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Horecazaken open
uit protest
Verschillende horecazaken in Venray openden uit protest hun deuren op zaterdagmiddag 15 januari. Café Hulsman aan het Henseniusplein maakte de donderdag ervoor bekend om
12.00 uur open te gaan. Boa’s van gemeente Venray traden niet op tegen de illegale opening. Dat hadden de burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg vooraf afgesproken.
De terrassen en cafés raakten zaterdag al snel gevuld in het centrum van Venray. De café-eigenaren laten weten blij te zijn dat ze weer één dag coronaproof open mochten gaan.
“Enorm bedankt voor jullie support. Wat hebben wij genoten. Laten we hopen tot zeer snel weer”, aldus Café Hulsman.

Buurtbewoner uit zorgen in sprekersplein

‘Enige oplossing is verplaatsen coffeeshops’
Buurtbewoner Wouter Born maakte gebruik van het spreekrecht op dinsdag 18 januari om zijn ongenoegen te uiten over de aanpak in de Vergeten Driehoek in Venray. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de
gemeente er voorlopig voor kiest de twee coffeeshops niet te verplaatsen uit de Henseniusstraat.
“Dit is voor de omwonenden niet
te begrijpen”, zei Wouter Born die
de coffeeshops juist de kern van
het probleem noemt in de straten
aan de zuidkant van het winkel
centrum. De gemeente laat een
vervolgonderzoek uitvoeren naar
de toekomst van de beide cof
feeshops die hier vanaf 1999 zijn
gehuisvest.
Born haalde aan dat de bezoe
kers uit een straal van 25 kilome
ter rondom Venray komen. “Want
dichterbij zijn er geen coffeeshops.

De verkeer- en parkeerproble
men en de drugsoverlast worden
veroorzaakt door de honderden
bezoekers die hier iedere dag
komen. De straten zijn niet inge
richt op dit massatoerisme.” De
klanten van de coffeeshops zoe
ken ook vaak een parkeerplek in
de omliggende straten. “Dit komt
het gevoel van veiligheid niet ten
goede. Auto’s worden beschadigd
en bewoners worden bedreigd. In
de speeltuin voor jonge kinderen
liggen wietzakjes en soms zitten

er blowende jongeren. Er wordt
ook gedeald aan scholieren van
Raayland.”
Het afsluiten van straten en het
uitbreiden van parkeergelegenheid
lossen het probleem niet op, vindt
de buurtbewoner. “Coffeeshops
zijn onwenselijk dicht bij een
school, begeleid wonen en wonin
gen van gezinnen en ouderen. De
gemeente moet het probleem bij
de kern aanpakken. En dat is ver
plaatsing.”

Leegstand in winkelcentrum
neemt licht af
De leegstand in het winkelcentrum van Venray is in de afgelopen
vijf jaar gedaald van 17 naar 15,1 procent. Veel leegstaande panden
zijn ingevuld door horeca of door winkels die verhuisden vanuit de
schil rondom het centrum. Dat meldde voorzitter Rob van Leuven
van het aanjaagteam centrumvisie tijdens het sprekersplein van
dinsdag 18 januari.
Venray zit qua leegstand iets boven
de landelijke trend, maar lager
dan het gemiddelde van provincie
Limburg. Het probleem is volgens
Van Leuven het relatief grote win
kelcentrum. “De omvang is verge
lijkbaar met Helmond dat drie keer
zo veel inwoners heeft.” Venray telt
4,3 winkels per duizend inwoners. In
vergelijkbare plaatsen ligt dit cijfer
gemiddeld op 3,8.
Er zijn de laatste jaren enkele
stappen gezet om het winkelcen

trum compacter en aantrekkelijker
te maken. Het plein in De Bleek
en het Gouden Leeuwplein zijn
opgeknapt. De vier leegstaande
panden op de kruising SchoolstraatKapelaanspad-Bleek zijn weer
ingevuld. Met subsidie van de
gemeente zijn verschillende win
kels uit het transformatiegebied
verplaatst naar het kernwinkelge
bied.
Lees verder op pagina 07
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Aanleg Park Brukske kan van start gaan
Op de plek van het gesloopte oude winkelcentrum verschijnt binnenkort
een groen park in de wijk Brukske in Venray. Wijkbewoners, school,
kinderopvang, wijkcentrum, moskee, kerk en wijkraad hebben kunnen
meedenken over de inrichting van het park. Nu het ontwerpplan definitief is, gaan de werkzaamheden in februari van start. Het wijkpark is
komende zomer klaar.
Park Brukske wordt een speel- en ont
moetingsplek voor de circa 4.500 wijk
bewoners. Het centrum van Brukske
heeft de afgelopen jaren een meta
morfose ondergaan. Het nieuwe win
kelcentrum aan de rand van de wijk
is in juli 2020 geopend. Na de sloop
van het oude winkelcentrum en basis
school De Flierefluit bleef het terrein
midden in de wijk lange tijd braak
liggen. De gemeente wilde graag de
inwoners betrekken bij de plannen
voor het park. Door de coronacrisis
konden de geplande bijeenkomsten
in 2020 niet doorgaan. Daarom is
ervoor gekozen om bewoners digitaal
te laten meedenken. Ze konden begin
2021 hun ideeën en wensen kenbaar
maken in een enquête. Het schetsont
werp is vorige zomer gepresenteerd
en ook daar konden weer reacties op
worden gegeven.

Groen
Zo rolde er een ontwerp uit voor een
groene speel- en verblijfsruimte met
veel bomen op een glooiend terrein.
Langs het grote wandelpad dwars
door het park komen diverse ver
blijfsplekken met bankjes. Voor de
kinderen is het park verdeeld in drie
zones. De rode zone is het school
plein dat is bedoeld voor peuters en
kleuters tot 6 jaar. Op verzoek van
basisschool De Krokodaris en het kin
derdagverblijf wordt het schoolplein
groener met meer schaduwplekken.

Zones
De blauwe zone ligt tegen het school
plein aan en is bestemd voor kin
deren van 6 tot en met 8 jaar. In de
gele zone, voor de jeugd van 8 jaar
en ouder, staan meer uitdagende
klim- en klautertoestellen. Verspreid

over het hele park komen natuurlijke
speelelementen terug zoals bij de
wadi’s met stapstenen. Het bestaande
trapveldje blijft bestaan voor alle leef
tijden. De grootste zorg van de wijk

bewoners is de mogelijke overlast en
hangjeugd. In de enquête werden
ook rekening houden met ouderen
en water in het park vaker genoemd.
Om de sociale veiligheid te vergroten,

is niet gekozen voor hoge en dichte
struiken. Er komen vooral bomen met
laagblijvende bloeiende planten die
zorgen voor biodiversiteit.

Nog geen concreet plan voor cultureel erfgoed
Adviesbureau BMC is als kwartiermaker door de gemeente ingehuurd om een toekomstplan op te stellen voor
de erfgoedinstellingen die zijn gehuisvest in De Borggraaf. In het sprekersplein van dinsdag 18 januari gaf
Gitta Luiten van BMC een tussenstand. Het probleem is volgens haar dat er te weinig daadkracht en regie is.

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

BMC sprak met veel cultuurhistori
sche verenigingen en ook met maat
schappelijke instellingen. Gitta Luiten
benoemde drie zorgpunten: de histo
rische website RooyNet, de huisves
ting in De Borggraaf en onvoldoende
aanwas van vrijwilligers. De ruzie
spitste zich twee jaar geleden toe
op de toekomst van RooyNet. De
gemeente nam uiteindelijk de histori

sche website in eigen beheer. Ook de
samenwerking in het gebouw van De
Borggraaf, geopend in 2017, verloopt
niet goed. “Het botert niet altijd lek
ker”, zei Luiten. Naast samenwerking
ontbreekt het volgens haar ook aan
daadkracht. “Vrijwilligers weten vaak
niet hoe of ze hebben het te druk. Er
zou een neutraal persoon als interme
diair aangesteld moeten worden.”

Na bĳna één jaar onderhandelen lag er een regeerakkoord met veel fiscaal nieuws. Het echte fiscale vuurwerk kwam echter op kerstavond
van de rechter. Die trok een streep door de box 3-heffing. Daarmee is er na de toeslagenaffaire en de geheime zwarte lĳst een derde acuut
fiscaal hoofdpĳndossier voor de nieuwe regering.
was met de wet, maar dat aanpassen niet de taak is van de rechter.
De regering moest met een oplossing komen.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Tekst: Henk Willemssen

Kerstgeschenk

Bezoek- en correspondentieadres

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

al te lang pappen en nathouden.”
Michel Vogelaar van de gemeente
zei dat er gesprekken lopen tussen
het museum en Historisch Platform
Venray waarbij 48 culturele instellin
gen en verenigingen zijn aangeslo
ten. “Ze gaan over samenwerking en
afspraken maken voor de toekomst.”
Zegers miste ook een oplossing voor
RooyNet. “Dit is een concreet pro
bleem dat niet wordt aangepakt.”

