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Biertjes proeven
in de zon
De vijfde editie van het Goesting Craft Beer Festival vond op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september plaats op het Henseniusplein en Schouwburgplein in Venray. Drie dagen
lang konden de bezoekers genieten van bijzondere bieren van negentien brouwerijen uit zeven verschillende landen. Dit speciaalbierfestival kon net als vorig jaar in het tweede
weekeinde van september gewoon doorgaan. Er waren geen coronatesten nodig voor de toegang en er gold ook geen maximale groepsgrootte aan de tafeltjes. Wel waren er enkele
huisregels. Zo mochten de biertjes niet staand maar alleen zittend worden gedronken. / Beeld: Rianne Verbong

College houdt niets tegen

‘Plannen veehouderij moeten kunnen doorgaan’
Uitbreidingsplannen voor veehouderijen blijven niet op de plank liggen in afwachting van de nieuwe visie
op het landelijk gebied. “We denken nog steeds met ondernemers mee. Het is belangrijk dat innovaties
kunnen doorgaan. Die mogen niet wachten op het beleid van gemeente Venray”, antwoordde wethouder
Jan Jenneskens (D66) op CDA-vragen in de commissie Wonen van dinsdag 7 september.
CDA-commissielid Agnieszka Buzala
stelde dat initiatieven, bouwplannen en bedrijfsontwikkelingen in het
buitengebied blijven liggen of zelfs
worden afgewezen. “Het kan niet zo
zijn dat ondernemers lang in onzekerheid moeten blijven. Dit komt niet
ten goede aan de lokale economie”,
stelde ze. “Als er geen oplossingen
komen voor innoverende ondernemers dan leidt dat tot verlies van
arbeidsplaatsen en verloedering van

het platteland.”
Jan Jenneskens reageerde dat vrijwel
alle verzoeken die momenteel bij de
gemeente binnenkomen niet passen in het huidige beleid en de visie
veehouderij. “Daarom passen we
maatwerk toe om het plan passend
te maken.” Dit lukt volgens de wethouder niet altijd. Vooral niet wanneer de wensen van de ondernemer
te ver afstaan van wat de gemeente
kan en mag toestaan. Een voorbeeld

de veehouderij. Zeker na het recente
IPCC-rapport van de Verenigde Naties
over de klimaatverandering. De partij haalt aan dat Venray de meest
veedichte gemeente van Nederland
is waardoor de enorme veestapel zou
is de uitbreiding van melkveebemoeten worden aangepakt. “Moet de
drijf Vreba in Vredepeel. “Als we
visie veehouderij niet zo snel mogever uit elkaar staan en het linksom
lijk worden herzien aan de hand
en rechtsom niet lukt, dan moeten
van de bevindingen van het IPCCwe een passende oplossing zoeken
rapport”, vroeg commissielid Sander
door het midden”, verwoordde Jan
Hellegers zich af. De partij denkt dat
Jenneskens. “Maar we houden niets
tegen. Initiatieven mogen niet blijven Venray nooit klimaatneutraal kan
worden met alleen zonneparken,
liggen”, verzekerde hij.
Ook Venray Lokaal stelde vragen over isolatiemaatregelen en deelname in
windturbines.
het buitengebied. De lokale partij
vindt dat er een rem moet komen op Wethouder Cor Vervoort (Venray

Lokaal) meldde dat het wachten
is op de nieuwe omgevingsvisie.
“We zijn bezig het programma voor
het landelijk gebied uit te werken.
Met daarin ook de toekomst van de
veehouderij. Een raadswerkgroep is
hier actief bij betrokken. Het eerste
deel komt in december in de raad.”
Jan Jenneskens meldde dat het de
kunst is een goed evenwicht te
vinden tussen economie, natuur en
gezondheid op het platteland.

Tekst: Henk Willemssen
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Kronos Solar legt zich niet neer

Zonnepark in Smakt nog ongewis
De kans op een zonnepark in Smakt is nog steeds niet verkeken. Kronos Solar legt zich niet neer bij de afwijzing van een zonneweide aan de oostkant van de A73. Voor het andere zonnepark in Smakt, aan de westzijde
van de A73, neemt de gemeenteraad waarschijnlijk op 2 november een negatief besluit.
Manager Eric Bakker van NRG2all hield
in het sprekersplein van maandag 6
september een vurig pleidooi voor
het zonnepark van 13,9 hectare aan
de westkant van de A73. Volgens hem
voldoet het plan aan alle voorwaarden van zowel provincie, gemeente
als waterschap. Hij begrijpt daarom
niet waarom het College van B&W
de gemeenteraad zal adviseren om
de verklaring van geen bedenkingen
niet af te geven. “De argumenten van
de gemeente zijn niet op de exacte
feiten gebaseerd”, stelde Eric Bakker.
“Ons verzoek aan de raad is om niet
in te stemmen met het advies van
het college. Ons zonnepark levert een
grote bijdrage aan de energietransitie
in Venray.”
Het plan voor het zonnepark tussen
A73 en Loobeekdal werd in september 2019 bij de gemeente ingediend
door Tomorrow Energy. Dat was enkele
weken voordat de raad beleidskader
KODE vaststelde. Daarom hoefde dit
zonnepark niet mee te dingen in de
tender die de gemeente uitschreef.
Eric Bakker was toen nog werkzaam
bij Tomorrow Energy. Daar is hij inmiddels vertrokken om samen met een
compagnon NRG2all op te richten.
“We hebben een nieuw bedrijf opgezet. Er is geen enkele relatie meer met
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Tomorrow Energy”, antwoordde Eric
Bakker op een vraag van Theo Zegers
(D66).
Het eerste plan voor een zonnepark in
Smakt was van Kronos Solar. Dat werd
door de gemeenteraad op 12 mei 2020
afgewezen. Het college stuurde op
30 maart 2021 het definitieve weigeringbesluit naar Kronos Solar dat zich
daar niet bij neerlegt. Al eerder nam
Kronos Solar juridische stappen om
de gemeente te dwingen een besluit
te nemen. Wethouder Jan Jenneskens
(D66) verklaarde dat er momenteel
geen rechtszaak loopt. “We zijn nog
steeds met Kronos Solar in gesprek.
We proberen dit zonder rechtsgang op
te lossen.”
Zo lang het zonnepark van Kronos Solar
niet definitief van de baan is, kan er
geen zonneweide komen aan de overzijde van de A73. Dit is de beoogde
plek van NRG2all. Want in KODE staat
dat tussen zonneparken een minimale
afstand van 1.000 meter moet zijn.
Toen het plan van Kronos Solar werd
afgewezen, nam de raad een motie
aan om het college op te dragen in
gesprek te gaan met Tomorrow Energy.
Een ambtelijke beoordeling van dit zonnepark aan de westkant van de A73
viel negatief uit. Want het plan zou
in strijd zijn met beleidskader KODE.
Het college heeft hierover nog geen
besluit genomen en zal dit volgens Jan
Jenneskens ook niet doen. “Want we
hebben afgesproken dat we geen uitspraken meer doen over grootschalige
energieopwekking. Totdat de evaluatie
van KODE is geweest.”
Wel liet de wethouder desgevraagd

weten dat het college het negatieve ambtelijk advies overneemt.
“Ook omdat er nog geen goede omgevingsdialoog is gevoerd.” Bij het
sprekersplein waren omwonenden
aanwezig die na afloop de wethouder
hierop aanspraken. “Met deze mensen
is nog helemaal niet gesproken”, zei
Jan Jenneskens.
De raad krijgt in de raadsvergadering van 2 november dan ook het
verzoek ook dit zonnepark in Smakt
af te wijzen. Eric Bakker deed in het
sprekersplein een poging om de
raadsleden op andere gedachten te
brengen. Hij vertelde dat de hoogte
van de zonnepanelen is verlaagd van
2,40 naar 1,70 meter. Het zonnepark is
5 hectare verkleind om tegemoet te
komen aan directe buurman Van de
Winkel. Van het perceel dat overblijft
zal 40 procent bestaan uit zonnepanelen. “De andere 60 procent is voor
de ruimtelijke inpassing, natuurbehoud en wateropvang. We hebben met
het waterschap een passende oplossing gevonden voor het Loobeekdal.
We houden een zone van 20 meter vrij
om bij te dragen aan het natuurgebied
rondom de beek. We hebben ons plan
ook steeds aangepast om aan de eisen
van KODE te voldoen.”
Bas Künen (VVD) wilde weten of
NRG2all juridische stappen onderneemt
als de gemeenteraad een negatief
besluit neemt. Dat sloot Eric Bakker
niet helemaal uit. “Maar we zijn geen
partij die snel naar de rechter stapt.”

Tekst: Henk Willemssen

Brandbrief aan college

Zorgen over toekomst
muziekverenigingen
De Venrayse muziekverenigingen beleven zware tijden.
“We hebben anderhalf jaar geen nieuwe leerlingen kunnen
opleiden. Dit komt boven op de dip die we al hadden”, stelde Wim de
Schryver (VVD) in de commissie Werken en Besturen van
woensdag 8 september.
Wethouder Jan Jenneskens (D66)
erkende het probleem. Hij haalde
aan dat het stilleggen van de repetities ook gevolgen heeft voor de
oudere leden. “Senioren die al
lang niet meer op de repetities
zijn geweest, besluiten nu dat het
klaar is. Ze stoppen ermee”, zei Jan
Jenneskens.
Enkele maanden voordat de coronacrisis uitbrak, stuurden de elf
Venrayse muziekverenigingen al
een brandbrief aan het College van
B&W. Om hun zorgen uit te spre-

ken over het sterk dalende aantal
jeugdige muzikanten. “De echte
schade door de coronacrisis moet
nog komen. Er wacht een flinke uitdaging voor de toekomst”, zei Wim
de Schryver die president is van
harmonie Euterpe.
“Het college heeft aandacht voor
de continuïteit van de muziekverenigingen. We bekijken hoe we ze
kunnen ondersteunen”, reageerde
Jan Jenneskens.
Tekst: Henk Willemssen

Boerenwethouder

Oud-wethouder
Wim Claessens overleden
Wim Claessens uit Ysselsteyn is op 93-jarige leeftijd overleden.
De CDA’er was wethouder van gemeente Venray van 1982 tot 1990.
Wim Claessens kwam in 1974 via
de Kerkdorpenlijst in de gemeenteraad. Voor de verkiezingen van
1982 ontstond in Venray het CDA
door een samenvoeging van de
Kerkdorpenlijst met het grootste
deel van Samenwerking Venray.
Wim Claessens volgde toen als
‘boerenwethouder’ Johan Loonen
op. Na twee periodes als wet-

houder nam de Ysselsteyner in
1990 afscheid van de gemeentepolitiek. Hij bleef ook daarna nog
actief in allerlei bestuursfuncties.
Tot op hoge leeftijd bleef hij nauw
betrokken bij de gebeurtenissen
in zijn dorp Ysselsteyn. Hij was
medeoprichter van zorginstelling
’t Zorghuus waar hij ook de laatste
jaren van zijn leven doorbracht.
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Appartementencomplex

Nieuwbouw met elementen oud postkantoor
Na de sloop van het oude postkantoor verschijnt een appartementencomplex met een parkeerkelder op de
hoek Patersstraat-Poststraat in Venray. De 24 appartementen zijn voor dure en middeldure koop of huur en
ze variëren in grootte van 70 tot 145 vierkante meter. Dat vertelde architect Johan Driessen in het sprekersplein van maandag 6 september.
Het ontwerpplan is nog niet helemaal definitief. Adviesbureau
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) van de
gemeente gaf het advies om elementen van het oude postkantoor te
laten terugkeren in de nieuwbouw.
Ook om zo tegemoet te komen aan
de weerstand tegen de sloop van
het beeldbepalende postkantoor
uit 1950. “ARK hamerde op de relatie met het verleden”, zei Johan
Driessen. “De witte kaders rondom
de grote ramen keren bijvoorbeeld
terug. Er zijn meer details die we

nog moeten afronden voordat de
procedure voor het bestemmingsplan gestart kan worden.” Zo moet
er nog een plek gevonden voor de
tegel in de buitengevel boven de
entree.
Omdat de sloop van het oude postkantoor gevoelig ligt in de Venrayse
samenleving, kregen raads- en
commissieleden het ontwerp in het
sprekersplein op voorhand te zien.
Wethouder Jan Jenneskens (D66)
sprak van ‘een goede en passende
invulling’. “Het gebouw is geen

monument en het bleek niet mogelijk een structurele invulling te vinden. We zijn vanaf 2019 in gesprek
met de eigenaar over de herontwikkeling. Behoud van een deel van het
gebouw bleek onhaalbaar.”
Architecten Atelier Venray en eigenaar Karel Janssen houden nog
een omgevingsdialoog voordat het
bestemmingsplan de procedure
ingaat. “Het ontwerp is niet in beton
gegoten. De omgevingsdialoog is er
ook voor om kennis en ideeën op te
halen”, meldde Johan Driessen.

