zaak. De partijen
gaan op zich netjes en respectvol met
elkaar om, maar in een rechtszaak
kunnen natuurlijk emoties naar boven
komen. Over het algemeen geldt in
ieder geval dat de verstandhouding
tussen de partijen niet heel slecht is.”
De partijen kunnen nog in hoger
beroep gaan.
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Rekenkamer
onderzoekt
energietransitie
De rekenkamer van
gemeente Venray start na de
zomervakantie een onderzoek naar de energietransitie. De speerpunten zijn de
aanpak en het betrekken van
de samenleving hierbij.
De gemeente heeft burgers en
bedrijven nodig om de energieambities waar te maken. Zoals
bij energiebesparing, het plaatsen van zonnepanelen of om
panden aardgasvrij te maken.
De rekenkamer gaat in kaart
brengen wat de ambities van de
gemeente zijn en hoe de aanpak verloopt om de doelen te
bereiken. Het onderzoek spitst
zich toe op het betrekken van
inwoners, bedrijven en andere
partners. Ook moet uit het rapport blijken waar nog kansen
liggen voor de gemeente.
De fractieleiders van de acht
partijen in de gemeenteraad
hebben ingestemd met het
onderzoek. Het doel is ook
om raadsleden meer inzicht te
verschaffen waardoor ze hun
kaderstellende en controlerende
taak beter kunnen uitvoeren.
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Centrumbewoners hebben recht op rust
Gemeente Venray komt tegemoet aan de wens van de bewoners voor meer rust in het centrum van Venray. Er komt een beperking voor het aantal
evenementen dat veel geluid produceert. Voortaan worden de pleinen iedere maand minimaal een weekeinde vrijgehouden van festiviteiten.
De geluidsregeling sluit aan bij het nieuwe
omgevingsplan voor het centrum. Tijdens de
dialoogbijeenkomsten voor dit omgevingsplan uitten centrumbewoners onvrede over de
geluidsoverlast in de avonduren en ’s nachts.
Bewoners vonden dat het aantal evenementen
en horecafestiviteiten moest worden ingeperkt

om zo het woon- en leefklimaat niet verder aan te
tasten en ook met het oog op gezondheidsrisico’s
voor de inwoners. Evenementen in het centrum
houden is prima, maar waarom moet de geluidsnorm worden overschreden? Dat is in een dorpswijk
ook niet toegestaan.
Aan de andere kant weet je als je in het centrum

gaat wonen, dat je veel gemak ervan hebt en alles
kortbij is, maar ook dat je ongemak ervaart zoals
geluidshinder of wildplassers. Je weet van te voren
waar je aan begint. Daarnaast is er momenteel al
weinig te doen in het centrum vanwege corona en
zitten mensen te smachten op een feestje. Venray
bloeit op deze manier dood.

Bespreking poll week 31

Provincie Limburg moet meer investeren in dijkversterking
Veiligheidsregio hield tijdens de watersnoodramp continu de plekken in de gaten waar de dijk rondom de Maas zwak was. Antoine Scholten,
voorzitter van de Veiligheidsregio, gaf tijdens een van de persconferenties aan dat er in Noord-Limburg enkele knelpunten lagen. Door de
klimaatverandering komt hoogwater vaker voor dan voorheen.
Het is dus een kwestie van tijd voordat de watersnoodramp weer
gaat plaatsvinden. Investeren in sterke en hoge dijken is een vereiste.
In Noord-Limburg moeten nog veel dijken versterkt worden.
Om kosten te besparen pleitte provincie Limburg voor een verlaging
van de veiligheidsnorm.
Aan de andere kant willen niet alle bewoners medewerking verlenen aan
het verhogen van een dijk. Kijk bijvoorbeeld naar de bewoners van de
Haagweg in Kessel. Zij liepen het risico dat hun huizen onderwater kwamen
te staan, maar een hogere dijk voor hun huis vinden zij nog altijd geen
oplossing. Daarnaast kost het enkele miljoenen om alle dijken te versterken.
Uiteindelijk moeten de inwoners van Limburg dit weer betalen.
Op Facebook reageert Jac Bollen dat alles went. Daar is Paul Kuntzelaers
het met hem eens. “Ik ben blij dat ik tegen de dijk aan mag kijken tijdens
de watersnoodramp, anders had ik het water ook binnen gehad. Ik zeg
verhogen die dijken.”