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten www.garcon.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

BMC deed enkele aanbevelingen over
de verdeling van de subsidiegelden.
De Borggraaf zou de thuisbasis moe
ten blijven van het museum en de
andere erfgoedpartijen. “Daarover
moeten we goede afspraken maken.”
BMC gaat de komende tijd verder met
de opzet van een structuur en een
planning. Raadslid Theo Zegers (D66)
was kritisch. “Er worden wel richtin
gen aangegeven maar ik vind het wei
nig concreet. De problemen die er zijn
vragen om een aanpak en oplossing.
We moeten nu stappen zetten. Het is

De fiscale ‘pretbox’ berekent de
belasting over inkomsten uit vermogen op basis van een forfaitair
rendement. Naarmate de rente
echter steeds verder daalde, werd
het voor velen ook steeds minder prettig in box 3. Over het jaar
2013 oordeelde de rechter dat de
forfaitaire heffing feitelijk in strijd

In de jaren daarna bleef de Hoge
Raad grotendeels op deze lijn
zitten. Tot nu. Kennelijk was de
maat vol. Bij een procedure over
het jaar 2017 greep ze een kleine
wijziging in de systematiek aan
om de gehele heffing onderuit te
halen. Met een verwijzing naar
het regeerakkoord, waarin nieuwe
wetgeving pas voor 2025 werd aangekondigd, gaf de rechter voorts
de nieuwe regering al een veeg uit
de pan.
Wat betekent dat nu? De Hoge Raad
heeft aangegeven dat de belasting
moet worden geheven op basis van
het werkelijke rendement van het
vermogen. Voor spaarrente is dat

gemakkelijk, in de meeste gevallen is het rendement namelijk
niks. Voor beleggingen en bijvoorbeeld onroerend goed is dat echter
lastiger. Veel is nog onduidelijk.
Zijn vermogenswinsten ook belast?
Mogen kosten ook worden afgetrokken?
Heeft u bezwaar gemaakt tegen
uw belastingaanslag 2017, dan
zou de Belastingdienst binnen zes
weken uitspraak moeten doen op
dit bezwaar. Het moet dan wel
duidelijk zijn hoe de belasting wél
berekend moet worden. Heeft u
geen bezwaar gemaakt, dan staat
u vooralsnog met lege handen.
In elk geval is het verstandig om
bezwaar te maken tegen nog openstaande aanslagen.
Het Ministerie van Financiën zal op
korte termijn aan de slag moeten

om de budgettaire schade zoveel
mogelijk te beperken. Niet alleen
voor wat betreft de afwikkeling
van de oude jaren, maar ook met
reparatiewetgeving voor de toekomst.

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
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LVK feestweekend Venray
verplaatst naar 2023
Vanwege het huidige coronabeleid kan de finale van het LVK niet
in het paviljoen in Venray plaatsvinden. De LVK finale van 2022 zal
live te volgen te zijn op L1 TV op carnavalszondag 27 februari
vanaf 20.00 uur.
Dit betekent voor de organisatie
van het LVK Feestweekend 2022
dat alle evenementen die plaats
zouden vinden op 11 en 12 februari
in Venray, verplaatst worden
naar 3 en 4 februari 2023. Voor
alle tickethouders van het LVK

feestweekend 2022 geldt dat zij
op korte termijn persoonlijk bericht
ontvangen over alle praktische
zaken en de geldigheid van hun
tickets. Er wordt op dit moment
hard gewerkt om alles tot in de
puntjes af te handelen.

Bovenbouw De Wijnberg krijgt
onderdak bij Raayland College

03

Gemeente Venray stemt in

Boerderij Lorbaan krijgt recreatieve
bestemming
Boerderij ’t Platteland aan de Lorbaan in Veulen is uitgegroeid tot een recreatieve onderneming, alhoewel
agrarisch bedrijf met intensieve veehouderij nog steeds de bestemming is. Gemeente Venray wil meewerken
aan een nieuw bestemmingsplan dat in overeenstemming is met de werkelijke situatie.
’t Platteland is een voorbeeld van
een agrarisch bedrijf dat in de
loop van de tijd een omslag heeft
gemaakt. De boerderij bestond
ooit uit een varkenshouderij met
akkerbouw. De kinderboerderij met
kleinvee startte als een nevenac
tiviteit. Het recreatieve deel werd
langzaamaan uitgebreid met een
binnen- en buitenspeeltuin, skel
terbaan, horeca met terras en een
winkeltje voor streekproducten.
De voormalige bedrijfswoning gaat

dienst doen als verhuur aan gas
ten.

Bestemmingsplan
Het gevolg is dat het bestemmings
plan niet meer klopt. Varkens wor
den er niet meer gehouden en de
eigenaar wil geen grote investe
ringen doen om de stallen aan te
passen aan de nieuwste eisen. De
akkerbouw is beperkt tot het telen
van rabarber en maïs. Vandaar dat
de nieuwe bestemming recreatie

wordt met deels agrarisch gebruik
zonder bouwvlak.
Het College B&W vindt de ontwikke
ling tot een volwaardig recreatiebe
drijf een logische keuze. De Lorbaan
vormt een goede ontsluiting en
’t Platteland trekt veel bezoekers
van de vakantieparken in Horst
aan de Maas. Commissie Wonen
bespreekt in de vergadering van
dinsdag 25 januari het voorstel tot
wijziging van het bestemmingsplan.

De Wijnberg, school voor speciaal onderwijs, krijgt toch onderdak
in het Raayland College in Venray. Twee keer eerder heeft het
College van B&W de aanvraag afgewezen om leerlingen van 12 tot
18 jaar in Venray naar school te laten gaan.
Als de gemeenteraad op 15 februari
instemt, dan kan de aanvraag naar
het ministerie van OCW worden ver
stuurd. De nevenvestiging zou dan in
het nieuwe schooljaar van start kun
nen gaan. De Wijnberg heeft geen
nieuwbouw nodig en kan zijn intrek
nemen in het bestaande gebouw.
Daarvoor zijn wel enkele aanpassin
gen nodig omdat het om een speci
fieke doelgroep gaat.
De Wijnberg heeft aan Molenpad in
Venray een schoollocatie voor alleen
de onderbouw. Het schoolbestuur
heeft al langere tijd de wens om ook
de bovenbouw in Venray te huisves
ten. Het gaat om 22 leerlingen van
12 tot 18 jaar uit gemeente Venray
die nu in Venlo onderwijs volgen.

Afwijzing
Het college wees de aanvraag eer
der af omdat aan de leerlingen
van De Wijnberg binnen Venray
geen vervolgonderwijs kon worden
geboden. Leerlingen die uitstromen
moeten toch weer buiten Venray
naar school gaan. Daarom stelde
de gemeente als voorwaarde dat
De Wijnberg samenwerkt met het

Raayland College om een passende
doorstroommogelijkheid te kunnen
bieden. Ook kreeg De Wijnberg de
opdracht om de behandeltrajecten,
met een combinatie van zorg en
onderwijs, te verkorten. De opzet is
dat de leerlingen zo snel mogelijk
weer uitstromen naar het reguliere
onderwijs.
Het college vindt dat aan beide
voorwaarden is voldaan zodat de
weg openligt voor een nevenves
tiging van vso (voortgezet speciaal
onderwijs). Dit biedt ook kansen
voor kennisuitwisseling met het
praktijkonderwijs van het Raayland
College. Het plan past ook in het
streven van thuisnabij passend
onderwijs en de gemeente bespaart
op de kosten van leerlingenvervoer.
De commissie Leven bespreekt
in de vergadering van donderdag
27 januari het voorstel. Formeel
moet de aanvraag voor 1 februari
bij het ministerie zijn ingediend.
De gemeente heeft al uistel aan
gevraagd omdat de eerstvolgende
raadsvergadering op 15 februari is.
Anders zou het plan anderhalf jaar
vertraging oplopen.

Burgemeester Venray wil in
gesprek met staatssecretaris
Asiel en Migratie
Oud-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol maakte onlangs bekend
dat de gedwongen asielopvang in vijf gemeenten, waaronder
Venray, geen juridische verplichting kon zijn. Vanwege deze uitspraak wil waarnemend burgemeester Leontien Kompier in
gesprek met de nieuwe staatssecretaris.
Het college van Venray is uitermate
verrast over het feit dat voorma
lig staatssecretaris Broekers-Knol
openlijk stelt dat er in juridische
zin géén sprake is van een gel
dige aanwijzing aan Venray voor
de noodopvang. Leontien Kompier,
waarnemend burgemeester:
“Wij handelden steeds vanuit de
urgentie van de aanwijzing en het
acute vraagstuk om mensen in nood
te helpen. Wij konden niet anders
dan erop vertrouwen dat het aan

wijzingsbesluit op juiste gronden is
genomen, zoals we ook eerder aan
het ministerie hebben bericht”.
Nu blijkt dat het aanwijzingsbe
sluit formeel geen wettelijke grond
heeft, verandert de feitelijke
situatie, geeft Kompier aan.
“Wij dringen aan op een overleg
met de staatssecretaris op korte
termijn om de ontstane situatie te
bespreken. Ook willen we op zeer
korte termijn met de gemeenteraad
spreken over deze nieuwe situatie”.