Het meest opvallende is het hoge
hoekelement op de plek van
de toren van het postkantoor.
“Deze entree is een baken in het
centrum en refereert aan de oude
toren”, zei de architect. “De entree
krijgt vijf verdiepingen met een
hoogte van 16,5 meter. Dat is net
zo hoog als het pand van Action.”
De nokhoogte van de huidige toren
is 9,35 meter maar de nieuwbouw is
volgens de architect iets lager dan
het eerste postkantoor dat tijdens de
bevrijding van Venray in 1944 werd
verwoest.
De parkeerkelder onder het gebouw
biedt ruimte aan 31 auto’s. Het complex krijgt aan de Poststraat drie
verdiepingen en aan de Patersstraat

komen, na de sloop van de directeurswoning, vier bouwlagen.
“Het wordt een rijzig pand. Compleet
in baksteen uitgevoerd”, aldus de
architect. “Er is veel aandacht voor
groen. Niet alleen op het dak maar
ook aan de gevels. De binnenplaats
wordt een groene ruimte. Het draagt
bij aan wateradaptatie en het voorkomen van hittestress.”
Jan Jenneskens zei blij te zijn dat er
na alle commotie nu een concreet
plan ligt. “Het ziet er veelbelovend
uit. Architect en eigenaar hebben
goed begrepen dat het een ontwerp
moet zijn waarmee de Venraynaren
gelukkig kunnen zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

Plan valt duurder uit

Commissie wil beter letten op bouwkosten
Dat de nieuwbouw van basisschool De Lier in Merselo bijna 600.000 euro duurder uitvalt, riep reacties op in
de commissie Leven van donderdag 9 september. De oproep klonk om de bouwkosten voortaan scherper te
begroten om nieuwe financiële tegenvallers te voorkomen.
“Had niemand het kunnen voorzien
dat de kosten zo hard zouden stijgen”,
vroeg Emina Joosten (D66) zich af.
“Het is een behoorlijk bedrag dat we
ernaast zitten”, vond Henk Bisschops
(PvdA) die vraagtekens zette bij de
gekozen oplossing. Het grootste deel
van de 550.000 euro extra wil de
gemeente opvangen door de afschrijvingstermijn te verlengen. “Dit lijkt
op creatief boekhouden. Maar ik
ben toch blij dat het zo is opgelost.
De gemeente zal toch moeten betalen voor onderwijshuisvesting.”
Schoolbestuur SPOV legt 44.000 euro
bij om het financiële gat te dichten.

Bommetje
“Kostenramingen moeten scherper in
beeld komen”, zei Bas Künen (VVD)
die aanhaalde dat er een twist is over
de eigendomsrechten van de sportvereniging. SV Merselo maakt met zijn
kleedlokalen, kantine en andere ruimten onderdeel uit van verenigingsgebouw D’n Hoek waar de school deel
vanuit gaat maken. De voetbalclub
heeft er bij de bouw veel zelfwerkzaamheid ingestoken en wil haar aandeel in het pand veiligstellen. Dat is
juridisch geregeld in de erfpachtovereenkomst met opstalrecht. Het volledige gebouw komt in bezit van de

stichting GAM (Gemeenschappelijke
Accommodatie Merselo). “Er is ruis
over het eigendom van de sportvereniging. Kan dit nog een bommetje
leggen onder het plan”, vroeg Bas
Künen. “Nee, dit legt geen bommetje. Ik kan u geruststellen”, reageerde
wethouder Jan Jenneskens (D66). Hij
legde uit dat de verbouwing van een
bestaande accommodatie lastiger is
dan complete nieuwbouw. “We hebben te maken met belangen van verenigingen die er al zitten. Besturen
moeten verantwoording afleggen
aan hun leden. Dat is een moeilijke
opgave. De aanloop was daardoor

Speelplaats De Keg opgeknapt
Openbare Jenaplanschool de Keg in Venray heeft in de vakantie veel dagen gewerkt op de speelplaats van
De Keg. De vervallen speelplaats heeft een facelift ondergaan. Heel veel nieuwe houten speeltoestellen op het
klim- en klauterplein gaan zorgen voor extra speelplezier en voldoende beweging. Niet alleen in de pauzes,
maar ook na schooltijd.

niet gemakkelijk. Maar we hebben
er alle vertrouwen in dat de partijen
in Merselo samen tot een passende
oplossing komen.”
De gemeenteraad stemde op 29 oktober 2019 al in met een bijdrage van
2,3 miljoen euro. In de raadsvergadering van 28 september is het

extra budget van 550.000 euro een
hamerstuk. Want alle partijen vinden,
ondanks hun kritiek op de hoge bouwkosten, dat de verplaatsing van de
school in Merselo moet doorgaan.

Tekst: Henk Willemssen

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!
We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

Constructie
bankwerker-lasser
40 uur per week - m/v

Op het verkeersplein gaat veel
gefietst en ‘gereden’ worden én
leren de kinderen om te gaan met
verschillende aspecten in het verkeer. Met nieuwe speelvakken,

verstopplekjes en extra groen ziet
de speelplaats er voor de komende
jaren uitdagend en gezellig uit.
Helemaal klaar is het niet, op maandag 4 oktober wordt de speelplaats

feestelijk ‘geopend’. Koekjes werden
gebracht aan de buurt, belangstelling werd getoond en ijsjes werden
bezorgd.

Wat zijn je werkzaamheden?
Als constructiebankwerker-lasser ben je
voornamelijk bezig met het samenstellen,
lassen en na-bewerken van producten
uit staal, RVS of aluminium. Zelfstandig
kunnen werken vind je belangrijk en je
bent een vakman in hart en nieren.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens Metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s. Jouw rol is
essentieel om de juiste kwaliteit aan onze
klanten te leveren.

Wat verwachten we van jou?
• Afgeronde MBO opleiding
• Heeft relevante werkervaring als
samensteller van plaatwerk,
Tig en Mig-Mag.
• Technisch en ruimtelijk inzicht & leest
met gemak technische tekeningen
• Flexibele instelling en een no nonsens
mentaliteit
• Werkt zelfstandig en gestructureerd
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens Metaalbewerking

Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077-308 2216, vraag naar
Marc Koolen of Robert Derks

www.litjensmetaalbewerking.nl
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Aandacht voor dementie
met expositie in Venray
In Venray is op vrijdag 10 september de expositie ‘de vele gezichten
van dementie’ geopend. Hier zijn werkstukken te bezichtigen van
deelnemers, vrijwilligers en coaches van KunstWerkPlaats Venray.

Burgerinitiatieven

Stimulans voor herstel na corona
Gemeente Venray trekt 75.000 euro uit voor initiatieven die meehelpen aan het herstel na de coronapandemie. Burgers kunnen met plannen komen die bijdragen aan de gezondheid of zorgen voor meer verbondenheid en ontmoeting in de buurt.
De projecten moeten betrekking hebben op het sociaalmaatschappelijke
vlak. De gemeenteraad bespreekt
op dinsdag 28 september de subsidieregeling. Die moet laagdrempelig
zijn om inwoners te stimuleren met
ideeën te komen. Het College van
B&W verwacht dat de initiatieven
zullen doorlopen tot in 2022. Als het
subsidiebudget eerder op is, dan kan
het bedrag nog worden aangevuld.
Voor de bedrijven lijken de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk effectief te zijn geweest.

Vervolg maatregelen

De exposanten laten de bezoekers kennismaken met hun beleving en interpretatie van dementie.
Bij de expositie in het pand aan de
Schoolstraat 26 is ook een infopunt
ingericht van de werkgroep Venray
Dementievriendelijk, waar men
terecht kan voor informatie over
dementie of voor een persoonlijk
gesprek.
Na de opening zijn er tien dagen
lang activiteiten geweest, waarmee het publiek werd geïnformeerd
over de ziekte, waaraan momenteel zo’n kwart miljoen mensen in
Nederland lijden. De werkgroep
Venray Dementievriendelijk en
de Noord-Limburgse afdeling van
Alzheimer Nederland tekenden
voor dit activiteitenprogramma.
Alzheimervoorzitter Harry Schraven:

“Er kan niet genoeg aandacht worden besteed aan deze ziekte, die
elk jaar meer mensen in haar greep
krijgt. Wij zijn blij dat er in Venray
zoveel gedaan wordt aan publieksvoorlichting en ondersteuning van
mensen met dementie en hun
mantelzorgers.” Angelique Jansen,
voorzitter van de werkgroep Venray
Dementievriendelijk vult aan: “Wij
willen dat mensen met dementie zo
lang en volwaardig mogelijk kunnen
meedoen in de samenleving. De
gemeente en de bij de zorg betrokken instellingen en personen ondersteunen dit streven.” Onlangs heeft
de werkgroep de ‘Adviesnota voor
een dementievriendelijker Venray’
gepresenteerd met aanbevelingen
en acties om dit doel te bereiken.

Ook in Venray waren er relatief weinig
faillissementen. In gemeente Venray
gingen in 2020 zes bedrijven failliet
en dit jaar staat de teller op twee.
Hoe weerbaar de bedrijven zijn, zal
blijken als na 1 oktober de steunmaatregelen van de overheid wegvallen. Het aantal WW-uitkeringen

is niet gestegen zoals in het begin
van de coronacrisis werd voorspeld.
Vanaf begin dit jaar is het aantal werklozen in Venray zelfs flink
gedaald. In januari werden er nog 925
WW-uitkeringen verstrekt. Dat aantal
was in juni gedaald naar 748.
De gemeente wil een vervolg geven
aan de bestaande maatregelen om
ondernemers tegemoet te komen.
Voorbeelden zijn het toestaan van
het verruimen van terrassen, evenementen mogelijk maken en uitstellen
of het niet innen van gemeentelijke
heffingen.
Op 7 juli is het herstel- en stimuleringsfonds voor winkeliers, horeca,
reis- en evenementenbranche en
persoonlijke dienstverlening, zoals
kappers en sportscholen, opengesteld. In de eerste maand kwamen bij
de gemeente al zo’n honderd aanvragen binnen. Ook voor dit fonds
is 75.000 euro uitgetrokken. Iedere

ondernemer kan maximaal een bijdrage van 500 euro krijgen. De regeling loopt door tot aan het einde van
dit jaar. Bedrijven kunnen subsidie
krijgen voor activiteiten die bijdragen aan het herstel van de nadelige
gevolgen van de coronacrisis.
De gemeente houdt eind dit jaar een
evaluatie om te bekijken wat de crisis heeft gebracht, hoe de rol van
de overheid is veranderd en wat dit
betekent voor de toekomst. In de
commissievergadering van woensdag 8 september waren de meeste
partijen tevreden over de coronaaanpak. De commissieleden toonden
zich het meest bezorgd over de jeugd.
“Ga echt iets doen voor jongeren die
zo lang thuis zaten en een zware tijd
hebben gehad”, zei Jens van Oers
(Samenwerking Venray). Ook Annette
Pijls (D66) pleitte voor meer concrete
acties voor de jongerendoelgroep.

‘Te veel druk op westkant Oirlo’
Bewoonster Monique Loonen van de Hoogriebroekseweg in Oirlo uitte in het sprekersplein van maandag 6 september haar zorgen over haar omgeving. Ze somde de vele plannen op voor zonneweides en arbeidsmigranten
aan de westkant van Oirlo. “Onze buurt is altijd en overal in beeld terwijl we vaak van niets weten.”
“Al deze plannen zorgen voor veel
ruis, ergernis en stress”, verwoordde
Monique Loonen. “Opgeteld komen
binnen een straal van duizend meter
van onze woning 31 hectare aan zonneweides en twee complexen voor
arbeidsmigranten. Dit maakt wel wat
los in de buurt.” Ze vertelde dat de
communicatie niet altijd goed verloopt. “Het plan voor het zonnepark

aan de Blakterweg hebben we in de
krant moeten lezen. We missen de
regie van de gemeente. Die zegt blijkbaar tegen alle initiatiefnemers ‘ga
maar met de buurt praten’. Maar we
weten niet hoe en met wie wordt
gesproken en of er wel verslag wordt
gedaan.”
Monique Loonen haalde aan dat zonnepanelen gedurende 25 jaar in het

landschap blijven liggen en dat er zo
veel goede landbouwgrond verloren
gaat. “Dat vind ik een heel slecht idee.
Waar blijft de visie? De gemeente
moet uit de cirkel stappen om alles
te laten bepalen door marktpartijen.
Zorg eens voor een goed doordacht
plan”, riep ze het gemeentebestuur op.
Tekst: Henk Willemssen

Adver torial

Wij zijn op zoek naar zowel nationale als internationale chauffeurs.

Internationale
chauffeurs m/v
Voor het vervoer van groente, fruit, planten en stukgoed naar
Duitsland zijn wij op zoek naar chauffeurs met een CE rijbewijs.