VVD Venray

Hoezo rem op
aantal centrumevenementen?

Afgelopen week werden we verrast door de media die stellen
dat ons college het aantal
evenementen in ons centrum
wil verminderen. Dit om tegemoet te komen aan de wens van
centrumbewoners die meer
rust willen.
VVD Venray vindt het belangrijk
dat er veel te beleven is en blijft in
ons centrum. Evenementen horen
daarbij. Juist ook voldoende festiviteiten met dans en muziek zorgen
voor een culturele en sociale boost
voor alle inwoners en bezoekers
van onze gemeente. Ook de timing
van deze aankondiging komt na
anderhalf jaar evenementstilte als
een donderslag bij heldere hemel.
Hoe kun je de sectoren die zo lang
stilgelegen hebben, de horeca, de
evenementenbranche, onze muzikanten en dansers juist nu vertellen dat er in Venray minder podium
voor ze komt? Daarbij moet ook
gezegd worden dat niet de evenementen zelf de oorzaak zijn van
eventuele overlast, maar dat juist
het niet nakomen van afspraken
(langer doorgaan, volume et cetera)
of grensoverschrijdend gedrag van
enkele bezoekers (lawaai, plassen of vandalisme) zorgen voor

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.

een inbreuk op het woongenot van
onze centrumbewoners. Uiteraard
moeten er afspraken gelden rond
evenementen en onze centrumbewoners hebben er recht op dat deze
worden nagekomen en dat hierop
wordt toegezien. De gemeente
heeft hier samen met de organisatoren van de evenementen een verantwoordelijkheid in. Voor ons is dit
voornemen van ons college daarom
nog geen uitgemaakte zaak en we
zullen samen met de stakeholders
en de gemeenteraad het gesprek
aangaan om een betere oplossing
te vinden, zonder te snijden in het
aantal evenementen.

Wim de Schryver, lijsttrekker

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.

Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

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

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

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

T 077 208 32 01 • www.hallovenray.nl

Willy’s Wereld

Column

Evacuatie
Onlangs stond Limburg tot aan
de knieën in het water. We
herinneren ons de beelden van
de rampspoed in Duitsland en
België. Op veel plekken werden
mensen uit hun huis gehaald.
Vluchtend voor het wassende
water werden inwoners van
bedreigde dorpen plots evacuees.
Ik schreef ooit een songtekst over
de bevrijding in oktober 1944.
Daarin benoemde ik de evacuatie
van mensen uit mijn geboortedorp
Ysselsteyn naar andere oorden.
Ook het woord vluchten komt voor
in de tekst. Toch worden de mensen van toen nooit vluchtelingen
maar altijd evacuees genoemd.
Enkele weken geleden was er een
debat over vluchtelingen. Hoewel
de situatie in Afghanistan aanzienlijk verslechterde, vond men in
Den Haag dat, op basis van gedateerde info, het best mogelijk was
om Afghaanse vluchtelingen terug
te sturen. Dit dan vooral bedoeld
om een halt toe te roepen aan de
aanzuigende werking. We sturen
dus vluchtelingen terug om andere mensen in nood te laten zien
“In Nederland moet je niet wezen,
want die sturen je zonder pardon
terug.” Ik vind dat, zeker in tijden
van crisis, gelijk staan aan het gebruiken van burgers als menselijk
schild bij bombardementen.
Deze week was er een gesprek
over wie we terughalen uit Afghanistan en hoe we dat aan gaan
pakken en dat op een moment
dat er geen tijd te verliezen is. Op
rechts hoor ik ineens een verfrissend geluid. Ze zijn (VVD en CDA)
voor het ophalen van vluchtelingen
maar dan wel die mensen die ooit
voor ons gewerkt hebben. Joost
Eerdmans van JA21 vindt het allemaal wat lastig (hoe verrassend)
want “eenmaal hier is nooit meer
terug”. Potdomme Joost, het zou
toch wat zijn als we straks levens
hebben kunnen redden en er wonen in plaats van 17 miljoen mensen ineens 17.000.600 mannen,
vrouwen en kinderen in ons land.
Ik heb vakantie en dat zou eigenlijk zorgeloos moeten zijn. Maar
Zuid-Europa staat in brand, Haïti is
in shock, Afghanistan is verloren
en in Valkenburg wordt nog steeds
opgeruimd. Maar laten we in deze
moeilijke tijden vooral mens blijven en evacuees en vluchtelingen
een plek bieden. Hou vol!
Willy
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Geplukt