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren,
verpakken en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers
uit diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal
waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.

TECHNISCHE DIENST MEDEWERKER
die van techniek houdt en vooruit kijkt

Ben jij de technische man of vrouw die graag met geavanceerde machines werkt en een rol wil spelen in de
groeiambitie van abbGrowers om binnen 2 jaar de “state of the art” verpakker van Europa te worden?

Dan zoeken wij jou!
Want jij bent gefocust op het probleemloos en storingsvrij laten draaien van de geavanceerde verpakkingslijnen.
Jij kijkt vooruit en zorgt er voor dat mogelijke storingen worden voorkomen door preventief onderhoud en
structurele verbeteringen aan de lijn. En als er dan toch technische storingen optreden, los jij ze met je team op.
Jij haalt plezier uit het samenwerken met je collega’s om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Als technische probleemoplosser, ben jij van het grootste belang in ons bedrijf, omdat wij zo met elkaar de
gesorteerde verpakte blauwe bessen in perfecte staat, aan de klant kunnen leveren.

MANAGER EXPEDITIE EN
WAREHOUSING
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een enthousiaste en motiverende leider. Je bent in staat om anderen op
een energieke wijze te overtuigen en mee te krijgen in veranderprocessen. Daarnaast beschik je vanzelfsprekend
over sterke analytische en communicatieve vaardigheden.

ijf met mensen die gemotiveerd
Wil jij werken in een groeiend en dynamisch bedr
isch, flexibel en dynamisch zijn
zijn en met beide voeten op de grond staan, prakt
en herken je jezelf in ons verhaal?
Stuur dan je reactie naar
of hr@abbgrowers.com
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst
rek!
gesp
We gaan graag met jou in

Meer weten? Kijk dan op onze website: www.abbgrowers.com/nl/vacatures/
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Openstellen herstel- en
stimuleringsfond

De lokale steunmaatregelen
ook in 2022 voortzetten
Het College van B&W van gemeente Venray heeft de zesde impactanalyse corona vastgesteld. Vanwege de aanhoudende coronapandemie wil het college de lokale steunmaatregelen ook in 2022
voortzetten. De gemeenteraad neemt op dinsdag 15 februari een
besluit hierover.
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Het college wil het herstel- en sti
muleringsfonds corona opnieuw
openstellen. Ondernemers in
bepaalde sectoren kunnen dan
weer opnieuw een tegemoet
koming van maximaal 500 euro
aanvragen. Ook stelt het college
voor om, net als afgelopen jaar,
bij de horeca geen terrasgelden
te innen in het eerste halfjaar van
2022. Ook zijn uitgebreide terras
sen toegestaan, waar dit veilig en
verantwoord kan. En marktlieden
betalen alleen standgeld als zij
er ook daadwerkelijk staan in de
eerste twee kwartalen. Naast de
lokale steunmaatregelen blijven

de landelijke maatregelen van
kracht. “Juist in deze tijd is het
belangrijk om op elkaar te let
ten en elkaar te helpen. We zien
overal in Venray mooie initiatie
ven ontstaan, vaak kleinscha
lig, maar wel belangrijk, want
ze dragen duurzaam bij aan een
versteking van de leefomgeving.
Daarom bereiden we ook een
regeling voor om dit soort kleine
initiatieven financieel te onder
steunen. Straks, als de corona
maatregelen het weer toestaan
om elkaar te ontmoeten, stellen
we deze regeling open”, wethou
der Jan Jenneskens.

Geen verhoging grondprijs
gemeentelijke bouwkavels
Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking binnen ons media team, iets voor jou?
Wat ga je doen?
Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten rondom media
vraagstukken. Je coördineert en regelt de verwerking van
de aanvragen en zorgt dat alle informatie en het materiaal
op de juiste afdeling terecht komt. Je bent verantwoordelijk
voor het inboeken van orders & reserveringen en zorgt
ervoor dat de opmaak van het materiaal (zowel intern als
extern) op tijd wordt aangeleverd. In totaal werk je 32 uur.
Je werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Op donderdag heb je vrij.
Wie ben je?
Als onze nieuwe traffic manager behoud jij constant de
regie in onze dynamische wereld. Je weet welke vraag bij

Gemeente Venray heeft besloten de grondprijs in 2022 niet te
verhogen. Het tarief voor woningbouwgrond blijft 230 euro per
vierkante meter. Venray is daarmee een van de goedkoopste
gemeenten in de regio.
Volgens het College van B&W was
er een goede reden om de grond
prijs na lange tijd weer te verhogen.
Dit omdat de bouwkosten de laatste
jaren sterk zijn toegenomen, terwijl
de grondprijs in gemeente Venray
al vanaf 2009 op 230 euro staat.
De meeste omliggende gemeen
ten hebben hun grondprijzen in
de afgelopen jaren wel verhoogd.
Toch heeft het college besloten het
grondtarief voor zowel woningbouw
als bedrijventerreinen te bevriezen.
Dat komt ook doordat de gemeente
niet meer zo actief is op de woning
markt. Het aantal gemeentelijke
grondexploitaties is afgenomen.
In de nog lopende bouwprojecten

in de Venrayse wijk Brabander en in
de dorpen Castenray, Oirlo, Veulen
en Ysselsteyn zijn nagenoeg alle
bouwkavels verkocht of besproken.
Voor de laatste kavels in Vredepeel
geldt een goedkopere prijs van
170 euro per vierkante meter.
Een andere reden is dat de herzie
ning van het grondbeleid dit jaar
op de planning staat. Dan wordt
ook de rol van de gemeente op de
markt van bouwkavels tegen het
licht gehouden. Een onafhankelijke
taxateur wordt ingeschakeld om
advies te geven over de hoogte van
de grondprijzen. De gemeenteraad
stelt daarna het nieuwe grondbe
leid vast.

wie uitstaat en communiceert duidelijk en klantgericht.
Je hebt oog voor detail en controleert je eigen werk goed.
Jouw actiemodus gaat direct aan bij vragen van klanten,
collega’s en exploitanten.
Kortom: je zorgt ervoor dat ons media team optimaal
kan presteren en dat ze zich over een tijdje afvragen hoe
ze het in godsnaam ooit zonder jou deden.
Solliciteren doe je door een e-mail met cv en motivatie te

Ons bereikte het droevige bericht
dat ons trouw lid

Ben Wijnands
is overleden.
Wij wensen Ria, Jan en Muna, Geert en Marian,
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe
bij het dragen van dit grote verlies.
Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst

sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike op 077-396 13 50, hij kan
je er alles over vertellen!

#kempencreëert

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Ik ben opzoek naar een Viool.
Heeft u er een liggen?
U kunt mij bellen of berichten op:
06 36 54 85 24

Te koop gevraagd landbouwgrond,
zeer snelle overdracht behoort tot de
mogelijkheden.
Van Leeuwen Bloemen BV, email:
janphlox@hetnet.nl
Gezocht aspergestekers seizoen 2022
Periode april t/m juni in Helden
mail naar info@vdbeucken.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Werkgroep Bernhardstraat blijft zich verzetten tegen bouwplan
De werkgroep uit de Oranjebuurt in Venray, die zich verzet tegen het
nieuwbouwplan in de Prins Bernhardstraat, heeft zich gericht tot de
gemeenteraad tijdens het sprekersplein op dinsdag 18 januari. De werkgroep voelt zich niet serieus genomen door Wonen Limburg en de
gemeente. Voor het bouwplan van 21 appartementen in drie bouwlagen
zou geen draagvlak zijn in de Oranjebuurt.

Wonen Limburg wil twaalf verouderde
woningen in de Prins Bernhardstraat
slopen. Daarvoor in de plaats ver
schijnt een appartementencomplex
met 21 sociale huurwoningen en nog
vier eengezinswoningen. Vanaf het
moment dat de woningcorporatie in
2018 het plan bekendmaakte, klonk
verzet uit de Oranjebuurt. Verontruste
bewoners richtten een werkgroep

op en ze probeerden een ‘serieuze
gesprekspartner die constructief
meedenkt’ te zijn. Dat is volgens de
werkgroepleden niet gelukt. “Na vier
pogingen om een serieuze partij te
zijn, heeft dit uiteindelijk geresulteerd
in een plan dat geen draagvlak heeft
bij de buurtbewoners”, meldt de werk
groep in een brief aan de gemeente
raad.