Nationale
chauffeurs m/v
Voor het lossen van retourvrachten en voor groepage
transport binnen Nederland en België zijn wij op zoek naar
chauffeurs met een CE rijbewijs.
Functie-eisen:
• Goede communicatieve
vaardigheden in de
Nederlandse en Duitse taal
• CE rijbewijs
• Geen negen tot vijf mentaliteit
• ADR is een pre

Wij bieden:
• Leuke baan in een stabiel
familiebedrijf
• Goede arbeidsvoorwaarden
via CAO- Beroepsgoederenvervoer

Solliciteren per e-mail via m.sanders@cuppenlogistics.nl
Venrayseweg 143 5961 NS Horst • www.cuppenlogistics.nl

Hoe een sterk betrokkenheidsgevoel
zorgt voor kwaliteit
Wat zo bĳzonder is aan de NLW-medewerkers? Dat ze buitengewoon betrokken zĳn bĳ het gehele productieproces. Ze willen het allemaal zo goed mogelĳk doen en ze controleren elkaars werk. Rolt er weer een goed product
van de band? Dan zĳn ze ongelooflĳk trots. En dát is precies de kracht van NLW Groep. Wĳ sturen aan op het
betrokkenheids- en saamhorigheidsgevoel onder onze medewerkers. En dat heeft positieve effecten op de
kwaliteit van de productie. Het woord ‘klant’ komt eigenlĳk niet voor in ons woordenboek. Wĳ noemen onze
opdrachtgevers liever ‘partners’, omdat we écht willen samenwerken. Sterker nog: wĳ worden een (tĳdelĳk)
onderdeel van het partnerbedrĳf. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Vrijwilligersbijdrage

Groenploeg Oirlo doneert 1.000 euro aan renovatie
gemeenschapshuis De Linde
De leden van de KBO groenploeg Oirlo, die het openbare groen in het dorp verzorgt, hebben hun vrijwilligersbijdrage die ze krijgen gedoneerd aan het renovatieproject van gemeenschapshuis De Linde. In totaal leveren
zij een bijdrage van 1.000 euro aan de renovatie van De Linde.

De groenploeg verzorgt een groot deel
van het openbare groen in Oirlo. Ze verzorgen het snoeiwerk van heggen en
bijknippen van struiken rondom de
school en gemeenschapshuis De Linde.
Ook worden de perken op verschillende
plekken in het dorp geschoffeld en
bloembakken op het dorpsplein onderhouden en aangeplant. “Wij nemen het
werk van de gemeente uit handen”,
zegt voorman Jan Voermans, die de
ploeg aanstuurt en de planning maakt.
“We zijn allemaal op leeftijd maar blijven wel in beweging en hebben zo
wekelijks iets om handen. Natuurlijk is
het ook een sociale bezigheid en bepraten we onder het genot van een kopje
koffie in de pauze de laatste nieuwtjes
uit het dorp.”

Het projectteam van
De Linde is de Groenploeg
zeer erkentelijk voor hun
spontane bijdrage
Voor de werkzaamheden ontvangt de
ploeg vanuit de gemeente een bedrag

dat weer verdeeld wordt onder de vrijwilligers van de groenploeg. “Omdat
wij als geen ander weten hoe belangrijk gemeenschapshuis De Linde is voor
ons dorp, de KBO maakt veel gebruik
van het gebouw, hebben wij besloten
met de hele ploeg om een bedrag te
doneren voor dit mooie project”, aldus
Voermans. “Dit staat dus los van de
KBO, het is de vrijwilligersbijdrage die
ieder lid van de ploeg ontvangt. Wij zijn
trots dat we samen een bedrag van
1.000 euro kunnen doneren voor de
renovatie van gemeenschapshuis De
Linde. We zullen er tenslotte allemaal,
jong en oud, aan mee moeten ‘bouwen
en timmeren’ zodat de volgende generatie ook weer 40 jaar vooruit kan met
een toekomstbestendig gebouw.”
“Het projectteam van De Linde is de
Groenploeg zeer erkentelijk voor hun
spontane bijdrage. De obligatieverkoop loopt ook nog steeds door, maar
spontane donaties of sponsoring zijn
uiteraard ook zeer welkom om zo het
beoogde bedrag binnen te halen”,
aldus Theo Peeters van de financiële
commissie. “Tenslotte heeft iedereen
straks profijt van een mooie nieuwe
ontmoetingsplek midden in het hart
van Oirlo.”

Krapte elektriciteit duurt nog vele jaren
De krapte op het elektriciteitsnet is niet snel voorbij. De uitbreiding van het hoogspanningsstation van Enexis
op bedrijventerrein Keizersveld in Venray biedt pas op langere termijn een oplossing. “Inwoners en bedrijven
zullen er nog zeker vier, vijf jaar last van hebben”, zei wethouder Jan Jenneskens (D66) in de commissie
Wonen van dinsdag 7 september.
Op de agenda stond de uitbreiding
van het elektriciteitstation in Venray.
Met de komst van drie transformatoren en vier e-houses wordt de capaciteit meer dan verdubbeld. Agnieszka
Buzala (CDA) haalde aan dat het nu
al vaak niet mogelijk is opgewekte
stroom van zonnepanelen terug te
leveren aan het elektriciteitsnet.
Jan Jenneskens herkende het probleem. Op het dak van het gemeentehuis zijn vorig jaar 450 zonnepanelen
geplaatst. “Ook het gemeentehuis kan
niets terugleveren. Dat is heel teleurstellend. Het zet ons ook schaakmat
want we willen van alles. Maar dit kan
ik niet veranderen. De hele regio heeft
hier last van.”
De wethouder vertelde dat vraag en
aanbod van elektriciteit alleen maar

zullen toenemen. Om niet opnieuw
verrast te worden door een capaciteitstekort, zoekt Venray samen met
andere gemeenten naar alternatieve
oplossingen. Maar uitbreiding of
bouw van een nieuw elektriciteitsstation vergt een lange looptijd van wel
acht jaar. “We moeten met Enexis en
TenneT veel meer vooruit denken om
onze inwoners en bedrijven te kunnen
blijven bedienen”, zei Jan Jenneskens.
Er waren geen bezwaarschriften ingediend tegen het bestemmingsplan van
het uitgebreide elektriciteitsstation
dat zes weken ter inzage heeft gelegen. Toch hadden enkele partijen wel
moeite met onderdelen van het plan.
Theo Zegers (D66) hamerde op de
landschappelijke inpassing. “Het terrein met alle transformatoren ligt

straks helemaal open.” Orhan Daud
(Venray Lokaal) meldde dat er al een
kaalslag heeft plaatsvonden. “Ook aan
de noordkant buiten het terrein zijn
veel bomen gekapt.” Jan Jenneskens
was hiervan niet op de hoogte. “Dit is
een verrassing. Hier gaan we onderzoek naar doen”, reageerde hij.
Het verlies aan bomen en groen kan
niet op het terrein zelf worden gecompenseerd. Daarvoor is er te weinig
ruimte vanwege de uitbreiding en de
aansluiting van de bekabeling vanuit Boxmeer en energielandgoed
Wells Meer. Het is nog niet bekend
waar natuurcompensatie in gemeente
Venray kan plaatsvinden.

Tekst: Henk Willemssen

Werkplein binnenkort terug in Venray
Het Werkplein neemt vanaf 1 oktober weer zijn intrek in het gemeentehuis van Venray. Na ruim acht jaar
komt er een einde aan de samenwerking met gemeente Venlo. De vijftien medewerkers verhuizen mee van
Venlo naar Venray.
Vanaf 1 januari 2013 voerde gemeente
Venlo de dienstverlening uit op het
gebied van werk en inkomen voor
de Venrayse inwoners. De verwachting was dat het samenvoegen van
de Werkpleinen van Venlo en Venray
zou leiden tot een betere dienstverlening. Hetzelfde argument geldt acht
jaar later om de samenwerking weer
te verbreken.

Uit het onderzoek van adviesbureau
BMC blijkt ook dat het gezamenlijke
Werkplein niet goed meer paste in de
huidige tijd. Dat heeft ook te maken
met de veranderende wetgeving.
Door weer vanuit het gemeentehuis
in Venray te werken, kunnen inwoners
en bedrijven beter worden bediend.
Ook levert een Werkplein in eigen
beheer een financieel voordeel op

voor de gemeente op.
Omdat er sprake is van een overgang van onderneming vinden er
geen gedwongen ontslagen plaats
en hoeven de vijftien medewerkers
ook niet te solliciteren op hun functie.
De medewerkers komen van 1 oktober weer in dienst bij gemeente
Venray met behoud van hun rechten
en plichten.

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!
We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

Laser Operator
40 uur per week - m/v

Wat zijn je werkzaamheden?
Als laser operator ben jij voornamelijk
bezig met het instellen (programmeren),
afstellen van de lasersnijmachine, het
verwerken van laser gesneden producten
en het verzendklaar maken van orders.
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens metaalbewerking
• Het beladen, instellen (programmeren),
afstellen en ontladen van de
lasersnijmachine
• Ondersteuning aan de kantbanken
• Het verzendklaar maken van plaatwerk
onderdelen voor klanten en interne
afdelingen.
Wat verwachten we van jou?
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens metaalbewerking
• Flexibele instelling en een no nonsens
mentaliteit
• Je werkt in teamverband

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s aan moderne
machines. Jouw rol is essentieel om de
juiste kwaliteit aan onze klanten te leveren.
Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077308 2216,
vraag naar Chrit Hegger of Marc Koolen

www.litjensmetaalbewerking.nl
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Website is uitgebreid met informatie

Ervaringsplek op website ‘iets voor jou’
Bij diverse organisaties en verenigingen in de gemeente Venray is het
mogelijk om gebruik te maken van een ‘ervaringsplek’. De website
www.ditisietsvoorjou.nl is sinds kort uitgebreid met informatie hierover. Een ervaringsplek geeft inwoners de kans om nieuwe ervaringen
op te doen, talenten te ontwikkelen en vaardigheden te leren.
Het initiatief ‘iets voor jou’-ervaringsplek is bedoeld voor iedereen
die een stap wil zetten richting het
meedoen aan activiteiten, vrijwilli-

gerswerk of (betaald) werk. De webpagina biedt hiervoor, naast een
overzicht van ervaringsplekken in de
gemeente Venray, informatie over

branches, werkzaamheden en te
leren vaardigheden.

Professionele begeleiding
De gemeente Venray heeft een
breed aanbod aan ervaringsplekken en mogelijkheden. Voor inwoners kan het hierdoor soms lastig
zijn om de meest passende ervaringsplek te vinden. Daarom vindt

er begeleiding door professionals
plaats. Participatiecoaches, WMOconsulenten en medewerkers van
Synthese, Match of Calibris Advies
bieden geïnteresseerden van begin
af aan een helpende hand in de
zoektocht naar een passende plek.
Nadat deze is gevonden, gaat de
begeleiding gewoon door.
Inwoners kunnen voor meer infor-

matie contact opnemen met de
professionals via
ervaringsplek@ditisietsvoorjou.
nl, telefoon: 06 34 12 15 98 of door
persoonlijk langs te komen. Dat kan
elke dinsdagochtend van 9.00 tot
13.00 uur en elke donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie is
Dr. Poelsstraat 6 in Venray.

Regionale aanpak overlastgevende asielzoekers officieel gestart
De burgemeesters van Venray, Boxmeer, Grave, Nijmegen en Sint
Anthonis hebben woensdag 8 september hun handtekening gezet onder
de samenwerkingsovereenkomst ‘Regionale aanpak overlastgevende
asielzoekers’. De overeenkomst maakt het mogelijk om vier extra’s boa’s
in te zetten om in de vijf gemeenten de overlast door een kleine groep
asielzoekers te bestrijden. Bij de ondertekening was ook demissionair
staatssecretaris Broekers-Knol aanwezig.
De vijf gemeenten hebben met
elkaar gemeen dat ze een asielzoekerscentrum (azc) binnen hun
grenzen of in hun directe omgeving hebben. Een klein deel van de
bewoners van de azc’s zorgt voor
overlast in winkelcentra, in het

openbaar vervoer en in de openbare
ruimte. Omdat de overlastgevende
groepen zich steeds verplaatsen is
een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Luc Winants, burgemeester
van Venray: “Ik vind het ontzettend
belangrijk om het probleem van de

overlastgevende asielzoekers structureel aan te pakken. We hebben in
Venray zelf geen azc, maar de problematiek gaat wel over gemeentegrenzen. We kennen allemaal de
vreselijke situatie in Afghanistan,
waardoor de vraag naar opvanglocaties mogelijk zal toenemen.
Aandacht voor de bijkomende
problematiek is daarom essentieel. Wij zijn een gastvrij land, maar
helaas maakt een kleine groep daar
misbruik van. Daar mogen de goedwillende asielzoekers niet de dupe
van worden.”

Bijzondere samenwerking
Sinds het voorjaar van 2020 wordt aan
die gezamenlijke aanpak gewerkt.
Daarbij zijn naast de vijf gemeenten
ook de openbaarvervoersbedrijven,
politie, Openbaar Ministerie en het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) betrokken. De samenwerking
overschrijdt niet alleen vijf gemeenten
maar ook drie provincies, evenzoveel
politieregio’s en arrondissementen plus meerdere vervoersregio’s.
Dat maakt de gezamenlijke aanpak
ingewikkeld, maar ook bijzonder.
Voor de samenwerking stelt het minis-

terie van Justitie en Veiligheid een
subsidie van 250.000 euro beschikbaar.

Effecten zichtbaar
Door de coronapandemie, Europese
aanbestedingsregels en krapte op
de arbeidsmarkt konden de buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa’s) later dan gepland aan de slag.
Achter de schermen werkten de partijen door met het versterken van
netwerken en contacten. Sinds het
voorjaar van 2021 zijn de boa’s aan het
werk.