Coen Goumans Smakt
Dit jaar heeft hij heel wat te vieren. Zo heeft hij 25 jaar zijn eigen dierenopvang en is hij ook nog eens 40 jaar getrouwd. Op vakantie gaan hoeft
van hem niet, want deze man is het gelukkigst op zijn eigen erf, waar hij zeven dagen per week werkt en geniet van zijn allergrootste hobby: zijn
paarden. Deze week wordt Coen Goumans (62) uit Smakt geplukt.

25 jaar hun bedrijf. Zijn vrouw werkt
altijd nog parttime als psychiatrie, dus
werkt niet fulltime mee in het bedrijf.
Van hun twee kinderen Roy (31) en
Esther (29), werkt alleen de laatste
fulltime mee in Smakterheide.
Vorig jaar werd Coens eerste kleindochter geboren: Lisa. Ook zij helpt
opa regelmatig mee. “Mijn kleindochter is het beste dat mij ooit is overkomen. Op dinsdag hebben we een
oppasdag. Ze is heel vrij en loopt de
hele dag rond tussen de honden en
katten. Ze is nergens bang voor, dat
is geweldig om te zien.” Coen geniet
ontzettend van zijn kleinkind. “Door
haar ben ik een stuk zachter geworden
en maak ik mij niet meer zo snel druk
om iets. Ik laat dingen waar ik mij normaal heel druk over zou maken, zoals
die negatieve reacties, sneller langs
me heen glijden.”

Paarden

Coen wordt al zijn hele leven
omringd met dieren. Hij groeide op
in een boerderij in Venray, in een
gezin van acht kinderen. Zijn vader
had een gemengd bedrijf aan huis
met onder meer koeien, varkens,
asperges en aardbeien. In 1973
verhuisden ze naar een boerderij in
Smakt, het huis waar hij nu weer
woont. Destijds had de familie al
paarden aan huis, deze dieren zijn

altijd Coens passie geweest. Hij ging
dan ook wekelijks naar de ponyclub.
Daar leerde hij zijn geliefde Trudy kennen. “Ik was 17, zij 15 jaar oud”, zegt
Coen. “We gingen samen ritjes maken
en vanaf daar ging het vanzelf verder.”
De twee hebben een tijd samengewoond in Venray, maar verhuisden in
1986 weer terug naar de boerderij in
Smakt. Coens vader stopte met boeren
en Coen en zijn vrouw wilden graag

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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de boerderij overnemen. Na tien jaar
stopten ze hiermee en de varkensstal
kwam leeg te staan. Ze vroegen zich
af wat ze met de enorme ruimte konden doen. “Het was altijd de bedoeling dat ik boer zou blijven, maar het
is anders gelopen dankzij oud-dierenarts Wim Loonen. Hij wist dat het
dierenasiel in Oostrum ermee stopte
en zei: ‘dat is wat jullie moeten gaan
doen’. Dat was destijds een grote gok.
Mensen in mijn omgeving verklaarden mij voor gek en zeiden dat ik mij
in Venray moest laten nakijken. Het
heeft toch goed uitgepakt: dit jaar vieren we ons 25-jarig jubileum.”