Oranjebuurt is een naoorlogse wijk
aan de oostkant op loopafstand
van het winkelcentrum van Venray.
De werkgroep geeft aan dat een
gebouw van drie woonlagen ner
gens in de wijk voorkomt. Het zou
niet passend zijn en bovendien vre
zen de bewoners voor meer overlast
en parkeer- en verkeersproblemen.
“Het karakter van de buurt neemt
door de plannen af. Net als de leef
baarheid.”
Het steekt de werkgroep ook dat ze
steeds zelf het initiatief moest nemen
om op de hoogte te blijven van de
voortgang van het plan. De digitale
omgevingsdialoog vond plaats op
15 december waaraan 58 bewoners
deelnamen. Wonen Limburg, de archi
tect en de gemeente met wethouder
Jan Jenneskens waren erbij aanwezig.
Wonen Limburg legde uit dat sloop
de beste optie is voor de verouderde
woningen. De bestemmingsplanpro
cedure start in de eerste helft van dit
jaar en na de zomer zou de omge
vingsvergunning worden verleend.

Omgevingsdialoog
De werkgroep kan zich niet vinden in
het verslag van de omgevingsdialoog
dat door Wonen Limburg is opgesteld.
Op de website van de Oranjebuurt
is een gecorrigeerde versie van het
verslag geplaatst. De slotsom van
de dialoogsessie is dat het proces

verdergaat en dat de gemeenteraad
uiteindelijk de beslissing neemt.
Wethouder Jenneskens bestrijdt dat
de werkgroep geen inbreng zou heb
ben gehad. Volgens hem ligt er nu
een aanvaardbaar plan. Daar denkt
de werkgroep anders over. De wijk
bewoners eisen minder dan 21 appar
tementen en maximaal twee
woonlagen. Ook wijzen ze een mas

saal gebouw met een centrale entree
af en moet de nieuwbouw architecto
nisch passend zijn in de Oranjebuurt.
“We roepen de gemeente op om
kritisch te kijken naar plannen van
Wonen Limburg. Daarnaast vinden
wij het belangrijk dat de bewoners
van de Oranjebuurt meer en anders
betrokken worden in het proces.”

Veel onderzoek naar
explosieven in Annapark
Voor de komst van een nieuwe woonwijk in Annapark in Venray is
onderzoek nodig naar explosieven. Eigenaar Renschdael Groep
betaalde vorig jaar 664.736 euro voor het onderzoeken, opsporen
en ruimen van bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog.
Het Rijk vergoedt via de bommenre
geling 68 procent van de gemaakte
opsporingskosten. Renschdael
Groep ontvangt een Rijksvergoeding
van 452.020 euro en moet ruim
twee ton voor eigen rekening
nemen. Rondom het Annapark aan
de noordkant van Venray is hevig
gevochten in het najaar van 1944
toen de bevrijders vanuit Overloon
oprukten naar Venray.
In gemeente Venray werd vorig
jaar in totaal 735.275 euro uitge

geven aan explosievenonderzoek.
Kleinere onderzoeken vonden
plaats in de omgeving van het
station in Oostrum, in Smakt en
bij het bouwproject Kievitsakker
in Ysselsteyn. Ook gaf gemeente
Venray 19.257 euro uit voor het
inrichten van een nieuwe plofloca
tie in Merselo. De gemeenteraad
stelt in de vergadering van dins
dag 15 februari de subsidieaan
vraag vast voor het ministerie van
Binnenlandse Zaken.

Die twinkeling
in de ogen…
is voor ons véél belangrijker dan de juiste papieren

Ben jij degene die wij zoeken en wil je graag aan de bak

en ervaring. Wij zoeken professionals die net zoveel

in ons vak? Heb je een pabo-diploma en wil je weer terug

van ons prachtige vak houden, als dat wij dat doen.

het onderwijs in? Geniet je van je pensioen maar wil je

Professionals die zich inzetten voor het beste onderwijs

tóch nog wat uren werken? Of herken je die twinkeling

door zichzelf te blijven ontwikkelen. Professionals met

maar heb je een ander HBO diploma en ervaring?

die twinkeling in de ogen…

Wij komen in alle gevallen graag met je in contact!

Stuur je cv en motivatiebrief naar Fraukje van Lieshout, via info@spovenray.nl
Meer informatie vind je op www.spovenray.nl

Stichting Primair Onderwijs Venray
Eindstraat 20 • 5801 CR Venray • tel. 0478-51 62 15
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Rem op toename activiteiten in Vlakwaterbos
Behoud en versterking van de natuur staan voorop in de visie op het
Vlakwaterbos in Venray. De gemeente Venray wil het stadsbos van 73
hectare niet op slot zetten maar is wel terughoudend met het toestaan
van nieuwe activiteiten. Cultuur en recreatie zijn mogelijk maar alleen
als dit de natuur en rust niet stoort.
Uitgangspunt in de visie is het bos
weerbaarder te maken tegen mense
lijke invloeden. Behoud alleen is niet
voldoende. De ambitie is de kwali
teit van de natuur en biodiversiteit te
verbeteren. Activiteiten worden alleen
toegestaan als ze de waarden van het
gebied respecteren.
In afwachting van de visie waren
enkele activiteiten in de wachtkamer
gezet, zoals het plan van speeltuin
‘t Speelvlak om uit te breiden met een
spetterbad. Omdat er steeds meer
ideeën en plannen kwamen, vond de
gemeente dat er eerst een visie op het
Vlakwaterbos moest komen. ‘Er is een
lappendeken van initiatieven ontstaan
en het bos piept en kraakt onder alle
belangstelling’, aldus de visie. ‘Er zijn in
de loop van de tijd initiatieven en acti
viteiten in het bos tot stand gekomen
die op gespannen voet staan met het
behoud van groen en natuur.’
Om het karakter van het gebied
te behouden, is een tweedeling
gemaakt. De weg Vlakwater vormt
de scheiding tussen het culturele
noordelijke deel, met het Odapark,
en het recreatieve zuiden met ten

nisbanen, speeltuin, pannenkoeken
huis, buitensportschool en trimbanen.
In het noordelijke deel staat de natuur
voorop met het fraaie landschap, stuif
duinen en eikenbossen. Dit gebied,
dat grotendeels in eigendom is van
de gemeente, leent zich alleen voor
kleinschalige culturele en educatieve
activiteiten. Het zuidelijke deel is een
bosgebied met hoge, dichte bomen en
onverharde zandpaden. Hier bevindt
zich aan de Kempweg ook de con
centratie van voorzieningen zoals
pannenkoekhuis de Perdstal, Jong
Nederland en het tennispark.

Parkeren
Het parkeren is lastig omdat er geen
centrale grote parkeerplaats is. Het
voorstel is om de parkeerdruk langs
de Kempweg te verminderen en een
parkeerplek aan te leggen bij de ten
nisbanen. In het zuidelijk deel is alleen
dagrecreatie toegestaan die niet ver
storend is voor natuur en bewoners.

Verzet
De gemeente wil een beheersorga
nisatie opzetten waarin de betrokken

SEEDS
TO
GROW

Om onze sterke internationale groei en hoge klanttevredenheid
te blijven waarborgen
zijnsterke
wij op zoek
naar (ervaren),
Om onze
internationale
groei en hoge
enthousiaste collega’s met passie voor groentezaden.

klanttevredenheid te blĳven waarborgen
zĳn wĳ op zoek naar (ervaren), enthousiaste
bent om in teamverband onze innovatieve ideeën te
collega’s
passie voor
groentezaden.
realiseren, kijk
dan naar met
onderstaande
vacatures
op
Om onze
sterke internationale
groeiuitdaging
en hoge klanttevredenheid
Wanneer
je een nieuwe
zoekt
www.novisem.com/jobs
te blijven
zijnbent
wij opom
zoek
(ervaren),
en waarborgen
enthousiast
innaar
teamverband
enthousiaste collega’s met passie voor groentezaden.
onze innovatieve ideeën te realiseren,
Wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt en enthousiast
kĳk dan naar onderstaande vacatures
bent om in teamverband onze innovatieve ideeën te
op www.novisem.com/jobs
realiseren,
kijk dan naar onderstaande vacatures op

SEEDS
TO
GROW

Wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt en enthousiast

(JUNIOR) CROP SPECIALIST / TEELTSPECIALIST

partijen zitting hebben. De bedoeling
is dat deze organisatie de regie gaat
voeren. De gemeente moet nog een
besluit nemen over de Spettervallei
van ’t Speelvlak. Wijkraad Vlakwater
verzet zich hiertegen. Ook wil de wijk
raad, evenals de werkgroep van de
Kempweg, geen groot parkeerterrein

aan de achterzijde van de tennisba
nen.
Met de visie is in 2019 een start
gemaakt. De inloopbijeenkomst trok
vijftig buurtbewoners en ruim vier
honderd inwoners vulden de enquête
in. De bewoners gaven vooral aan blij
te zijn met de groene long zo dicht bij

het centrum van Venray. De overgrote
meerderheid wil dat Vlakwaterbos
een groen en rustig gebied blijft.
De gemeenteraad stelt de visie vast
in de vergadering van 15 februari.
Commissie Wonen bespreekt het voor
stel in de vergadering van 25 januari.