Meubelstoffeerderij Complimenten voor De Linde in Oirlo
John Lemmen

De politieke partijen prezen in de commissie Leven van donderdag 9 september het dorp Oirlo met het renovatieplan voor gemeenschapshuis De Linde. Na zes jaar van vallen en opstaan ligt er nu een uitgewerkt plan dat
op draagvlak kan rekenen. Ondanks de hogere bouwkosten steunden alle partijen het voorstel.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Storm is coming...

/ Schouwburg Venray
schunck.nl

gemeente tweederde deel van de
kosten. Deze bijdrage is nu verhoogd
van 733.000 naar ruim 1 miljoen euro.
“Het is een fors bedrag voor een relatief
kleine gemeenschap”, merkte Henk
Bisschops (PvdA) op. Daarnaast draagt
de gemeente het gebouw van De Linde
voor 1 euro over aan de Oirlose
gemeenschap.
Naast de complimenten voor het projectteam in Oirlo, uitten enkele commissieleden ook hun twijfels over de
financiële haalbaarheid. Ze zetten
vraagtekens bij de omzet en de vrij lage
huurprijzen. Voorzitter Paul Classens
van het projectteam legde uit dat de

opbrengst is gebaseerd op die van de
laatste jaren. Daar is een deel van de
omzet van het stoppende café-cafetaria
D’n Terp bij opgeteld. Na de sluiting van
D’n Terp is het gemeenschapshuis nog
de enige horecagelegenheid in Oirlo.
Paul Classens reageerde dat veel kleinere verenigingen gebruikmaken van
het gemeenschapshuis. “Ze hebben
allen een intentieverklaring ondertekend. We willen de huren gelijk houden. Maar we hebben de verenigingen
ook gewaarschuwd dat we samen de
broek zullen moeten ophouden.”
Tekst: Henk Willemssen

College presenteert Visie Vlakwater

rock
opera

10 okt/ 19.30 uur

In de raadsvergadering van 28 september komt het onderwerp niet meer op
de bespreekagenda en is een hamerslag voldoende voor ruim 1 miljoen
euro gemeentelijke steun voor het
plan in Oirlo. “U kunt het goede nieuws
alvast overbrengen aan uw dorpsgenoten”, zei commissievoorzitter Martin
Leenders tegen de afvaardiging uit Oirlo
die in de raadzaal aanwezig was.
De renovatie zou oorspronkelijk 1,1 miljoen euro kosten maar dit bedrag is
opgelopen naar 1,5 miljoen euro. In
het kader van het project ‘Schoon
door de poort’ om gemeenschapshuizen te verzelfstandigen betaalt de

Het college van B&W heeft Visie Vlakwater gepresenteerd, waarin college stelt dat het groene en natuurlijke
karakter van het stadsbos Vlakwater moeten worden gekoesterd. De gemeente heeft inwoners uitgenodigd
op de visie te reageren, waarna de komende weken de reacties worden verzameld.
De gemeente Venray stelt dat zij een
bevoorrechte positie heeft met een
groot bos in het hart van het stedelijk gebied. “Juist in coronatijd hebben
we het groen en de rust om ons heen
extra leren waarderen”, zegt wethouder Cor Vervoort. “Daarom is het zaak
dat we zuinig zijn op het Vlakwaterbos
en deze groene long behouden voor
toekomstige generaties.”
Het college van B&W wil met de Visie
Vlakwater het gebied meer richting
geven. Vervoort: “De afgelopen jaren
hebben zich heel veel activiteiten
kunnen ontwikkelen in het gebied.
Dat is mooi, want zo kunnen meer
Venraynaren genieten van het moois
dat onze groene gemeente te bieden
heeft. Maar we vinden wel alleen die
activiteiten wenselijk, die aansluiten

bij de groene en natuurlijke omgeving
van het bos. Een goed voorbeeld van
hoe een activiteit aansluit bij het bos,
is de manier waarop het Odapark het
doet. Een echte culturele hotspot en
op een mooie manier ingebed in de
rust van het bos. Ontmoeten in het
bos, staat altijd in verbinding mét het
bos.” Versterkte muziek, grote evenementen en activiteiten na zonsondergang als de natuur juist tot rust komt,
passen niet in de visie die het college
op het bos heeft.
De Visie Vlakwater kwam tot stand
na veel gesprekken met betrokkenen, die eerder nog tegenover elkaar
leken te staan. “Juist door de dialoog
op te zoeken, blijkt dat je veel meer
overeenkomsten met elkaar hebt dan
je aanvankelijk denkt”, zegt Vervoort

daarover. “Dat zagen we hier ook eens
te meer. Iedereen wil zuinig zijn op
het bos, iedereen vindt het belangrijk
dat inwoners er rust kunnen vinden
en iedereen ziet de meerwaarde van
educatie en beweging voor onze jongeren.”
De gemeente hoopt dat de samenwerking, nu de Visie Vlakwater
er ligt, verdere invulling krijgt.
Vervoort: “Een visie is nog maar
papier. De komende periode willen
we werken naar één beheersorganisatie, waarin we samen werken aan
het naleven van de uitgangspunten
van deze visie. Als gemeente zijn wij
natuurlijk één van die partners. Alleen
door samen met alle partners deze
visie te bewaken, zorgen we voor een
Vlakwaterbos om te koesteren.”
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Lokaal en regionaal niveau

Koninklijke onderscheiding voor
Mark Schapendonk
Burgemeester Luc Winants heeft op donderdag 9 september een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan
Mark Schapendonk (69) tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Werkgroep Venray Dementie Vriendelijk.
Vanwege zijn bijzondere, intensieve en betrokken inzet op zowel lokaal en regionaal niveau, heeft de koning
het besluit genomen om Mark Schapendonk te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Schapendonk zet zich al
vanaf 1971 in voor diverse vrijwilligersorganisaties. Hij begon als jongerenbegeleider bij Jeugdkring St.
Jan in Vught. In 1976 werd hij voorzitter en medeoprichter van wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke in
Veltum. In 1987 werd hem ‘Het zilveren Schöpke’ uitgereikt als blijk van
waardering voor zijn vele verdiensten voor het sociaal-maatschappelijk leven in de wijk Veltum. In 2019
ontving hij ‘De bronzen Piëlhaas’ van
carnavalsvereniging De Piëlhaas voor
zijn vele maatschappelijke verdiensten. Ook was hij jarenlang actief
als afdelingsvoorzitter en lid van de
raadscommissie van D66, afdeling
Venray.

Maar vooral zijn enorme inzet in het
domein van zorg- en welzijn, zowel
op lokaal als regionaal niveau zijn van
grote betekenis. Mark Schapendonk
was en is nog steeds betrokken bij
de zorg voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers. Hij stond aan
de wieg van de ketenzorg dementie
in Noord Limburg. Hij fungeerde hier
als kartrekker van het programma
Hulp bij Dementie. Ook na zijn pensionering bleef hij nog steeds betrokken als adviseur en mentor van de
ketenregisseur. Daarnaast heeft
Mark Schapendonk zich jarenlang
ingezet als voorzitter van Alzheimer
Nederland afdeling Noord Limburg
met als speerpunten de totstandkoming van zes Alzheimercafés en

werkgroepen ‘Dementievriendelijke
gemeenten’ in Noord-Limburg. Hij was
de kartrekker bij de voorbereidingen en realisatie van het Logeerhuis
Kapstok Venray waar hij onder andere
bestuursvoorzitter was en tot op de
dag van vandaag actief is als adviseur
van het bestuur.
Mark Schapendonk is voorzitter en
oprichter van de Werkgroep Venray
Dementie Vriendelijk. Deze werkgroep
maakt zich sterk voor een dementievriendelijk Venray, waar mensen met
dementie zo lang en zo volwaardig
mogelijk kunnen blijven meedoen in
de samenleving. Aan dit programma
hebben zich inmiddels vele maatschappelijke partners gecommitteerd.

Speciaal onderwijs naar Raayland
College
Focus en Spectrum, de twee scholen voor speciaal onderwijs in Venray, krijgen onderdak bij het
Raayland College. Beide scholen zijn gehuisvest in een verouderd gebouw aan het Groenewoltsepad in
Venray. Met de verhuizing naar het Raayland College vallen de opties af voor renovatie of nieuwbouw
op de huidige plek.
Focus en Spectrum hebben de
hoogste prioriteit in het huisvestingplan voor primair onderwijs
dat de gemeenteraad in februari
2020 vaststelde. Het heeft lang
geduurd voordat het College van
B&W de knoop kon doorhakken.
Enkele partijen drongen al vaker
aan om vaart te zetten in een nieuw
onderkomen voor het speciaal
onderwijs. Focus valt onder schoolbestuur SPOV en Spectrum behoort
bij Onderwijsgroep Buitengewoon
uit Venlo dat in 2018 zijn intrek
nam in het schoolgebouw aan het
Groenewoltsepad.
De gemeenteraad wordt tijdens
een informatieavond op 30 sep-

tember bijgepraat over het plan
dat op 2 november op de raadsagenda komt. Hierin staat dat Focus
en Spectrum een nieuw gebouw
krijgen waardoor gebouw C van
het Raayland College deels moeten
worden gesloopt. Hergebruik van
het bestaande gebouw zou te duur
uitvallen (19 miljoen euro) omdat
een heel ingrijpende renovatie
nodig is om het pand te laten voldoen aan de eisen voor huisvesting
van speciaal onderwijs. Gezien de
bouwkundige staat is het ook lastig
het gebouw bijna energieneutraal
te maken.
Het college wil ook gehoor geven
aan de wens van schoolbestuur

LVO om de huisvesting van het
voortgezet onderwijs weer over te
dragen aan de gemeente. Na de
decentralisatie in 1999 viel het
gebouw onder het beheer van LVO.
Gezien de leegstand en de oplopende kosten wil het schoolbestuur dit besluit weer terugdraaien
en het gebouw overdragen aan de
gemeente. Het college geeft aan dat
het geen verplichting is maar dat
de gemeente wel gebaat is bij het
behoud van een goede en financieel
gezonde middelbare school. Over de
overname neemt de gemeenteraad
een besluit op 2 november.

Politiek wil uitleg over Vergeten
Driehoek
Er moet meer duidelijkheid komen over de aanpak van de problemen in de wijk Vergeten Driehoek in
Venray. “Alle partijen tasten in het duister en willen weten waar we staan en welke stappen worden
gezet”, melden de zeven partijen die een nieuw samenwerkingsverband vormen in de gemeenteraad.
De zeven partijen halen aan dat
onlangs een nieuwe projectleider
door de gemeente is aangesteld.
“De vorige projectleider is gestopt
zonder dat er resultaten bekend zijn.
Het is ons als raad onduidelijk wat
nu de stand van zaken is. Het houdt
al jaren de gemoederen bezig en
er is keer op keer naar de voortgang gevraagd, zonder een duidelijk
antwoord”, aldus Bas Künen (VVD)
die namens de partijen een notitie
schreef.
Vergeten Driehoek is de wijk rond
de twee coffeeshops aan de zuidkant van het centrum van Venray.

Bewoners in en rond de driehoek
Henseniusstraat, Langstraat en
Paterslaan trokken al jaren geleden
bij de gemeente aan de bel over
de onveiligheid en verloedering in
hun buurt. Het leidde tot de oprichting van een klankbordgroep die
in oktober 2018 de eerste gesprekken voerde met burgemeester
Hans Gillissen en wethouder Carla
Brugman.
Vanuit de politiek is daarna vaker
gevraagd naar een plan van aanpak.
Dat is telkens uitgesteld door het
College van B&W omdat de situatie
te complex zou zijn. Er is onderzoek

gedaan naar de diverse problemen
die spelen in het gebied. Het draait
om overlast van de coffeeshops,
parkeerproblemen en de inrichting
van de openbare ruimte. De wens
van de buurtbewoners is dat de
coffeeshops in de Henseniusstraat
verdwijnen zodat de veiligheid
terugkeert en het karakter van de
buurt verbetert. De raads- en commissieleden worden bijgepraat
na de commissievergadering van
woensdag 13 oktober.

Tekst: Henk Willemssen

Sweet Lions cherrytomaten is een productie bedrijf van 130 000 m2
dat gespecialiseerd is in het telen, sorteren en klantgericht verpakken
van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is gevestigd in
Horst aan de maas in het glastuinbouwgebied Californië.
In onze kas met cherrytomaten zoeken wij een gemotiveerde:

Teamleider arbeid (fulltime)
Een zeer afwisselende functie waarin je meewerkt en medewerkers
begeleidt in de werkzaamheden zoals oogsten en gewasverzorging.
Interesse in deze vacature?
Kijk op www.sweetlions.nl/nl/medewerkers
Sweet Lions BV | Aartserfweg 6 | 5971 NR Grubbenvorst
T 077-3662828 | jordan@sweetlions.nl

Programmering
Omroep Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Avondmix
22.00 Rooj laat

Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
19:00 (H) Zondagse Soep
20:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 Venradio met Freek & Marc
10:00 Venradio met Maik & Mario
12:00 Venradio met Bernie
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Petra
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Rock in Rooj
22:00 Rooj laat

Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Potpourri
19:00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat
Donderdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Rock & Roll All Flavours
Avonddienst
Rooj Laat

Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
09:30 Heilige Mis
11:00 Wette Nog
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Middagmixt
17:00 Zondagse Soep
18:00 Wintertijd
19:00 Volksmusik miet 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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Incidenten en ongewenst gedrag voorkomen

Proef met bodycam voor boa’s

De toezichthouders op straat (boa’s) in gemeente Venray krijgen een bodycam als extra uitrusting.
Het gebruik van de kleine camera is een proef voor een halfjaar. Het doel is de veiligheid van de boa’s te vergroten en incidenten en ongewenst gedrag te voorkomen.