Facebook
Tegenwoordig heeft Coen zowel een
dierenpensioen als een dierenasiel
aan huis. Het asielgedeelte is hét
opvangpunt voor gevonden dieren
voor zeven verschillende gemeentes.
Bij zijn bedrijf zijn ook twee dierenambulances gestationeerd en Coen
heeft een contract met de gemeentes. Hierin staan regels opgesteld
over wanneer hij en zijn vrijwilligers
wél of niet in actie moeten komen bij
gevonden dieren. Coen zegt, ondanks
dat hij zich zeven dagen per week
inzet voor dieren, nog veel negativiteit over zich heen te krijgen. “Er zijn
zoveel mensen met zoveel meningen,
die uiten zij allemaal op Facebook.
Niemand heeft geleerd voor het vak,
toch weten ze het allemaal beter. En

dat maakt het werk een stuk minder
leuk. We krijgen 4.000 telefoontjes per
jaar binnen voor de dierenambulance,
waarvan tenminste de helft voor niks
is. Vaak worden die mensen boos als
wij niet komen, maar dat kan simpelweg niet voor alles. Vervolgens zetten
zij op Facebook wat voor slecht mens
ik ben.”
Coen wordt op regelmatige basis persoonlijk bedreigd. Hij heeft al eens
een mes op zijn keel gekregen en de
politie moest te pas komen. “Mensen
begrijpen vaak niet dat er kosten
gemaakt worden als wij gevonden
dieren ophalen met de dierenambulance en hier houden tot het baasje
hen komt halen. Dan moet er eerst
betaald worden, voor ze de hond
meekrijgen. Ook al krijgen we verzorgingsvergoeding, we maken toch kosten. En dat begrijpen mensen niet. Ze
worden boos, terwijl wij hen hebben
geholpen. Dat voelt heel ondankbaar.”
Er zijn veel mensen, zo zegt Coen, die
hem de huid volschelden op zijn terrein, via de telefoon of via Facebook.
“Ik kots van Facebook en van mijn
mobiel. De dag dat ik met pensioen
ga is de dag dat ik mijn telefoon het
water ingooi. Heerlijk, wat een rust.”

Kleinkind
In december zijn Coen en zijn vrouw
Trudy veertig jaar getrouwd. Een dubbel jubileum om te vieren dit jaar,
want in diezelfde maand hebben ze

Vrije tijd heeft hij weinig en op
vakantie gaan, daar geeft hij niets
op. Coen heeft weinig tijd voor veel
hobby’s. Daarom geniet hij van zijn
allergrootste hobby aan huis: zijn
paarden. “Af en toe vind ik het ook
leuk om naar paardenwedstrijden in
de Peelbergen te kijken, of ga ik op
bezoek bij collega-paardenfokkers om
naar een pasgeboren veulentje te kijken. Dat vind ik prachtig. Maar verder
ben ik het liefste thuis, laat mij maar
lekker werken.”
Coen is van plan om over een paar jaar
te stoppen met het asiel, maar met
het dierenpension wil hij doorgaan tot
het écht niet meer gaat. “Dan heb ik
veel minder stress. Dat mag ook wel
als je een pensioengerechtigde leeftijd hebt. Maar ik wil hier wel blijven
wonen en nog altijd honden en katten
opvangen in het pension.” Coen houdt
van zijn leven hier in Smakt en is het
gelukkigst op zijn eigen erf. “Er is echt
niemand met wie ik zou willen ruilen.
Ik zit hier goed.”

De dag dat ik met
pensioen ga is de dag
dat ik mijn telefoon het
water ingooi

Tekst en beeld: Roosje Delsing
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15-vragen aan

Robin Cup Venray
Ik hou meer van het strand. Ik ben
graag bezig en op het strand heb je
meer mobiliteit, dus zou je bijvoorbeeld lekker kunnen voetballen, of
volleyballen, maar ook kan je op je
gemak een drankje pakken.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Dat je naar je eigen moet luisteren
en niet denken over wat anderen
van je vinden. Het heeft veel impact
op de gevoelens die je erbij kan hebben. Wat weer impact kan hebben
op je leefstijl en omgeving.