Wintertijd,een programma
uit het radioarchief
van Omroep Venray
Dinsdag 25 januari 2022
De Venrayse Omroep Stichting, de Ziekenomroep, heeft jarenlang een
samenvatting van Cirkus Mök, dé voorstelling van vastelaovesvereniging
De Piëlhaas, uitgezonden. Zo kon men bij de aangesloten instellingen
achteraf meegenieten van dit grote vastelaoves circus.

www.novisem.com/jobs

SEED PRODUCTION SPECIALIST

(JUNIOR)
INTERNATIONAL
(JUNIOR)
CROP SPECIALIST
/ TEELTSPECIALIST
CROP SPECIALIST
/ TEELTSPECIALIST
SALES SPECIALISTSPECIALIST
SEED
SEEDPRODUCTION
PRODUCTION SPECIALIST
DEUTSCHLAND
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
SALES
SPECIALIST
SALES
SALESSPECIALIST
SPECIALIST
BENELUX
DEUTSCHLAND
DEUTSCHLAND

MANAGER
MARKETING & SALES
SALES
SALESSPECIALIST
SPECIALIST

BENELUX
BENELUX

Duurzaam groeien, samen bloeien.

Op dinsdag 25 januari 2022 gaan we in het programma Wintertijd
tussen 19.00 en 20.00 uur terug naar 1982 voor een samenvatting van
Cirkus Mök. Dit programma uit de reeks Onder Ons wordt gepresenteerd
door Harry Kempen. De opname heeft de laatste veertig jaar niet
helemaal ongeschonden overleefd wat tijdens de uitzending af en toe
te horen is.
Dinsdag 1 februari 2022
In het toenmalig Venrays museum het Freulekeshuus aan de
Eindstraat werd in 1997 een tentoonstelling gehouden met als titel
“Wat Venray bewaarde”. Liesbeth Lucassen bekeek samen met Sjef
Verlinden deze tentoonstelling en zij lieten de luisteraar via de
radio meekijken. Dinsdag 1 februari kunt u dit in het programma
Wintertijd tussen 19.00 en 20.00 uur nog een keer meebeleven.

Novisem BV | De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo | 0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com

MANAGER
SALES
MANAGERMARKETING
MARKETING &&SALES
Duurzaam groeien, samen bloeien.

Novisem BV | De Berckt
8 | 5991
(0) 77PD
203Baarlo
0322 | hr@novisem.com
Novisem
BV |PDDeBaarlo
Berckt| 0031
8 | 5991

0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Omwonenden tegen uitbreiding

Varkensbedrijf vraagt steun
voor mestverwerking in
Ysselsteyn
Varkensbedrijf Arts-Swinkels vraagt de gemeenteraad om medewerking aan het plan voor regionale mestverwerking op het
bedrijf aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn. In een brief aan de
raadsleden doet eigenaar Frank Arts een dringend beroep om de
verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat provincie
Limburg de vergunning kan verlenen. Ook tijdens het sprekersplein op dinsdag 18 januari liet hij van zich horen, net als de adviseur van de omwonenden die tegen het plan zijn.
De gemeenteraad is verdeeld en
de buurtbewoners verzetten zich
vanwege de toenemende stank
overlast en de verslechtering van
het woon- en leefklimaat. Frank
Arts meldt in zijn brief dat de ver
standhouding in de buurt altijd
prima is geweest. “Waarom het nu
mis gaat met de communicatie is
voor ons een raadsel. We hebben
getracht onze plannen uit te leggen
op een informatieavond waarvoor
de buurtgenoten zijn uitgenodigd.
De sfeer was echter niet goed”,
aldus Arts. “Zij vinden de wet- en
regelgeving te soepel. Het woord
uitbreiding willen ze al helemaal
niet horen, maar daar kunnen wij
niets mee.”

De sfeer was
niet goed
Het varkensbedrijf beschikt over
een vergunning voor de verwer
king van 6.300 ton eigen mest.
De nieuwe omgevingsvergun
ning gaat uit van een verrui
ming naar 31.000 ton, waarvan
25.350 ton mest afkomstig is
van andere bedrijven uit NoordLimburg. Vanwege de schaal
grootte is provincie Limburg de
vergunningverlener. “De bereke
ningen die we hebben gedaan,
kloppen. De provincie heeft ze
meerdere keren gecontroleerd en
is nu enthousiast over de plan
nen.” De provincie vraagt aan de
gemeenteraad van Venray een ver
klaring van geen bedenkingen af

te geven. In december 2019 stond
de ontwerpverklaring al op de
raadsagenda. Toen was de stem
verhouding 13 voor en 12 tegen.

Mest voor derden
Arts zegt dat er een grote vraag
is naar het verwerken van mest
voor derden. Hij vindt de locatie bij
zijn bedrijf aan Timmermannsweg
110 daarvoor geschikt. “Er zitten
veel grote agrarische bedrijven in
de buurt waardoor de afstanden
kort zijn. We hoeven amper de
straat uit voor de mest van derden.
Het is een kleinschalig initiatief
dat past in de omgeving.” Volgens
Arts zou de gemeenteraad niet
anders kunnen doen dan instem
men, omdat zijn plan past in de
regionale visie Land- en tuinbouw
Noord-Limburg die door de raad is
vastgesteld. “Wij hebben in overleg
met de gemeente ons plan aan
gepast op dit beleid.” Hij roept de
raadsleden op objectief te blijven
en zich niet te laden leiden door
emoties van omwonenden.
Namens de buurtbewoners sprak
een adviseur tijdens het sprekers
plein over de frustraties die het
plan van Arts met zich meebren
gen. “De bewoners roepen de
gemeenteraad op niet te zwich
ten voor de brief die Arts heeft
gestuurd. Het initiatief is in strijd
met de ruimtelijk ordening, omdat
er door het plan geen aanvaard
baar woon- en leefklimaat ont
staat. Er is geen sprake van een
toekomstbestendige locatie door
dat de mestverwerking stankover
last veroorzaakt, die leidt tot een
extreem slecht milieu.”

Vervolg voorpagina

Leegstand in winkelcentrum
neemt licht af
“De gevolgen van corona zijn tot
nu toe erg meegevallen, maar er is
veel verborgen leed. Daar moeten
we alert op zijn.”
Een tegenvaller was dat in 2019 en
2020 veel grote landelijke ketens
de deuren sloten. “Ze gingen fail
liet of ze trokken zich terug uit
de kleinere centra zoals Venray.
Toch zien we in de Grotestraat
goede ontwikkelingen. Qua vloer
oppervlak is de leegstand hier
meer dan gehalveerd sinds 2016”,
meldde Van Leuven, die twee grote
projecten aankondigde van win
kels die een woonbestemming
krijgen. Het pand van Bristol in het

Kapelaanspad wordt een appar
tementencomplex. Voor de voor
malige winkel van Coenen in de
Hofstraat, waarin nu deels Intertoys
zit, zijn ook plannen voor appar
tementen. Het gaat om het com
plete winkelpand tot aan café De
Klokkenluider aan de Grote Markt.
Het plan is een complex van drie
bouwlagen met 24 appartementen.
“Het is een serieus plan maar ste
denbouwkundig vindt niet ieder
een het passend. En er zijn ook
financiële barrières. Maar we zet
ten dit plan, waarvoor we lande
lijke subsidie krijgen, door”, zei Van
Leuven.

WERKEN BIJ ‘T NEST

IEDERE DAG
EEN LACH OP JE GEZICHT
IN DE KINDEROPVANG!
Ben jij de collega die ons team komt versterken? Of je nu de juiste diploma’s hebt of niet, wij kijken
samen naar de mogelijkheden, want wij zoeken nieuw talent! Dus droom jij al een tijdje van werken
in de kinderopvang? Solliciteer dan naar een leer- en werkplek (BBL). Samen bouwen we aan jouw
toekomst!
Heb je eerder in de kinderopvang gewerkt? Doe de ‘diplomacheck’ en zie of je direct kunt starten of
alleen aanvullende modules hoeft te volgen. Kijk snel op www.werkenbijhetnest.nl
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15-vragen aan

Tijn Bruins Venray
ook wíllen helpen, zeker degenen
die van je houden.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Hoi

Ik heb een paar maanden geleden
besloten niet meer te gamen, dat
voor vier jaar een groot deel uit
maakte van mijn leven. Dit lukte
eerst niet en ik ging er steeds naar
terug. Ik wilde stoppen met gamen
omdat ik merkte dat ik mijn scherm
tijd niet kon reguleren en het gamen
daardoor grote slokken van mijn tijd
weg slurpte. Ik kon niet meer aan de
dingen toe komen die goed voor mij
waren. Ik ben blij dat ik deze keuze
heb gemaakt. Ik houd veel meer
tijd over en omdat ik niet meer op
beeldscherm zit, voordat ik naar bed
ga, slaap ik ook een stuk beter.