Heel Limburg Bakt!
Laat zien welke (thuis)bakkerskwaliteiten jij in huis hebt
en bak een échte Limburgse vlaai…

Met het handhaven van coronamaatregelen in de openbare ruimte nam
het aantal incidenten toe. Boa’s kregen
vaker te maken met verbaal en fysiek
geweld zoals gericht hoesten, spugen
en dreigen. Dat meldt het College van
B&W in een raadsinformatiebrief.
De boa’s krijgen eerst een training voor
het gebruik van de bodycam voordat ze

met hun nieuwe hulpmiddel de straat
opgaan. De bodycam is een kleine
camera die wordt bevestigd op het uniform. De boa mag alleen bij agressie
of bij een dreigende situatie de camera
inschakelen en opnamen maken.
De beelden worden bewaard om te
beoordelen en mogelijk te gebruiken voor leerdoeleinden. Daarbij moet

rekening worden gehouden met de
privacywet AVG. Als er strafbare feiten
zijn gepleegd, dan kan de officier van
justitie de opnamen opvragen voor het
opsporingsonderzoek. Ook de persoon
van wie de beelden zijn gemaakt, heeft
het recht de opnamen te mogen zien.

Ja, ook jij kunt bakken!
Gebruik de code LEKKERBAKKEN
voor €4,- korting per brievenbusvlaai en ga lekker aan de slag!
Heerlijk, snel en ambachtelijk

www.artvlaai.nl

Begeleiding bij psychische problemen

Gemeente Venray start pilot
‘Specialistische Ondersteuner Jeugd’
Gemeente Venray start in september met de pilot ‘Specialistische Ondersteuner Jeugd’ (SOJ). Dit betekent dat
een specialistische ondersteuner de huisartsen en jeugdconsulenten gaat ondersteunen in de zorg voor
kinderen en jongeren met psychische problemen. Een SOJ kan ingezet worden wanneer de huisarts of een
jeugdconsulent vermoedt dat een jeugdige psychosociale of psychiatrische problemen heeft. De SOJ biedt
kortdurende begeleiding om het gezin weer op de rit te krijgen en vanuit eigen kracht weer verder te kunnen.
De SOJ is universitair opgeleid als
(GZ-) psycholoog of orthopedagoog en
brengt daarmee specialistische zorg
naar de huisartsenpraktijk. Zo nodig
stemt de SOJ af met school en andere
betrokken zorgverleners. De SOJ gaat
in Venray ondersteuning bieden aan
twee huisartsenpraktijken (huisartsenpraktijk Antoniusveld en huisartsenpraktijk Wieënhof) en aan de
jeugdconsulenten van de gemeente
Venray.

Naar de juiste plek voor de juiste
ondersteuning

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!
We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

CNC 3D Kanter
40 uur per week - m/v

Wat zijn je werkzaamheden?
Zelfstandig werk je aan de hand van
werkopdrachten voor veelal dunne plaatwerkdelen aan de kantbank. Het betreft
zowel enkel producten als kleine series
van precisieonderdelen met nauwe
toleranties. Je ben verantwoordelijk voor
het in-en omstellen, programmeren en het
bedienen van de kantbank aan de hand
van tekeningen. Daarnaast controleer je de
onderdelen op maatvoering en kwaliteit.
Wat verwachten we van jou?
• Je wilt bijdragen aan het succes
van Litjens Metaalbewerking
• Je hebt ervaring met 3D kanten
en/of wil jezelf hier in ontwikkelen
• Je bent communicatief vaardig
• Je bent flexibel
• Je bent nauwkeurig en kwaliteitsbewust
• Je werkt zelfstandig

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens Metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s aan moderne
machines. Jouw rol is essentieel om
de juiste kwaliteit aan onze klanten te
leveren.
Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077-308 2216, vraag naar
Chrit Hegger of Marc Koolen

www.litjensmetaalbewerking.nl

De SOJ analyseert samen met de
betrokkenen de vragen en de situatie
en zorgt dat het kind op de juiste plek
de juiste ondersteuning krijgt. Het uit-

gangspunt is om kinderen zorg te
bieden die zo licht als mogelijk en zo
zwaar als nodig is. De zorg van de SOJ
is laagdrempelig en dicht bij huis voor
het kind en zijn of haar gezin. De hulp,
ondersteuning en/of zorg wordt hiermee veel doelmatiger. Wethouder
Nijkerken over het doel van de pilot:
“Door de jeugdconsulenten en huisartsen te laten ondersteunen door een
SOJ willen wij expertise op psychische
problematiek toevoegen. Doel van
deze pilot is ook om meer grip te krijgen op de grote toestroom naar jeugd
GGZ. Maar het belangrijkste blijft
natuurlijk dat we het kind en het gezin
in een zo vroeg mogelijk stadium op
de best passende plek ondersteuning
bieden.”

Project SOJ in Noord- en MiddenLimburg
Het project ‘SOJ’, waar deze pilot
onderdeel van is, is in de regio
Noord- en Midden-Limburg een
samenwerkingsverband tussen verschillende aanbieders, Provico, Kenniscentrum
KinderJeugdpsychiatrie en de
gemeente. Het project loopt al in
de gemeenten Roermond, Venlo en
Horst aan de Maas. Daar blijkt inmiddels een afname in het aantal verwijzingen naar de specialistische
jeugd-GGZ door de inzet van een SOJ.

Oogstschade niet vergoed

CDA tegen verbod bestrijding
spreeuwen
Provincie Limburg heeft de ontheffingen voor fruittelers ingetrokken om spreeuwen en andere vogels te
vangen of af te schieten. CDA-Statenlid Johan Geraats vindt dat de fruittelers hierdoor worden benadeeld omdat ze oogstschade oplopen die ze niet vergoed krijgen.
Het CDA wil dat in het lopende
oogstseizoen fruittelers alsnog
vogels zouden mogen verjagen,
afschieten of vangen totdat er een
goede oplossing is gevonden voor
de schade die vogels toebrengen
aan de teelt van bessen en ander
klein fruit. De bessentelers, LLTB
en Faunabeheereenheid Limburg
hebben bij de provincie bezwaar
gemaakt tegen het intrekkingbesluit.
Gedeputeerde Staten (GS) antwoorden op de CDA-vragen dat ze geen
ontheffingen aan fruittelers meer
mogen verlenen, omdat dit volgens
de natuurwet en regelgeving niet
is toegestaan. Vogelbescherming
Nederland en Stichting Fauna4Life/
Animal Right hebben met succes
bezwaar gemaakt tegen de ontheffingen. De twee dierenorganisaties
vinden dat er geen spreeuwen mogen
worden gedood, omdat er alternatieve

methodes zijn. Ook is het niet meer
toegestaan om vangkooien te gebruiken om de spreeuwen te verplaatsen.

De twee dieren
organisaties vinden
dat er geen spreeuwen
mogen worden gedood,
omdat er alternatieve
methodes zijn
GS melden dat bescherming van
gewassen tegen schade door dieren de verantwoordelijkheid is van
de grondgebruiker. Er zijn volgens
GS voldoende preventieve maatregelen om schade te voorkomen of
te beperken. Zoals het afdekken van
de bessenstruiken met netten, het
inzetten van vogelafweerpistolen,

het plaatsen van vlaggen, roofvogelvliegers of opblaaspoppen en het
laten klinken van afschrikwekkende
geluiden. De provincie gaf in 2019 en
2020 nog subsidie om deze preventieve maatregelen te kunnen uitvoeren. Deze subsidieregeling is gestopt,
omdat Raad van State oordeelde
dat vogelschade aan bessen niet
voor een tegemoetkoming in aanmerking mag komen. Dit omdat de
teler zelf een risico-inschatting moet
maken tussen de oogstopbrengst en
mogelijke schade en dit niet mag
afwentelen op de overheid. In een
gesprek met de bessentelers, LLTB en
Faunabeheereenheid Limburg is afgesproken dat de bessentelers duidelijk
gaan maken waarom maatregelen,
zoals het gebruik van netten, niet
mogelijk zijn. Ook kunnen telers de
schade laten taxeren op kosten van
de provincie.
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Loes Verstegen Veulen
een verschil kan maken, hoe klein of
groot dan ook. Ik wil blij zijn met wat
ik doe en waar ik sta.

en je elkaar niet eens kan verstaan
als je in een ander land woont, ook
al is dat land misschien maar een
paar kilometer verderop.

Wat is jouw favoriete vakantiebeWelk vak op school vind jij het
stemming?
Twee jaar geleden ben ik in Zweden
interessantst?
geweest. De natuur daar vond ik
echt prachtig. Niet echt een typisch
vakantieland, maar toch echt mijn
favoriet.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Pringles, daar kan je mij echt voor
wakker maken.

Welke muziek luister jij vaak?
Mijn muzieksmaak is best breed,
maar ik kan echt genieten van rock
uit de jaren 80 en 90, Guns ´n Roses,
Queen, U2, Bon Jovi en Nirvana.

Hou jij meer van het strand of
juist meer van het zwembad?
En waarom?
Het strand. Het mooie hieraan vind
ik dat het zo onvoorspelbaar is en
steeds verandert. De golven en de
lucht zijn altijd anders. Daar kan ik
echt van genieten.

Wat is het beste advies wat je ooit
hebt gekregen?
Blijf jezelf. Altijd. Je hebt er niks
aan om je anders voor te doen.
Niet iedereen kan je leuk vinden,
jij vindt ook niet iedereen leuk.
Een beetje standaard maar toch
waar.

Moeilijk, ik vind filosofie en geschiedenis allebei heel leuk. Maar ik kies
toch voor filosofie. Ik vind het leuk
om na te denken over de vraagstukken bij dit vak, andere meningen en
denkwijzen horen en kijken wat jij
ervan vindt.

Als je een superpower mocht
kiezen, welke werd het dan?
Ik zou het geweldig vinden om te
kunnen teleporteren. Dan hoef ik
maar te denken aan een plaats en ik
ben er al. Of in de toekomst kijken,
maar dat lijkt me ook wel weer eng.
Dan maakt het dus niet uit wat je
doet, welke keuzes je maakt, het
eindigt toch hetzelfde.

Wat vergeet je nooit meer uit je
jeugd?
Toen ik een jaar of 10/11 was, mocht
ik met mijn ouders voor het eerst
mee naar Pinkpop. Dat was echt een
geweldige ervaring. Zoveel indrukken en zoveel mensen, echt heel vet.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
Lady Bird, vaak ben ik meer van
de actiefilms, maar deze vond ik
echt wel heel leuk. Het was goed
geschreven en zeker een aanrader.

Wat doe jij het liefst op een rustige zondagmiddag?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Waar ben je stiekem bang voor?

Loes Verstegen
16 jaar
Raayland College
Veulen

Dat ik te weinig tijd heb in mijn
leven. Ik wil nog heel veel doen, nog
zoveel zien, waardoor ik bang ben
dat ik er geen tijd voor heb en dat
zou ik heel jammer vinden.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik wil graag de wereld zien en
nieuwe landen en culturen ontdekken. Maar eerst wil ik mijn vwo
afronden en daarna studeren.

Wat is jouw droombaan?
Dat weet ik nog niet zo. Het maakt
me ook niet zoveel uit, zolang ik

Puzzel

Stel je mag er een dagje uit, zoals
naar de dierentuin of naar een
Thuis lees ik graag een boek of teken attractiepark. Waar zou je dan
ik om te ontspannen. Verder ben ik
het liefst naartoe gaan?
graag buiten bezig, bij onze paarden
bijvoorbeeld. Ik ben heel graag buiten, als het lekker weer is tenminste.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik ben dol op talen en ik wil heel
graag meer talen leren. ik vind het
heel grappig om te bedenken dat
alle mensen een andere taal spreken

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

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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creatieve
ideëen

Het klinkt een beetje suf misschien,
maar ik ga graag naar een kunstgalerie. Daar raak ik geïnspireerd van
en ik vind het echt heel mooi om te
zien hoe iedereen wat anders maakt
en hoe ook iedereen iets anders
mooi vindt.