Heb je een verborgen talent?
Misschien dat het een talent is, maar
het verbaasde me dat ik zo goed kon
rijden op een circuit. Ik was natuurlijk al geïnteresseerd in die sport,
maar het verbaasde me dat het zo
goed ging. Hierbij eindigde ik hoog
op het scorebord.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik zou graag willen leren
ondernemen en hoe je met
vuurwapens om moet gaan. Dit in
verband met de baan die ik later wil
gaan uitvoeren.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
Het is geen film maar een serie.
Prison Break, al een relatief oude
serie die erg bekend is, maar zeker
het kijken waard is. Shooter 2 is ook
een ontzettend leuke actiefilm.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Mijn favoriete snack is een f rikandel.
Als ik een frietje bestel neem ik er
altijd een frikandel bij. Ook lust ik
graag simpele koekjes, al liggen er
volkoren koekjes in de la, snoep ik er
altijd wel eentje mee.

Van welk attractiepark zou jij een
abonnement van willen hebben?
De Efteling, omdat het een gezellig
familiepark is waar drukke, maar ook
rustige attracties tussen zitten, waar
een verhaallijn achter zit en je heel
vrij bent in wat je doet daar.

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Robin Cup
17 jaar
Raayland College
Venray

Als je kon vliegen, waar zou je als
eerste naartoe gaan?
Ik zou het liefst naar een lekker
zomers land willen vliegen. Waar ik
lekker met vrienden ons ding kan
doen.

Wat doe je het liefste op een
vrijdagavond?
Op een vrijdagavond ben ik het liefste met de maten aan het chillen.

Met de groep bij elkaar het gezellig
maken met een paar drankjes.

Wat is jouw droombaan?
Ik zou graag willen beginnen aan
een opleiding ICT, met een vervolg
aan de politieacademie. Ik zou door
willen groeien bij de recherche-opleiding of doorstromen naar
de DSI.

Wie is jouw voorbeeld?
Mijn voorbeeld is Peter R de Vries
omdat hij leefde met de dag. Hij had
een mentale status die hem krachtig
maakte. Hij wist dat hij een doelwit
was voor velen, maar toch bleef hij
doorgaan met wat hij deed.

Welke muziek luister jij vaak?

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?

Ik luister heel veel soorten muziek.
Het kan verschillen van elektro
muziek tot hardcore maar ook
hardstyle en pop.

Ik heb laatst een Engels boek
‘The escape’ gelezen. Dit was in
opdracht van school voor een verslag.

Hou je meer van het strand of
meer van de zee? En waarom?

Ik heb mijn vrienden leren kennen
op de middelbare school Raayland
College. Op deze school heb ik een
aantal jaar verschillende vriendengroepen gehad, waarbij ik overal wel
iemand had zitten. Nu heb ik ondertussen een leuke vriendengroep
opgebouwd. En gaan we daar vrijwel
elk weekend mee afspreken.

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Ik heb iets met schoenen. Ik wil er
niet teveel geld aan uitgeven, maar
vind het wel leuk als ik een paar
mooie zie staan om ze te kopen.

Hoi

Column

Begroeten
Het is bijna al twee jaar geleden dat corona ons mooi
landje binnenvloog en wat is
er sinds die tijd veel veranderd. Maar dat hoef ik jullie
niet allemaal weer te vertellen, want dan ben ik morgen
nog bezig. En waarschijnlijk
komen zo’n artikelen je neus
uit en toch heb ik er nog wat
over te vertellen.
In deze zomer (als je het nog
een zomer wilt noemen, het
weer werkt niet echt mee) heb
ik feestjes niet hoeven overslaan. En op die feesten vielen
mij toch wel een paar dingen erg
op. Niet alleen jongeren, maar
ook ouderen gaan soepeler om
met de coronamaatregelen. Let er
maar zelf eens op, de begroetingen gaan opeens weer met
de hand, knuffels worden sneller uitgedeeld en soms worden
kussen op de wang weer gegeven. Ik vind het weer wennen en
schrik er soms ook nog van want
jeetje, het niet niks om opeens
weer closer te worden met de
medemens.
Waarschijnlijk komt dit allemaal
door de vaccinaties. De meeste
mensen hebben deze nu wel
gehad en zijn er daarom nu
soepeler in. Toch is het een flinke
stap, weer handen schudden en
feesten organiseren.
Ik wil alleen zeggen dat ik er
van schrik en toch het weer fijn
vind, dat mensen weer ‘normaal’
met elkaar omgaan. Ik wil wel
de nadruk erop leggen dat echt
niet alleen jongeren soepel met
elkaar om gaan. Ouderen verbazen mij ook de laatste tijd. Het
grote verschil dat ik voel is dat
je jongeren natuurlijk iets minder ziek kan maken dan ouderen.
En daarom verbaast het mij dat
ouderen ook nu dichterbij elkaar
staan.
Ik denk dat dit onderwerp voor
altijd zo groot blijft. Iedereen
heeft een andere mening of een
andere uitweg en toch hebben
we het allemaal samen meegemaakt. Zou Nederland ooit weer
helemaal coronavrij worden? Of
is dat een grote kinderwens van
mij? Die vraag moet ik eens een
keer doorsturen naar de regering.
Voor nu duik ik weer ondergronds,