Column

Pubers, wat
moet je ermee?
Een best vreemde zin van mij,
aangezien ikzelf nog een puber
ben, maar toch vond ik dit een
prima onderwerp voor deze
week. De laatste paar weken
wordt mijn moeder gek van mijn
broer en mij. Onze plannen zijn
overal en nergens. Elke dag weer
een nieuw uitstapje of een nieuw
feestje. Mijn moeder weet niet
meer wie wat gaat doen elk
weekend.
Waarschijnlijk is dit niet alleen
een probleem bij mij in de familie,
maar bij elk gezin met pubers erin.
Zoveel plannen maken met vrien
den totdat je ouders geen idee meer
hebben wat jij deze week gaat doen.
Wij thuis hadden ooit een oplossing
bedacht voor dit probleem, name
lijk een familie agenda. Dit ging
erg goed de eerste paar maanden,
iedereen bij ons thuis wist wat je
ging doen en wat je plannen waren.
Maar al snel vergaten mijn broer en
ik het op te schrijven en bleef de
week dus leeg. Eindstand: ouders
hebben geen idee meer wat je gaat
doen. Meestal bespreken we nu
elke vrijdagavond wat onze plannen
voor het weekend zijn. En zelfs dan
moeten we het een paar keer goed
vertellen tegen elkaar. Ik vraag me
af hoe andere gezinnen het doen,
hoe weten jullie altijd precies wie
wat gaat doen elk weekend? Bij ons
is het een hele puzzel. Ik moet wel
eerlijk zijn dat ik erg vaak plannen
heb op het laatste moment. Dat ik
diezelfde avond vertel dat ik thuis
blijf en een uur later er een vriendin
netje voor de deur staat om mij op
te halen voor een feestje. Maar ja, ik
blijf een 18-jarige chaotische puber.
Door deze spontane avonden kun
nen mijn ouders soms ook helemaal
gek worden. Misschien is dit wel
een nieuw voornemen voor het jaar
2022, minder chaotisch worden.
Weet je wat? Ik ben er klaar mee, ik
koop wel weer een nieuwe familie
agenda. Voor nu duik ik weer onder
gronds,
Maud Rötjes

Mooi
Natuurlijk

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

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik maakte, heb ik
met mijn telefoon gemaakt. Ik was
toen aan het wandelen en kwam
willekeurige kuilen tegen met een
aantal tennisballen erin. Dit vond ik
best eigenaardig en dus maakte ik
er een foto van. Ik was verbaasd dat
dat er nog lag en vroeg mij af of het
van de scouting was. Ik overwoog
nog om de foto door te sturen, maar
daar kwam nooit iets van.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Tijn Bruins
15 jaar
Raayland College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag naar Vietnam wil
len gaan, omdat ik graag naar een
land wil dat totaal anders is dan
Nederland, om mijzelf daar dan als
een totale vreemdeling te voelen.
Het liefst zou dit een rondreis wor
den, waar ik nooit langer dan één
nacht ergens verblijf. Vietnam is een
groot land, dus ik kan de hele vakan
tie rondtrekken van de ene primi
tieve verblijfplaats naar de andere,
om zo de cultuur in haar volle glorie
te ervaren. Als ik kon kiezen, zou
ik deze reis alleen maken. In mijn
eentje heb ik veel meer vrijheid om
te gaan en staan waar ik wil, ik hoef
met niemand rekening te houden.
In mijn eentje een verre reis maken
is een droom van mij.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik ben een tijdje geleden begon
nen met gitaar spelen, en daar zou
ik graag beter in willen worden.
Voor mij is gitaar spelen namelijk
heel rustgevend en het wordt steeds
leuker naarmate ik er beter in word.
Nieuwe talen leren heeft mij nooit
zo kunnen boeien, ik kan uitstekend
Engels spreken en dat vind ik vol
doende.

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger had ik heel veel speel
goed: LEGO, Playmobil, spaarbare
figuren van supermarkten, noem
maar op. Ik kon daar altijd hele ver

halen mee maken en vaak was ik
uren weg van de wereld, totdat we
moesten eten en ik doorkreeg dat
de hele keukenvloer bezaaid lag en
ik in een houding zat die ik nu niet
meer na zou kunnen doen. Ik vond
het zo leuk, omdat ik mijzelf in die
uren koning voelde van mijn eigen
wereld, waarin ik alles bepaalde en
ik met iets kon beginnen en stoppen
wanneer ik wilde. Af en toe mis ik
weleens die tijd waarin ik uren kon
spelen zonder gestoord te worden.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
In mijn gezin is er niet vaak ruzie,
maar als die er is, is het heel heftig
en akelig. Vaak weet ik dan niet wat
ik moet doen en stop ik mijn vingers
in mijn oren. Dan voel ik mij heel
bang, ook al weet ik dat ik niets te
vrezen heb. Ik kan helaas geen spe
cifieke herinnering geven, maar als
ik denk aan mijn gezinsruzies flit
sen er beelden en suizen er gelui
den door mijn hoofd en krijg ik een
beklemmend gevoel van binnen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Mijn ouders hebben altijd tegen mij
gezegd dat ik niet alles alleen hoef
te doen. Dat het geen schande is als
alles niet gelijk perfect is. Dat als
er iets mis is, je altijd om hulp mag
vragen. Vaak vond ik het moeilijk
om over mijn problemen te praten
en probeerde ik het altijd zelf op te
lossen, maar dat werkt nou eenmaal
niet altijd. De laatste tijd begint het
wat meer aan te slaan dat het vaak
beter is om snel hulp te vragen.
Dat iedereen weleens om hulp moet
vragen en dat de meeste mensen je

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb geen beste vriend. Met geen
enkel van mijn vrienden besteed
ik merkbaar veel tijd en stel ik mij
merkbaar meer open dan met de
anderen. Ik voel mij het meest ver
bonden met mijn familie. Ik heb nou
eenmaal veel moeite met mij open
stellen tot anderen, gelukkig gaat
dat steeds beter.

Heb je een verborgen talent?
Ik heb een talent voor presenteren
en acteren. Ook kan ik met gemak
teksten en liedjes uit mijn hoofd
leren, als ik dat wil. Ik kan zelfs hele
passages uit de boeken van Harry
Potter quoteren. Alles wat ik nodig
heb is interesse in een gegeven
onderwerp en ik wijd er mijn leven
aan. Waar ik mijn beroep van wil
maken is geschiedenis. Dat is veruit
mijn beste vak en ik vind het heel
interessant.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk af en toe in de maand als
bijbaantje bij De Perdstal. Dat is
een pannenkoekenrestaurant bij
Vlakwater. Daar werk ik als man
kracht bij de afwas. Ik vind het leuk
om daar te werken omdat de men
sen daar heel aardig zijn. Af en toe
mislukt er een pannenkoek, die smul
ik dan op, want in pannenkoeken
heb ik altijd trek. Het geld dat ik daar
verdien (salaris en fooi) spaar ik.
Ik bewaar geld het liefst om er later
meer aan te hebben.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik op vrijdag- of zater
dagavond uit met mijn vrienden

groep, dat vind ik altijd erg leuk.
Er is dan altijd muziek en het is heel
gezellig. Het liefst zou ik elk week
end overdag gitaar spelen, sporten
of lezen, en ’s nachts feesten.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is de YouTuber
en streamer Vaush. Hij woont in
Amerika en geeft elke dag poli
tiek commentaar. Ik vind hem echt
geweldig omdat hij heel veel weet
over economie, sociologie en poli
tiek en hij weet al deze kennis goed
te gebruiken, want hij is een uitmun
tende debater. Hij weet het hoofd
koel te houden, waardoor hij popu
lair is onder de wat ‘stoerdere’ jon
gens en daardoor hen ook weet te
overtuigen van zijn gelijk. Deze man
heeft veel zelfvertrouwen en is een
geweldige publieke spreker. Dat zijn
kwaliteiten die ik hoop over te
nemen.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik ben erg geïnteresseerd in kleu
renpsychologie. Elke kleur wekt
bepaalde emoties bij mensen op.
Groen relativeert. Rood activeert.
Oranje moedigt je aan. Geel geeft je
energie. Zwart intimideert. Grijs sta
biliseert. Wit werkt verfrissend.
Bruin kalmeert. Paars inspireert.
Aqua verheldert. Wat jou favoriete
kleur is, zegt ook veel over je per
soonlijkheid. Liefhebbers van rood
schijnen impulsief en gepassioneerd
te zijn. Mensen die de voorkeur
geven aan blauw zijn vaak charmant
en emotioneel. Mijn favoriete vraag
om mensen te stellen is welke kleur
hij of zij het mooist vind. Dat vertelt
mij al veel over ze.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Dat boek was: Het geheime leven
van kleuren, door Kassia St Clair.
Het boek gaat de diepte in over de
geschiedenis van elke bestaande
kleur. Ik wilde dit boek lezen omdat
ik meer wilde weten over kleuren.
Dit boek combineerde twee interes
ses van mij: geschiedenis en kleu
ren. Dit is vooral een goed boek
omdat het heel mooi in elkaar is
gezet. De hoofdstukken zijn letterlijk
de kleuren en elke pagina is aange
kleed met de kleur waar het in die
pagina over gaat. Een aanrader.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik heb geen artiest waarmee ik mijn
leven wil ruilen. Ik ben bij met het
leven dat ik heb. Ik zou veel liever
een dag doorbrengen in het leven
van iemand waar ik vaak ruzie mee
heb. Dan kan ik beter begrijpen hoe
zij de wereld zien en ervaren. Dat zal
mij dan helpen om meer begrip te
hebben naar dat persoon. Naast dat
het ook heel interessant is om de
leefwereld van je naaste eens te
ervaren.