Tekst: Maud Rötjes

Appelen en pruimen zelfplukken
P v. Lankveld, Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo, 06 53 13 01 32
Voor het schuren beitsen en lakken
van uw tafel of stoelen J. Derikx.
06 10 95 42 20
Hortensia’s (veel srt. o.a. limelight,
little lime, annabel), rhodo,
vlinderstruik, azalea, taxus,
viburnum, buxusvervangers, vaste
pl., grassen enz. Open zaterdag van
9.30-16.30 uur . Oude Heldenseweg
(naast 13a ) Maasbree. Info: www.
veld-tuinplanten.nl of 06 40 32 71 08
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Garagesale 25 september 11-14 uur.
Wijk in de Riet en de Middelijk in Horst.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Hoi

Column

Concerten,
altijd leuk
Iedereen begint weer aan de
normale dagen te wennen,
opstaan, school of werk en
weer slapen. Jeetje, wat wordt
het weer saai, maar zoals ik
altijd vertel: het leven is een
feest, maar je moet zelf de
slingers ophangen. En dat lukt
jullie wel. Toch?
Laatst ben ik met een goede
vriendin van mij naar een concert
gegaan en dat was zeker een
feest. Ondanks corona kwamen
er zeker honderden mensen naar
toe. Lekker een avondje genieten
van je favo artiest. Heerlijk is dat.
Het was ook weer mijn eerste
concert sinds corona ons landje
had gevonden. Ik denk misschien
wel voor de meesten die dag.
En dat kon je merken. Wat kunnen
mensen schreeuwen, zeg.
Ik moest bijna mijn oordopjes erbij
pakken. De sfeer zat er in ieder
geval goed in en ik zag alleen
maar lachende en blije gezichten.
Ergens vind ik het ook eng, de
artiest in het echt zien waar je
vaak naar luistert. Het begin is
toch altijd spannend, want je hebt
geen idee hoe de avond zal gaan
verlopen. Toch valt alles al snel op
zijn plek.
Het gevoel dat iedereen in
dezelfde ruimte dezelfde muziek
luistert als jijzelf, is gewoon
geweldig. Je kent allemaal precies
dezelfde liedjes, je deelt dus
eigenlijk dezelfde passie. En dat
gevoel is fantastisch!
Met zulke activiteiten denk
je amper meer aan de tijd en
daarom vliegt die ook snel voorbij.
Dat komt soms hard binnen, hoor.
Je hebt het idee dat je pas net zit
en dan wordt er al om geroepen
dat je naar buiten kunt gaan.
Erg jammer altijd. Na concerten
voel ik meestal ook een hele
andere sfeer dan de tijd dat je nog
naar binnen moet gaan. Maar ja,
aan alles komt een eind.
En daarom is mijn gouden tip: na
iets leuks snel weer iets nieuws
vinden. Want jongens, het leven
gaat zo snel en deze momenten,
deze beste momenten, daar gaat
het allemaal om!
Voor nu duik ik weer ondergronds,

Maud Rötjes
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Venray Lokaal

‘Noem mensen geen wappies’
Hoe gaan we de breuk in de samenleving herstellen na de verschillende crisissen? Bij veel mensen is hun vertrouwen in de landelijke en
lokale overheid ernstig beschaamd. Het volstaat niet om te zeggen:
‘Jullie zijn gepolariseerd, jullie zijn wappies’. Hoe gaan we de ruzie
tussen mensen die soms hard tegenover elkaar zijn komen te staan
weer helen?
Met een kritische houding ten
opzichte van de overheid, de lessen
uit de toeslagenaffaire, het taalgebruik in de kamer, de vele integriteitsvraagstukken, zwalkende
COVID-behandeling en de nu schan-

dalige formatie is een wantrouwen
in de politiek te begrijpen. Er is een
grote groep mensen die zegt het niet
meer te geloven. In plaats van de
dialoog met die mensen aan te gaan,
worden ze door onze twee COVID-

ministers voor wappies uitgemaakt.
Als onze minister president het
woord wappies in de kamer gebruikt
als naam voor bezorgde burgers, en
deze zelfde kamer lacht hier om, dan
is het moreel besef aardig van het
padje af. Door het gebruik maken
van dit woord pleeg je karaktermoord.
Wat bezielt de mensen die zij wappies noemen? Doorgronden wat hun
redenen, bedenkingen en zorgen zijn
is onmisbaar om de breuk te kunnen

repareren. Deze actieve houding heb
ik gemist. Deze term gebruiken voor
mensen met deze mening en emoties is erg denigrerend. Zij ervaren
wantrouwen en zijn al jaren onzeker
over landelijke en lokale politiek.
Van deze niet afnemende confrontaties en daarop onbezonnen reacties
kan ik echt wakker liggen. Laat het in
Venray niet gebeuren.

Peter Custers, commissielid

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

1609 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Coronapas dwingt nietgevaccineerde tot vaccinatie
Demissionair premier Mark Rutte kwam dinsdag 14 september tijdens de persconferentie met het idee van een Coronapas. Alleen met dit bewijs,
een vaccinatie, onlangs hersteld van corona of een 24-uurs testbewijs, mag je bijvoorbeeld een drankje doen op het terras. Neemt dat niet de
vrijheid van niet-gevaccineerden weg?
Je laten vaccineren of niet, het is een keuze die
zelf moet maken. Er is altijd gepleit voor een
vrijheid van deze keuze, dus niets is verplicht.
Met de Coronapas lijkt het wel of het kabinet
niet-gevaccineerden aanstuurt om alsnog een
vaccinatie te nemen. Gaat dit niet in tegen de
vrijheid van meningsuiting? Voor een horecabezoekje kun je ook je laten testen, maar omdat
iedere keer te doen, dat is wel een rompslomp.

Zo’n coronapas dwingt je bijna tot een vaccinatie.
Aan de andere kant is het gewoon een vrije keus. Je
moet je maar aanpassen aan dit beleid, of je wilt of
niet. Daarnaast is deze pas misschien wel de laatste,
nodige stap naar een gevaccineerd en vrij Nederland. De stap is weer wat minder groot om een vaccinatie te nemen. Zoals ook in de persconferentie
werd gezegd: vaccineren doe je om solidair te zijn
naar je landgenoten. Je beschermt elkaar. De vraag

is, wat weegt er zwaarder: veiligheid of je vrijheid
van meningsuiting?

Coronapas dwingt niet-gevaccineerde tot vaccinatie.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 36

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.
Marcel Dijkstal is het hiermee eens. “Ik ben het
eens met de stelling, omdat de doelgroep voor
de appartementen in het centrum vooral op
50-plussers is gericht.” Henk Deegens is het niet
eens met de stelling en geeft aan dat het niet
goed is voor de gemeente wanneer er minder
evenementen plaatsvinden. “Als men nu het
aantal evenementen en feesten niet meer de
kans gaat geven in het centrum, dan gaat dit
dadelijk voor een aantal bedrijven in de horecabranche de kop kosten en Venray zal dan dood
gaan bloeien, mensen gaan dan naar andere
omliggende gemeenten om evenementen te
bezoeken.”
Ook Yvonne Loonen is het oneens met de stelling. “Je kiest ervoor om in het centrum te

wonen dus dan weet je dat er geluidsoverlast is.
Sinds maart vorig jaar zijn er geen festiviteiten
geweest in het centrum en nog klagen ze. Van mij
mag er ieder weekend wat leuks zijn in het centrum, goed voor Venray en goed voor de winkels.”
Astrid Manders mist ook de reuring in het centrum
na anderhalf jaar corona. “Ik woon er al 35 jaar en je
hebt nu eenmaal de lusten en de lasten. De keuze
om in het centrum te gaan wonen maak je zelf.”
Harm van der Hoff is het hier niet mee eens. “Het
feit is natuurlijk dat een groot deel van het appartementenaanbod zich in het centrum bevindt. Dat
omhelst een andere prijsklasse als woningen buiten
het centrum. Dit betekent dus dat je mogelijke overlast er om die reden vanzelf bij krijgt. Dus ‘Als je in
het centrum gaat wonen kies je daarvoor’ gaat niet

rechtlijnig op.”
Ricardo Hendriks woont al paar jaar in het centrum.
“De evenementen hier en daar zijn voor mij geen
probleem en brengen vooral sfeer in het centrum.
Het te harde kerkgeluid daarentegen vind ik minder verdraagzaam. Graag dit eens controleren met
een decibelmeter, zou me niet verbazen als die er
telkens ver boven zit. Gelijke monniken gelijke kappen.” Dee van Dijk is het met Ricardo eens. “Ik vind
dat er überhaupt onderzocht moet worden wat er
met de kerkklokken moet gebeuren. Eigenlijk idioot
hoeveel geluidsoverlast dit twee keer per uur geeft.
Niet meer van deze tijd.”

Oh, zit dat zo!

Betalen voor je belastingaangifte
Misschien kun u het nog herinneren, het was destĳds een klein relletje. Belastingaangifte doen voor een Besloten Vennootschap kon ineens
enkel nog met een zogenaamde eHerkenning.
Veel ondernemers laten de aangifte
van hun Besloten Vennootschap
doen door een belastingadviseur.
Die maakt meestal gebruik van commerciële software om de aangifte te
verwerken en dus was het maar een
kleine groep die daadwerkelijk werd
getroffen. Desondanks was er een
kleine politieke rel, want betalen
voor het ‘mogen’ doen van de verplichte belastingaangifte, dat voelt
niet goed.

De eHerkenning is vergelijkbaar met
de alom bekende DigiD, maar specifiek bedoeld voor ondernemers en
cruciaal, het is een commercieel product en dus niet gratis. Kortom om
als ondernemer een door de overheid verplichte aangifte te kunnen doen moet eerst geld worden
betaald voor de aanschaf van een
commercieel product.

Zoals dat typisch in Nederland gaat
werd er een oplossing gezocht in een
compensatieregeling. Als ondernemer kun je nu maximaal twee keer
een compensatie krijgen voor de
kosten van de eHerkenning. Voor de
periode september 2020 tot augustus 2021 (inmiddels voorbij) en voor
de periode augustus 2021 tot juli
2022. De compensatie is 24,20 euro
per keer. Daarvoor moet de ondernemer zelf een aanvraag doen bij het

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland). De kosten voor eHerkenning zijn momenteel ook enkele
tientjes per jaar.
Ook typisch, nu de rel een beetje
is uitgedoofd wordt de eHerkenning gewoon verder uitgerold door
de Belastingdienst. Vanaf 2020 is
eHerkenning verplicht voor het (zelf)
doen van aangifte Loonheffingen en
per 2022 is het de enige manier om
te kunnen inloggen op de ondernemersportal van de Belastingdienst.
Zij kunnen (of moeten) daar onder
meer btw-aangiften doen of bijvoorbeeld een bankrekeningnummer
voor teruggaaf doorgeven.
Het komt er dus op neer dat iedere
ondernemer uiteindelijk wel wordt
verplicht eHerkenning aan te schaffen. En de politiek? Die hoor je hier
niet meer over. Die hebben weer een
andere waan van de dag. Dat is jam-

mer want de fundamentele vraag
blijft of je belastingplichtigen mag
verplichten kosten te maken voor het
voldoen aan hun wettelijke aangifteplicht. Wat is er mis met een gratis
DigiD voor ondernemers, zoals ook
de DigiD voor particulieren gratis is?
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

Willy’s Wereld

Column

Melken
Al duizenden jaren voor onze
jaartelling ontdekte men dat het
mogelijk was om dieren te houden
en de melk te gebruiken voor
consumptie. Eigenlijk niet zo
vreemd, want wij mensen groeien
zelf ook op door onze eigen menselijke variant, de moedermelk.
Op een bepaald moment ontdekte
men het vermogen van duiven om
ingezet te worden voor postbezorging. Hieruit is de duivensport
ontstaan en sindsdien noemen we
beoefenaars van deze sport duivenmelkers. Uiteindelijk kwam daar de
meest moderne variant van ‘uitknijpen’ bij: de huisjesmelkers. Zoals
bij melken, waarbij flink geknepen
wordt om de meeste vloeistof uit de
uier te krijgen, zo behandelen huisjesmelkers de bewoners om zoveel
mogelijk geld uit de knip te knijpen. De aanwezigheid en methodiek
van huisjesmelkers is langzaam aan
een groot sociaal probleem aan het
worden. Ik zag een foto voorbijkomen met daarop de namen van 20
huizenbezitters, met elk meer dan
100 woningen (totaal 4.425). Prins
Bernhard Junior stond er als één van
de jongsten op met maar liefst 349
huizen. Op basis van de gemiddelde
leeftijd, er van uitgaande dat ze
allemaal zo rond de 25 hun werkzame leven zijn gestart worden er
per werkzaam jaar ruim 5 huizen bij
elkaar ‘verdiend’. Er zijn mensen die
waarderen het als goed, Nederlands
ondernemerschap, bijna met nostalgische verlangens naar de Gouden
Eeuw (ik snap die nostalgie niet,
we hebben de tijd zelf immers niet
meegemaakt). Inmiddels weten we
natuurlijk al lang dat het met goed
ondernemerschap meestal weinig te
maken heeft. Geld maakt geld zoals
macht opnieuw macht verschaft.
Inmiddels kunnen onze startende
jongeren nauwelijks aan een woning
komen en leggen we in Facebookdiscussies daarvoor de schuld neer
bij de instroom van arbeidsmigranten
of vluchtelingen. Want we gaan toch
niet leden van ons koningshuis hier
verantwoordelijk voor houden? Nee
joh, die Bernhard snapt het precies.
Geeft het volk brood, spelen en een
racewedstrijd en dan houdt iedereen
zijn gemak. Behalve de huizenbezitters probeer je ondertussen ook
nog even de culturele sector uit te
knijpen. Mark Rutte en zijn vrienden
leggen niemand een strobreed in de
weg. Behalve dan die wél hardwerkende ondernemers en werknemers
in de horeca en de evenementenbranche. Het volk krijgt de leiders die
het verdient… Hou vol!
Willy
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Drukbezochte toernooiweek Ideco
Energieadvies Open 2021

Venray verder naar
tweede ronde

Tennisvereniging Ysselsteyn stond van zaterdag 28 augustus tot en met zondag 5 september in het teken van
het jaarlijkse tennistoernooi Ideco Energieadvies Open. Bijna zeventig dames en heren van verschillende
verenigingen uit de regio speelden wedstrijden.