Tekst: Maud Rötjes
Maud Rötjes
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Venray treft SSS’18 in bekertoernooi
Venray en SSS’18 uit Overloon komen elkaar niet alleen tegen in de
voetbalcompetitie. De twee buren zijn samen met de Zuid-Limburgse
clubs GSV’28 en Scharn ingedeeld in één bekerpoule. Op zondag 12
september speelt Venray de uitwedstrijd in Overloon.
De poulefase van het bekertoernooi
wordt afgewerkt op zondag 5, 12 en
19 september. Een week later op 26
september gaat de competitie van
start. Eersteklasser Venray opent het
seizoen op 5 september thuis tegen
Scharn. Na de bekerderby tegen SSS’18
volgt de uitwedstrijd tegen GSV’28 in
Genhout.
SV United uit Wanssum trof een mooie
bekerloting met liefst drie derby’s. Het
team van trainer Fenne Smits begint
op 5 september thuis tegen SVEB uit
Broekhuizenvorst. Een week later
steekt SV United de Maas over voor
de ontmoeting met EWC’46 in Well. De
laatste poulewedstrijd is op bezoek bij
Leunen dat thuis begint tegen EWC’46.

De buurdorpen Merselo en Ysselsteyn
treffen elkaar weer eens in het bekertoernooi. Drie jaar geleden eindigde
de laatste derby in Ysselsteyn doelpuntloos (0-0). Ook ditmaal speelt
Ysselsteyn weer thuis, op 12 september. De Ysselsteyners starten met het
uitduel met Sporting ST in Swolgen.
Het laatste pouleduel van Ysselsteyn is
uit tegen SPV in Vlierden. Tegen deze
Brabantse club speelt Merselo op 5
september thuis.
Oostrum, BVV’27 en Holthees-Smakt
treffen in hun bekerpoules alleen
maar Brabantse opponenten. Oostrum
neemt het achtereenvolgens op
tegen Elsendorp (uit), Bruheze (thuis)
en Handel (thuis). Voor BVV’27 uit

50+ Wandelen Merselo
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert op maandag 30 augustus een groepswandeling voor 50-plussers. De wandeling is 10 kilometer lang.
De 50+-wandeling van WSV
De Natuurvrienden begint om
13.30 uur bij de sportvelden van
gemeenschapshuis Den Hoek in
Merselo. Het clublokaal is een half
uur voor vertrek geopend. De route

gaat door het Loobeekdal en rust is
bij de Volmolen, deze is tevens te
bezichtigen. Bel voor meer informatie naar de organisatie op 0478
54 64 96.

Blitterswijck wachten de ontmoetingen met De Zwaluw (uit), VCA (thuis)
en SIOL (thuis). Holthees-Smakt is
ingedeeld bij Milheerzer Boys, Fiducia

en DSV. De openingswedstrijd thuis
tegen Milheezer Boys is vervroegd
naar zaterdag 4 september om 18.30
uur. SVOC’01 moet direct stevig aan

de bak als Sparta’18 uit Sevenum op
5 september in Oirlo op bezoek komt.
Daarna spelen de tricolores nog uit
tegen Bavos en thuis tegen Meterik.

Zonnige finaledag Maistoernooi TC Rodhe
Tennisclub Rodhe in Venray stond zondag 15 augustus in het teken van de finales van het jaarlijkse
Maistoernooi. Het toernooi begon vrijdag 6 augustus en had het grootste aantal deelnemers tot nu toe.