Tekst: Fenne Voesten
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen
in de mediawereld naar aanleiding van TVOH
Er blijkt veel mis te zijn in medialand. Met alle beschuldigingen over The Voice of Holland medewerkers schijnen er vele mannen hun macht te
misbruiken en onschuldige meiden lastig te vallen, en meer dan dat. Nu deze meiden hun mond opentrekken, lijkt het alsof er alleen bij TVOH
iets mis is. Maar zou er niet bij meer talentenshows sprake zijn van deze schandelen?
The Voice of Holland, X-Factor, Idols, Hollands
Got Talent: een greep van alle talentenshows
die in Nederland zijn opgenomen en op de buis
zijn geweest. Deelnemers met een ambitie:
doorbreken als zanger(es) of in een ander talent.
Wat zouden ze daarvoor over hebben? Dat
weten de makers van het programma maar al
te goed. Nu blijkt dat mensen misbruik van hun
positie hebben gemaakt en ermee (tot nu) zijn

weggekomen. Waar je eerst misschien dacht dat
dit niet zou kunnen gebeuren bij de Nederlandse
televisie, blijkt het nu toch waar. Daarom zou er een
breder, onafhankelijk onderzoek moeten komen.
Want wellicht hebben deze zaken niet alleen hier
plaatsgevonden, maar ook bij één of meerdere
van de zovele talentenshows. Je kunt het maar
beter uit voorzorg alvast uitzoeken, toch? Zodat de
slachtoffers eindelijk worden geholpen en nieuwe

slachtoffers worden gekomen. Aan de andere kant
is het niet respectabel om hier zomaar zonder
bewijs onderzoek naar te doen. Wellicht is dit pas
aan de orde als er ook maar één deelnemer van een
programma zich meldt.

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen in de
mediawereld naar aanleiding van TVOH, wat vindt u?

Bespreking poll week 02

Ik wacht met de boosterprik
Volgens de overheid is nu de nieuwe boosterprik echt nodig om ons zo goed mogelijk weerbaar te maken tegen het coronavirus en de nieuwe
variant(en). Een booster is nodig als de beschermende werking van de eerste serie vaccins na een tijd te veel afneemt. Het is en blijft een punt
van discussie, de coronavaccinaties.
Aan de ene kant is het wellicht goed om de
vaccinatie al te halen. Als iedereen is ingeënt,
kunnen we wellicht sneller uit de lockdown.
Ook kan de prik ervoor zorgen dat je minder ziek
wordt wanneer je corona krijgt. Aan de andere
kant kunnen mensen het halen van de booster
prik uitstellen. Want waarom nog een prik halen
als is gebleken dat de eerdere vaccinaties niet

voor extra privileges zorgen tegenover mensen
die ongevaccineerd zijn? We zitten al ruim 1,5 jaar
met corona en Nederland is nog altijd deels op slot.
Is het een idee om te wachten met het halen van de
boosterprik totdat je deze nodig hebt? Totdat je echt
overlast ondervindt en uitgesloten wordt van bij
voorbeeld restaurants en evenementen? Of moeten
we met zijn allen die boosterprik halen om zo hope

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

lijk corona zo snel mogelijk te onderdrukken?
Nathalie Kremers reageert sceptisch op Facebook.
“Nummer vier komt ook, dan vijf, et cetera.
Gewoon stoppen met die onzin. Als de eerste
twee niks doen, doet de rest ook niks.” Ook Cees
van Elswijk reageert cynisch op de boosterprik.
“Misschien dat de vijfde prik zal helpen.”

Gratis voorlichting

25 januari
18.30 - 20.00 uur

17 februari

20% KORTING

OP RAAMDECORATIE

15.00 - 16.30 uur
Scan de
QR code

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Actie geldt t/m 5 februari 2022.
Vraag naar de voorwaarden.

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

Spoorstraat 58 in Vierlingsbeek
Telefoon (0478) 63 22 35
siebert@colorsathome.nl
www.siebertcolorsathome.nl

Naam column

Column

Stem

Dat voor velen het nieuws
rondom The Voice als een verrassing kwam, was voor mij het
meest verbazingwekkende aan
de hele affaire. Onder welke steen
leef als je niet in de gaten hebt
dat in de entertainmentwereld
en dus in dit soort programma’s,
machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag alom aanwezig is? Daar gaan bij mij geen
stoelen meer van draaien.
Het is ernstig dat de voorvallen niet
op zichzelf staan. Je kunt ze linken
aan gebeurtenissen in binnen- en
buitenland en dan kennen we veel
verhalen nog niet eens. De onwe
tendheid wordt overigens vooral
veroorzaakt omdat slachtoffers
niet naar buiten durven te treden.
Daar zit dan ook juist de macht van
de daders.
Het hield de laatste dagen het
nieuws en programma’s op radio en
televisie in de greep en dan moet
de aanleiding, het programma van
BOOS nog uitgezonden worden.
Wat mij vooral stoort is dat in eerste
instantie er vooral veel aandacht is
voor alle betrokken BN-ers. Ach wat
hebben ze het allemaal toch moei
lijk, die hele kliek van het Gooische
matras. Er worden zaken wegge
wuifd en gebagatelliseerd. “Ach, hij
is gewoon een flirt”, wordt er over
Rietberger gezegd.
Maandag kregen eindelijk de slacht
offers een stem. Bij Beau mochten
oud-deelnemers Kirsten en Nienke
hun verhaal doen. Ik heb op socials
al wat misselijkmakende opmerkin
gen gelezen over het optreden van
de twee vrouwen maar ik heb er
een diep respect voor. Ga er maar
eens zitten, in een live uitzending,
met je lijf, hoofd en hart vol op en
neer stuiterende emoties. Wat kan ik
zeggen? Wat gá ik zeggen? Wat zijn
de consequenties? Nogmaals, dit is
de manier waarop de macht van de
daders zicht toont. Door het aan te
durven hebben Nienke en Kirsten
die macht gebroken.
De onderste steen moet boven, in
het belang van alle deelnemers die
te maken hebben gekregen met
de ongewenste intimiteiten door
wie dan ook bij het programma,
de omroep of de productiemaat
schappij. Laten we hopen dat meer
mensen zich uit durven te spreken
en aangifte doen. Laat voorlopig de
stem van de slachtoffers The Voice
of Holland zijn.
Hou vol!
Willy
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VVD Venray

Campagnes van start
Voor kiezers lijkt het nog ver weg, maar achter de schermen draaien
de campagnes van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart al op volle toeren.
Een goede campagne en daardoor
democratische vertegenwoordi
ging is belangrijk, want in de laatste
jaren zijn er steeds meer taken van
het Rijk naar de gemeente overge
gaan. Gemeente Venray heeft op dit
moment een begroting van ongeveer
140 miljoen en het gemeentebeleid
grijpt in op belangrijke onderdelen

CDA Venray

van het dagelijks leven: van zorg tot
veiligheid en van natuur of industrie
tot wonen. Dat maakt dat de kader
stellende en controlerende rol van de
gemeenteraad ook op niveau moet
zijn.
Helaas is bij gemeenteraadsverkie
zingen de opkomst meestal laag.
Toch is het erg belangrijk dat zoveel

mogelijk inwoners echt gaan stem
men. Niet alleen voor de uitslag van
de aankomende verkiezingen (een
zetel meer of minder hangt vaak op
een paar stemmen) maar juist voor
de vier jaren na 16 maart. Alleen bij
een goede opkomst worden zoveel
mogelijk van onze inwoners gehoord,
ook lang na de verkiezingsdag.
Iedere stem draagt vier jaar bij aan
de democratie.
De kracht van iedere campagne zit
hem in de olievlekwerking. Schrikt u

dus niet als een vriend(in) of familie
lid u een dezer dagen vraagt om een
poster achter uw raam te hangen.
Of regel op tijd een machtiging als u
zelf niet kan stemmen. U bent dan
namelijk een waardevol onderdeel
van het democratisch proces gewor
den. Ik hoop op een grote opkomst.