SV Venray heeft zich al geplaatst voor de tweede ronde van het
bekertoernooi. Na de 6-0 thuiszege op Scharn won het Venrayse
team met 2-0 op bezoek bij SSS’18 in Overloon op zondag 12 september.

De organisatie van het toernooi kijkt
terug op een prachtige 27e uitvoering van dit toernooi. Vanwege corona
werd dit toernooi pas eind augustus
gespeeld in plaats van de gebruike-

lijke toernooiweek in juni. Na afloop
was er nog een loterij met als hoofdprijs twee kaartjes voor een wedstrijd
van Schalke’04 in de Veltins-Arena in
Gelsenkirchen in het seizoen 2021-

2022. Volgend jaar vindt het toernooi
plaats van 11 tot en met 19 juni 2022.

Komende zondag staan de laatste duels uit de eerste bekerronde
op het programma. Venray speelt
de uitwedstrijd tegen GSV’28 in
het Zuid-Limburgse Genhout. Uit
de poule van Venray gaan de
eerste twee clubs door naar de
volgende ronde die wordt afgewerkt op zondag 14 november.
Het bekertoernooi gaat dan verder
in een knock-outsysteem. Een jaar
geleden bereikte Venray ook de
tweede ronde maar die werd nooit
gespeeld, omdat de KNVB vanaf
15 oktober 2020 het voetbalseizoen
voortijdig moest beëindigen vanwege de coronamaatregelen.
Ook Ysselsteyn sloot de eerste
twee pouleduels succesvol af.
Na de 5-0 uitzege bij Sporting ST
wonnen de Ysselsteyners afgelo-

pen zondag thuis de derby tegen
Merselo met 2-1. Toch is het elftal van trainer Ruud Jenneskens
nog niet verzekerd van het bereiken van de tweede ronde. Uit de
groep waarin Ysselsteyn speelt,
gaat alleen de poulewinnaar door.
Op zondag 19 september valt de
beslissing als het Ysselsteynse
team in Vlierden aantreedt tegen
SPV. Ook de Brabanders wonnen
hun eerste twee wedstrijden en
gaan samen met Ysselsteyn aan
kop. Eindigt de bekerontmoeting
in een gelijkspel, dan is Ysselsteyn
uitgeschakeld. Beide clubs hebben
ook hetzelfde doelsaldo. Maar SPV
heeft een doelpunt meer gescoord
(acht) dan Ysselsteyn (zeven) en
dat geeft bij een gelijke stand de
doorslag.

Beeld: T.V. Ysselsteyn

Hardloopwedstrijd ter
ere van 100-jarig bestaan
Ysselsteyn
Actie:

Renclub De Ponyvertura’s uit Ysselsteyn organiseert zondag 10 oktober
in samenwerking met ATV Venray de Ysselsteyn100 Run. Deze hardloopwedstrijd vindt plaats vanwege het 100-jarig bestaan van Ysselsteyn.
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Complete garageboxen/bedrijfsunits
binnenkort beschikbaar!
Binnenkort is de nieuwbouwoplevering van 59 garageboxen/bedrijfsruimtes op bedrijventerrein De Hulst.
Locatie Venray/Oostrum is voor Boxcomplex het 16e park daarnaast worden er dit jaar naar verwachting nog
4 parken opgeleverd. De boxen worden veelal gebruik als opslagruimte en kleine werkplaats voor de ZZP-er.

Afgesloten terrein, camera’s, sanitair en eigen brievenbus!
De garageboxen op De Hulst variëren in grootte van 18m² tot 42m² en zijn 24 uur per dag bereikbaar. Het terrein
is afgesloten met een hek en beveiligd met camera's, dus alleen toegankelijk voor de gebruikers. Elke box heeft
een eigen brievenbus en kan dienen als vestigingsadres van je bedrijf. Daarnaast heeft elke box verlichting en
elektra. Op het park is een sanitaire voorziening aanwezig. En ondanks deze voorzieningen zijn de huurprijzen
van de boxen zeer scherp; een goed beveiligde opslagruimte/werkruimte voor een lage maandprijs! Omdat de
oplevering in zicht komt, worden de laatste boxen verhuurd met de 1e maand gratis!

Bel voor meer informatie Boxcomplex: 085 - 773 18 02

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

De route gaat door het bosgebied
‘De Paardekop’ en kent drie highlights: de uitkijktoren met uitzicht
over de Peel, een gedeelte langs een
ven en het zicht op de Duitse militaire begraafplaats. De start en finish
zijn via de ontginningsweg bereikbaar, achter de boerderij van familie
Tonnaer. Het parcours gaat over onver-

harde wegen en is 4,8 kilometer lang.
De wedstrijd start om 09.30 uur met
de kidsrun met afstanden van 400,
800 en 1.200 meter. De korte cross
van 4,8 kilometer start om 11.00 uur.
De lange cross van 9,6 kilometer
begint om 12.00 uur.
Meer informatie over deze run is te
vinden op www.y100.nl

1609 \ enzo
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Geplukt

Edwin de Groot Venray
Hij heeft op verschillende plekken in Nederland gewoond, maar voelt zich toch echt het meeste thuis in Venray. Hier is hij gelukkig met zijn vrouw en hondje. Deze week wordt Edwin
de Groot (52) uit Venray geplukt.

Edwin woont al 35 jaar in
Venray en voelt zich een echte
Venraynaar, maar hij werd
geboren in Uden en heeft in
veel verschillende plaatsen in
Nederland gewoond. De mooiste
tijd beleefde hij in Edam, waar
hij van zijn dertiende tot zijn
zestiende in een pleeggezin
woonde. “Ik heb hier heel veel
geleerd”, zegt Edwin. “Mijn oom
Ben had botontkalking, waardoor
hij op een driewieler op benzine
rondreed. Hij bracht de kranten
rond en dan ging ik altijd mee
achterop. Zo scheurden we samen
langs de grachtjes, dat was een
kei fijne tijd.” In het laatste jaar
dat Edwin in Edam woonde, had
hij een baantje bij Bart Smit in
Volendam. “Dat is ook zo’n mooie
stad, ik heb het daar zo naar mijn
zin gehad.”

Onafscheidelijk
Edwin verhuisde in 1986 naar
Venray vanuit Edam. Hier ontmoette hij in 2000 zijn vrouw
Annoesjka via wederzijdse vrienden. De vonk sloeg meteen over.
“Vanaf dag één waren we verliefd,
we waren meteen onafscheidelijk”, vertelt Edwin. “Na een paar
maanden zijn we al samen gaan
wonen en we zijn nog elke dag
blij met elkaar. In 2004 hebben
we een huis gekocht. We wonen
hier nu al langer dan vijftien jaar
en knappen zo nu en dan wat op,
maar het is echt ons paleisje.”
Samen erop uit, dat doen ze heel
veel. “We vinden het leuk om te
wandelen samen met onze teckel Gijs, hij is het allerbelangrijkste voor ons. Daarnaast gaan

we samen veel kringloopwinkels af,
dat is echt een gezamenlijke hobby.
We genieten wat af samen, dat is ook
wel ons motto. Je moet genieten van
elke dag die je krijgt.”
In zijn vrije tijd vindt Edwin het
heerlijk om mee te doen aan obstakelruns. “Ik heb er denk ik al tien
gelopen. Ik deed dit eerst vaak met
mijn schoonbroer en een vriend, maar
ik heb het gisteren toevallig nog met
mijn broer en zijn vrouw gedaan. Die
ronde was 19 kilometer, met zware
obstakels tussendoor. We moesten
bijvoorbeeld met zware kettingen in
onze nek rennen.” Zich voorbereiden
op een obstakelrun vindt Edwin onzin.
“Ik begin gewoon te rennen”, lacht
hij. “Ik zie wel, het belangrijkste is om
de finish te halen. Deze run was de
eerste voor mijn broer en schoonzus.
Het gaat me dan meer om de gezelligheid en ik wil hen dan graag helpen. Ik vind het veel belangrijker dat
iedereen de streep overkomt, dan dat
ik streef naar een zo snel mogelijke
tijd.” Op zondagochtend rent Edwin
vaak een stuk van ongeveer 12 kilometer. Dan rent hij vanuit Wanssum
naar Geijsteren en rent daar een
rondje, om vervolgens weer terug te
rennen. Volgend jaar wil hij proberen
om een obstakelrun van 21 kilometer
te rennen. “Ik hou van het afzien, dus
dit moet wel lukken. Ik blijf mezelf
gewoon uitdagen en pushen.”

Kunst
Toen zijn broer in 2015 een kindje
in kreeg, werd Edwin gevraagd om
een geboortebord te maken. “Dit liep
al snel uit de hand door de vele
opdrachten die ik kreeg. Ik heb dit
ongeveer twee jaar gedaan, maar
het werd te druk in combinatie

met mijn werk. Toen ben ik ermee
gestopt, ondanks dat ik het heel leuk
vond.” Toen hij een paar jaar later
een nieuwe hobby zocht, kwam hij
uit bij een hobbyclub waar veel met
hout gewerkt werd. “Toen ik binnenkwam, wist ik totaal niet wat ik moest
maken. Ik ben toen maar begonnen
met logo’s maken van voetbalclubs
en clubhuizen.” Edwin begon wat uit
te proberen en liet zijn creativiteit los
op het hout. “Ik kwam erachter dat
ik als het ware 3D schilderijen kon
maken, door met het hout diepte te
creëren en dit vervolgens te beschilderen.” Hij vond zijn inspiratie voor
deze 3D schilderijen in de wandelingen die hij vroeger met zijn blinde
oom maakte. Hij dacht na over een

extra vorm van beleving en kwam op
dit idee uit. “Een blinde vrouw heeft
wel eens mijn schilderijen gevoeld.
Ze kon het schilderij niet zien, maar
doordat er diepte in zat kon ze op een
bepaalde manier voelen hoe het eruit
zag. Dit was wel één van de mooiste
momenten, het raakte me enorm om
dat zo te horen.”

Herinneringen
Edwin is toevallig kortgeleden nog
teruggegaan naar Edam, waar hij met
zijn vrouw door de stad heeft gewandeld en herinneringen heeft opgehaald. “Ik heb altijd contact gehouden
met mijn pleegvader. Hij staat altijd
voor me klaar als er iets is. Toen ik na
33 jaar eruit moest bij mijn huidige

baan, was hij er voor mij. Ik ga er dan
ook graag nog naartoe. Toen mijn
pleegbroer een schilderij van Ramses
Shaffy van me kocht, besloot ik dan
ook deze zelf even langs te brengen.
Toen ik mijn familie het schilderij liet
zien, hadden ze allemaal tranen in
hun ogen. Daar doe ik het voor.”

Toen ik na 33 jaar eruit
moest bij mijn huidige
baan, was hij er voor mij

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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OJC Jera 70 viert gouden jubileumweekend
OJC Jera 70 kondigt haar gouden jubileumweekend aan, dat plaats zal vinden van vrijdag 24 tot en met
zondag 26 september. Met behulp van de organisatie van het festival Jera On Air zijn er in dit weekend vier
verschillende evenementen georganiseerd.
Het feest begint op vrijdag 24 september. De dj’s van Q-Music zullen de tent,
die naast het jongerencentrum opgebouwd gaat worden, voorzien van een
avond vol muziek en entertainment.
Het thema van de avond is ‘Proud to
be Fout XXL’. Al jaren zijn deze avonden in de Jera een succes.
Het jubileum wordt op zaterdag
25 september gevierd met een optreden van Rowwen Hèze. Hoewel
Rowwen Hèze op een steenworp
afstand van de Jera het levenslicht

Brandjes blussen
Bij dorpscentrum De Schól in Heide vond zondag 12 september een
brandweerdemonstratie plaats die veel bezoekers trok. De brandweer liet zien hoe een brandende frituurpan te doven. Ook was er een
demonstratie van een verongelukte auto die moest worden open
gezaagd om inzittenden te redden. En kinderen konden zelf oefenen
met een brandweerspuit. / Beeld: Henk Willemssen

Eten voor ouderen
in centrum Venray
De Wijkraad Centrum Venray en Wonen Limburg gaan, in samenwerking met de Artiest, twee keer per maand een maaltijd verzorgen voor ouderen. Het diner vindt plaats in de vide van restaurant
de Artiest in Venray.
Het menu wordt samengesteld
door de chef-kok van de Artiest
en bestaat uit een voorgerecht of
soep, hoofdgerecht en een dessert. Ouderen zijn welkom vanaf
17.00 uur en moeten hun deelname

vooraf doorgeven. Dit kan via
0478 58 77 39. De data die gereserveerd zijn hiervoor zijn de woensdagen 15 en 22 september, 20 en
27 oktober, 10 en 24 november en
15 en 22 december.