Deze editie van het Maistoernooi
had 283 deelnemers, nooit eerder
deden er zo veel mensen mee. Er
werd gespeeld in totaal 25 onderdelen, deelnemers konden zich opgeven
voor de enkel- en dubbelcategorie in
de speelsterktes 4 tot en met 8. Door
het grote aantal deelnemers is er tien

dagen getennist, waarvan er doordeweeks al vanaf 12.00 uur getennist
werd en in het weekend van 08.30
tot 00.00 uur. In totaal werden er 394
wedstrijden gespeeld.
De organisatie van het toernooi kijkt
terug op een geslaagd toernooi met
mooi weer, afgezien van één heftige

stortbui in het voorweekend, waardoor het toernooi anderhalf uur heeft
stilgelegen. Ook is de organisatie blij
zijn met de soepelheid van de deelnemers met betrekking tot het overdag
willen en kunnen tennissen.

Kienavond in Leunen
In De Baank in Leunen wordt maandag 30 augustus een kienavond
gehouden. Deze avond is georganiseerd door KBO Leunen.
De zaal is open om 19.00 uur en de
avond begint om 19.30 uur. De kienavond is voor iedereen toeganke-

lijk, ook als je geen lid bent van de
KBO. De vereniging vraagt de coronamaatregelen in acht te nemen.

Tweede Merselose fietstocht
Bij Cafe Den Tommes in hartje Merselo start zaterdag 28 augustus
een fietstocht. De organisatie heeft routes uitgezet via het knooppuntensysteem in de regio op de grens van Limburg en Brabant.
Deelnemers kunnen starten
vanaf 10.00 uur. Zij kunnen kiezen uit routes die bestaan uit 30,

45 of 60 kilometer. Bij vragen bel
naar 0478 85 23 78 of mail naar
hazettiny@gmail.com

Lucien Peeters voorzitter
SV Leunen
Lucien Peeters is de nieuwe voorzitter van SV Leunen. De oud-wethouder van gemeente Venray wordt tijdens de jaarvergadering op
maandag 4 oktober voorgedragen aan de leden.
Lucien Peeters was van 2011 tot
2017 wethouder en had onder meer
sport in zijn portefeuille. De Leunse
voetbalclub was al langere tijd op
zoek naar een voorzitter na het
aftreden van Rob Hendrix in 2019.
Met de komst van Lucien Peeters
is het bestuur weer voltallig. Drie
bestuursleden die aftredend zijn,
stellen zich op 4 oktober weer herkiesbaar.
SV Venray is nog op zoek naar een

nieuwe voorzitter. Peter Kerstjens
die ruim vijf jaar de grootste
voetbalclub van Limburg leidde,
is tijdens de ledenvergadering in
juli afgetreden. Hij kan de functie
van voorzitter niet meer combineren met zijn nieuwe baan. Wim
Vievermans, bestuurslid technische
zaken, neemt voorlopig het voorzitterschap waar, totdat een opvolger
voor Peter Kerstjens is gevonden.

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Vanwege uitbreiding van ons klantportfolio zijn we per direct op
zoek naar klantvriendelijke medewerkers voor ons callcenter in Horst.
Met het juist inboeken van taxiritten en informeren van
onze klanten, zorg jij voor een lach op hun gezicht!

CALLCENTER MEDEWERKER 24-32 UUR
STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
WEEKEND/VAKANTIES

Solliciteer direct via
www.werkenbijmunckhof.nl
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Jij maakt ‘m super

In Horst zijn
wij op zoek naar
een ambitieuze
keuken adviseur

37
uur per week

Wij zoeken iemand:
•
•
•
•

Met minimaal 1 jaar ervaring in het verkopen van keukens • Met MBO/HBO - denkniveau
Voor een fulltime dienstverband • Heeft geen problemen met werken op koopavonden en weekenden
Die onderlegd is in het werken met computers: Outlook, Excel, Simar (deze programma’s zijn geen must)
Met een commerciële instelling en een enthousiaste houding • Die een echte teamplayer is

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

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

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