zag, wordt het de allereerste keer dat
de band uit America in Ysselsteyn op
het podium staat. Dit evenement was
binnen een uur uitverkocht. Wanneer
er versoepelingen volgen voor de evenementensector en er daarmee meer
bezoekers welkom zijn, zal OJC Jera de
extra kaarten online via haar website
aanbieden.
Het jongerencentrum organiseert op
zondag 26 september een familiedag voor alle leeftijden. Er worden
verschillende activiteiten georga-

niseerd voor de kleintjes, deze zullen ondersteund worden met muziek
van verschillende lokale artiesten.
De familiedag duurt van 11.00 tot
16.00 uur en is voor iedereen gratis
toegankelijk. Het feestweekend wordt
afgesloten met de Beruchte Biercantus
XXL. Deze activiteit vindt plaats van
17.00 tot 20.00 uur.
Voor meer informatie over het feestweekend, kijk op www.jera70.nl en
voor tickets op www.jera70.tickoweb.nl

Digisterker met BiblioNu

Digitaal zakendoen met de overheid
Steeds meer zaken bij de overheid moeten tegenwoordig via de computer geregeld worden. BiblioNu Venray
behandelt in drie bijeenkomsten diverse websites van de overheid waaronder die van de eigen gemeente, het
patiëntenportaal, de Belastingdienst en Mijn Overheid.
Niet iedereen is even handig met de
computer. In deze tijd, waarin steeds
meer zaken digitaal moeten worden
geregeld, kan dat een ongemakkelijk
gevoel geven. BiblioNu biedt hulp hiermee. In een langzaam tempo, met duidelijke uitleg en met een overzichtelijk
cursusboek als naslagwerk worden de
deelnemers stapsgewijs door de sites
geloodst. Zij worden zo ongemerkt al

snel digivaardiger. “Behalve leerzaam
was het ook nog eens gezellig en ik
heb geen knoppenangst meer”, aldus
een van de voorgaande cursisten.
De cursus is voor inwoners van de
gemeente Venray die kunnen omgaan
met een computer en die beschikken over een DigiD. De cursus is gratis,
er wordt alleen een vergoeding voor
het cursusboek gevraagd. Wie nog

geen DigiD heeft, kan kijken op de site
www.digid.nl
De cursus gaat in september
van start in de vestiging Venray.
De bijeenkomsten zijn op maandag 20
september, 27 september en 4 oktober
van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden via
www.biblionu.nl

Stoptober-camper bezoekt Venray
Voor de achtste editie van Stoptober zullen weer tienduizenden mensen de uitdaging aangaan en meedoen
aan dit Nationale Stopmoment. Dit jaar rijdt ook de Stoptober-camper door het hele land en gaat het drukke
pleinen en markten af. Deskundigen geven bij de camper op locatie informatie over de voordelen van het
stoppen met roken. De Stoptober camper stopt op zondag 19 september in Venray.

Festival Hoeve Blues
gaat door
Het indoor festival Hoeve Blues vindt zaterdag 30 oktober plaats
in de Witte in Venray. Er treden drie bands op.

De organisatie pakt groots uit en
het festival gaat hoe dan ook door.
Er treden verschillende bands op.
Hillbilly Hayride speelt bluegrass
muziek, the Southern Blues-Rock
Band zorgt voor stevige bluesrock en tribute-band Belgian
Quo Band komt Engelse rock spelen.

De benodigde maatregelen worden
te zijner tijd bekendgemaakt.
Op de locatie is het mogelijk om
anderhalve meter afstand te houden.
Het festival begint om 20.00 uur.
Kaarten kunnen gereserveerd
worden via 0478 58 16 26 of
06 20 95 06 36.

Uit onderzoek is gebleken dat 80 procent van de rokers graag wil stoppen,
maar daar kunnen ze vaak wel een
extra aanmoediging bij gebruiken.
Bij de camper kan men ook de juiste
informatie krijgen om anderen die roken
uit te dagen mee te doen aan Stoptober.
Dit jaar gaan Hans Klok, Patricia Paay,
Bill van Dijk, Richard Spijkers en Louisa
& Rowan de uitdaging aan en steken vanaf 1 oktober voor tenminste
28 dagen geen sigaret meer op.
De verwachting is dat ook dit jaar
weer meer dan 50.000 mensen zullen stoppen met roken. Iedereen die
aan Stoptober wil meedoen, kan zich

nu inschrijven via de website www.
stoptober.nl en de gratis Stoptober-app
downloaden.
Alle deelnemers van Stoptober kunnen het gratis Stoptober Magazine
ophalen bij een Kruidvat-vestiging
bij hen in de buurt. In het magazine
staan verhalen van bekende en onbekende Nederlanders en veel tips om de
28 dagen door te komen.
Van 30 september tot en met 4 oktober laten vijftig rokers zich vrijwillig
opsluiten om die eerste lastige dagen
van Stoptober samen door te komen.
De stoppers worden daarbij bijgestaan
door stopcoaches. Op www.stoptober.tv

is te volgen wat er in het huis gebeurt
en hoe het de kandidaten vergaat.
Stoptober is een initiatief van KWF,
het Longfonds, de Hartstichting,
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en
het Ministerie van VWS. In de afgelopen jaren is uit onderzoek gebleken
deze gezamenlijke manier van stoppen werkt. Onderzoek van Amsterdam
UMC heeft aangetoond dat 74 procent
van de deelnemers Stoptober succesvol
afrondt. 50 procent rookt na drie maanden nog steeds niet en 25 procent is na
een jaar nog rookvrij. Dat percentage is
vijf keer hoger dan een stoppoging zonder hulp en steun.
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Taboe op psychische kwetsbaarheid doorbreken

Team Vincent van Gogh loopt 555 kilometer tijdens Socialrun
In het weekend van vrijdag 17 september lopen collega’s van GGZorganisatie Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid samen 555
kilometer om het taboe op psychische kwetsbaarheid te doorbreken.
Ze doen mee aan de Socialrun, een non-stop hardloopestafette die dit
jaar door Zuid-Nederland gaat. De Socialrunners komen ook langs de
Vincent van Gogh-locatie Servaashof in Venray.
De deelnemers aan de Socialrun willen al hardlopend het taboe op psychische klachten doorbreken en vragen

tegelijkertijd aandacht voor de positie van mensen met een psychische
kwetsbaarheid in de maatschappij.

Concert in de Grote Kerk
Orgelcomité Venray organiseert zondag 19 september een concert
in de Sint Petrus’ Bandenkerk in Venray. Vanaf 16.00 uur zijn
bezoekers welkom om naar de muziek te luisteren.
Bezoekers kunnen luisteren naar
composities, liederen en aria’s
van Vivaldi, Händel en Purcell,
aangevuld met orgelsolo’s van
Buxtehude, Böhm en Bach. De
musici zijn de sopraan Danny Van
Hoof en de organist Erwin Van

Bogaert uit Belgie. Het Orgelcomité
Venray is blij dat Danny en Erwin
dit concert verzorgen, na ruim een
jaar uitstel vanwege corona.
De geldende coronamaatregelen
zijn van kracht en er zijn maximaal
75 bezoekers toegestaan.

Speurtocht voor gezinnen
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 19 september een
zoektocht en opdrachtenspeurtocht voor gezinnen. Deze speurtocht start tussen 09.30 en 10.30 uur op de parkeerplaats bij de
Weverlose Schans, gelegen aan de weg Weverslo in Merselo.
De kinderen gaan met hun
(groot)-ouders op pad om dit
nieuw ontwikkelde gebied te
ontdekken. In de omgeving van
het Loobeekdal kwam in de middeleeuwen een boerenschans
voor, die bedoeld was om de
boerenbevolking en het vee te
beschermen tegen rondtrekkende plunderaars. Deze boerenschans is in Merselo nagebouwd
met een hoefijzervormige gracht,
een verdedigingswal van 3 meter
hoog en een uitkijktoren. De boerenschans is het beginpunt van

de speurtocht. De tocht gaat
vervolgens langs de meanderende Loobeek naar de onlangs
geopende volmolen. Hier werd
vroeger schapenwol verwerkt.
Vanaf de volmolen gaat de tocht
verder over de Weverslose berg
en langs de historische boerderij ‘Martiene Plats’ terug naar de
boerenschans. De tocht duurt
ongeveer twee uur, de route is
4 kilometer en foto’s en opdrachten wijzen de weg. Deelname is
gratis en aanmelden is niet nodig.

Lezing over de Belgische
Hoge Venen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 20 september een
lezing over de Hoge Venen, veengebied op het dak van België. De
lezing start om 20.00 uur in zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in
Venray en wordt verzorgd door Olaf op den Kamp.
Olaf op den Kamp laat deelnemers
in deze lezing kennismaken met
de Hoge Venen, een veengebied
dat grotendeels in België ligt en
waarvan enkele kleine onderdelen in Duitsland te vinden zijn. Het
bestaat uit vele kleinere en enkele
grotere deelgebieden, zoals het
Fagne Wallonne, het Brakvenn, het
Steinleyvenn en het Poleurveen.
Veengebieden kennen bijzondere
planten, al zijn die in de Hoge Venen
zeldzaam geworden. Toch groeien
hier en daar nog kleine veenbes,
ronde zonnedauw, beenbreek,
waterdrieblad en de zevenster, het
symbool van het gebied. Op vogelgebied zitten er versschillende
soorten waaronder het korhoen, de
klapekster en de notenkraker.

Op den Kamp begint zijn lezing
met de geologie, de veenvorming,
de Vennwacken en het turfsteken.
Naast informatie over planten en
dieren die in het gebied voorkomen, vertelt hij ook over de diverse
riviertjes die hier ontspringen,
waaronder de Roer, de Hoegne, de
Helle en de Vesdre. Ook de historie
komt aan bod, zoals de verhalen
over de verloofden die in het veen
verdwaalden, over de Kupferstrasse
of over het gehucht Reinartzhof.
De lezing is gratis voor leden van
IVN-Geijsteren-Venray. In verband
met corona is het aantal deelnemers beperkt. Aanmelding is
verplicht via info@ivn-geysterenvenray.nl o.v.v. lezing Hoge Venen.

De Socialrunners staan voor een inclusieve samenleving, waarin mensen
met al hun kwetsbaarheden worden
geaccepteerd.
Hardlopers vanuit meer dan veertigh organisaties doen mee aan de
estafette. Vincent van Goghcollega’s lopen de Socialrun inmiddels
voor de achtste keer. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Koen Aben
is er al vanaf de beginjaren bij: “Dat

Servaashof in de route is opgenomen,
geeft ons als Vincent van Gogh runners natuurlijk extra motivatie. We
lopen dan toch nog net een tandje
harder om de inclusieve maatschappij
een stap dichterbij te brengen.”
Op vrijdag 17 september vanaf ongeveer 19.00 uur bereiken de eerste
teams van de Socialrun Servaashof in
Venray. Zij geven hier het stokje over
aan de volgende hardlopers en hun

begeleiders. De Socialrunners krijgen
een feestelijke doorkomst volgens de
dan geldende coronamaatregelen en
kunnen uitrusten voor de volgende
etappe.
De hardlopers lopen dit jaar van
Soesterberg naar onder andere
Nijmegen, Venray, Eindhoven, Bergen
op Zoom, de Oosterscheldekering,
Den Haag, Utrecht en terug naar
Soesterberg.

Uitgerust weer
aan de slag?
Ben je zo vlak na je vakantie op zoek naar vast of tijdelijk werk of ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Wij kijken mee naar jouw wensen. Wat past bij jou, wat heb je nodig en welke bedrijven passen
daarbij? Kortom, waar haal jij het beste uit jezelf. Samen steken we graag de handen uit de mouwen.
Het liefst vandaag nog!

• Heftruckchauffeurs
• Productiemedewerkers
• Operators (in agro en food)
• Technische medewerkers
• Machinisten en chauffeurs

• Dierverzorgers veehouderij
• Tuinbouwmedewerkers enleidinggevenden
• ..nog veel meer!

Check alle vacatures op ab-werkt.nl

Mail naar horst@ab-werkt.nl of bel/whatsapp
recruiter Sabrina op 06 - 55 41 51 70

INLOOPDAG
woensdag 22 sept.
Kom gerust even langs!

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

Jij maakt ‘m super

LEERLING ADVISEUR m/v
SUPERKEUKENS HORST
Net klaar met school of wil je wat anders gaan doen? Kom bij ons
werken als adviseur/adviseuse. Voor onze winkel in Horst zoeken
wij aankomende talenten! Geen ervaring = geen probleem!
Je krijgt bij ons een interne opleiding.
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Wij zoeken iemand

• Die leergierig is.
uur per week
• Die zelfverzekerd is.
• Die klantgericht is.
• Die geen bezwaar heeft met werken op koopavonden en weekenden.

Wij bieden

• Een markt conform salaris en lucratieve bonusregeling.
• Veel doorgroeimogelijkheden in een groeiend bedrijf.
• Trainingen en cursussen.
• Toeslagen op koopzondagen.
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling.
• De leukste borrels en uitjes met team Superkeukens Limburg.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Lamers per mail.
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie met CV binnen
30 dagen na plaatsing via e-mailadres: 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