De subsidieaanvraag moet mini
maal 5.000 euro bedragen en maxi
maal 2.500.000 euro. Nu was het
tot en met 2021 zo dat je na een
aanvraag minimaal 5.000 euro aan
subsidie moest ontvangen wilde
men dit bedrag uitkeren. Vanaf
1 januari heeft men de regeling
versoepeld en is het uit te keren
bedrag verlaagd tot 2.500 euro.
Dit laatste is bij veel verenigingen
niet bekend. Tennis Club Oostrum
heeft de afgelopen jaren twee

keer met succes een beroep kun
nen doen op deze regeling. Doe er
als vereniging je voordeel mee en
mocht je meer willen weten neem
gerust contact met mij op.

en politieke voorkeur.
De één kiest voor een economische
samenleving waarin alles in euro’s
wordt afgewogen en voor alles
een kostenbatenanalyse gemaakt
wordt? Waar vooral de getalen
teerde goed bedeeld worden.
Onder het mom van je kansen pak
ken, je hebt het zelf in de hand en
je hebt er zelf voor gewerkt.
De andere kiest voor een sociale
samenleving waarin we voor elkaar
opkomen zonder eerst te kijken wat

het op levert? Waar ook de minder
getalenteerde en minder sociaal
vaardige een kans krijgen. Waar we
oog hebben voor alle mensen zon
der te kijken naar afkomst, geloofs
overtuiging of gender. Mijn keuze
zal altijd voor een sociale samenle
ving zijn.
In welke samenleving zou jij willen
wonen?

Lowieke Kateman

Wat veel verenigingen nog niet weten

Als liefhebber van de tennissport ben ik enkele jaren geleden, na een veteranenvoetbalcarrière bij
VSO in Oostrum, overgestapt naar tennisvereniging TC Oostrum, waar ik wekelijks aan het tennissen
ben. Na drie weken, tennissen moest ik nog leren, werd ik gevraagd om voorzitter van TC Oostrum te
worden.
Na mijn toezegging heb ik, samen
met mijn medebestuurders,
gewerkt aan de renovatie van ons
tenniscomplex. Daarbij kwam ik
ook in aanraking met de BOSAregeling van het Ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport.
Deze stimuleringsregeling Bouw en

Venray Lokaal

Onderhoud Sportaccommodaties
bestaat vanaf 1 januari 2019 en
is bedoeld als stimulering voor
de bouw of het onderhoud van
sportaccommodaties, of voor de
aanschaf of het onderhoud van
sportmaterialen.
De regeling subsidieert 20 procent

van de kosten (inclusief btw) voor
de bouw en het onderhoud van
sportaccommodaties. De maatrege
len op het vlak van energiebespa
ring, toegankelijkheid, circulariteit
en veiligheid worden zelfs extra
gestimuleerd en kunnen oplo
pen tot 30 procent van de kosten.

Martin Wijnhoven

Ik ben net als jij
Een gemeenteraadslid is net als jij, gewoon inwoner en mens met ook
zijn dilemma’s. Een raadslid neemt net als jij beslissingen met de
kennis en informatie die hij heeft.
Deze kennis en informatie probeert
hij zoveel en divers mogelijk op
te halen. Via de ambtenaren, de
wethouder, maar vooral binnen de
samenleving. Na al die informa
tie gewikt en gewogen te hebben,
neemt hij een besluit dat goed is
voor de inwoners van Venray.
Net als in het dagelijks leven kun

nen we met dezelfde kennis en
informatie toch verschillende keu
zes maken. De een kiest voor een
Volkswagen de ander voor een
Mercedes. Dat ligt dan vaak aan de
persoonlijke voorkeur of levens
overtuiging. Bij raadsleden worden
die verschillende keuzes vaak beïn
vloed door hun levensovertuiging

Theo Francken

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.




     


Jaarlijks vindt er in Venray een gezamenlijke collecte plaats voor meerdere goede doelen. Eén van die goede doelen is de Hersenstichting.
We zijn daarom op zoek naar een tweede coördinator die samen
namens de Hersenstichting wil deelnemen in de organisatie.
Vind je het leuk om te organiseren, heb je affiniteit met collecteren én heb
je tijd en ruimte om mee de voorbereidingen op te starten voor de Goede
Doelen Week in Venray? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Je taken zijn o.a.:
• Je neemt deel in een taakgroep
• Je bent de contactpersoon voor een groep collectanten
• Je deelt collectematerialen uit naar collectanten
Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op Caroline Swinkels,
Regiovertegenwoordiger Hersenstichting Noord-Brabant & Limburg
via cswinkels@hersenstichting.nl of bel naar
06 33 34 23 88.

Meer duidelijkheid over risico’s op aardbevingen

Provincie vindt aardwarmte voor
woningen niet haalbaar

Het gebruik van aardwarmte voor het verwarmen van woningen of andere gebouwen is op korte termijn niet
haalbaar. Er moet eerst meer bekend zijn over de risico’s op aardbevingen voordat diepe boringen kunnen
worden uitgevoerd. Dat antwoordt gedeputeerde Maarten van Gaans (D66) op vragen van Statenlid Emma
Palmen uit Oostrum en Johan Geraats (CDA).
Provincie Limburg ziet wel iets in
aardwarmte of geothermie als duur
zame warmtebron. Het oppompen
van warm water is ook opgenomen
in de duurzame energiemix van de
Provinciale Energie Strategie, maar
warmtewinning van een hoge tem
peratuur uit diepere aardlagen blijkt
in de praktijk lastig en risicovol.
Twee projecten in Grubbenvorst zijn
al voortijdig stilgelegd. Ook doordat
er lichte bevingen waren.
De provincie vindt dat het Rijk eerst
meer duidelijkheid moet verschaffen
over de gevolgen van diepe boringen.
“Zolang dit niet is aangetoond zien
we weinig perspectief voor diepe
geothermie in Noord-Limburg”, stelt
gedeputeerde Van Gaans. Het bete

kent een tegenvaller voor de opwek
king van hernieuwbare energie. “Het
wegvallen van deze warmtebron zal
de verduurzaming van de warmte
vraag aanzienlijk lastiger maken.”

Weinig perspectief voor
diepe geothermie
Als de winning van diepere aard
warmte in de toekomst toch moge
lijk blijkt, dan ziet de provincie de
meeste kansen in de buurt van grote
tuinderkassen. “Wij zien koppelkan
sen voor een gecombineerde levering
aan zowel de glastuinbouw als de

gebouwde omgeving”, meldt Maarten
van Gaans die aanhaalt dat het minis
terie van Economische Zaken nu de
voorkeur geeft aan ondiepe vor
men van geothermie. Hierbij wordt
aardwarmte niet uit vast gesteente
gewonnen en wordt voldoende
afstand gehouden tot de risicovolle
breuklijnen in de ondergrond. De pro
vincie wil hiervoor graag een proef
starten maar wacht op de uitkomst
van het risico-onderzoek naar aard
bevingen. Volgens het Staatstoezicht
op de Mijnen, dat toezicht houdt op
de veiligheid voor mens en milieu,
is Noord-Limburg vanwege de
Peelrandbreuk een risicovol gebied.
Daardoor is het minder wenselijk is
om hier aardwarmte te winnen.

2001 \ enzo
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Geplukt

Irma Heijnemans Venray
Ze onderhoudt een gezin, werkt fulltime als sociotherapeut voor de
Rooyse Wissel en sport minimaal drie keer per week. Daarnaast volgt
ze ook nog een hbo-opleiding. Er kan wel gesteld worden dat ze een
echte doorzetter is. Daarom wordt deze week de 38-jarige Irma
Heijnemans uit Venray geplukt.

dus doordeweeks bleef ik in Twente
vanwege mijn opleiding.” Irma volgde
daar namelijk de opleiding Sociaal
Pedagogisch Werk. Het laatste half
jaar van haar studie liep Irma stage
bij een gesloten zorginstelling voor
verslaafden in Nijmegen. Ruud was
toen inmiddels verhuisd naar Venray.
“Ik ben toen een half jaar bij Ruud
ingetrokken om elkaar meer te zien en
te kijken of we het met elkaar volhiel
den”, lacht ze. “Dit zat wel helemaal
goed, we hadden het meteen super
samen.”
Op haar 19e rondde ze haar opleiding
af en maakte de keuze om in Limburg
naar een baan te zoeken. “Ruud is tien
jaar ouder dan ik en hij had hier alles
al opgebouwd, hij had net een huis
gekocht in de periode dat wij samen
kwamen. Daardoor was het handiger
als ik deze kant op zou komen, de
keuze was snel gemaakt. De verhuis
dozen werden ingepakt en op naar
Venray.”

Anders

Dat Irma niet haar hele leven al
in het zuiden woont, is duidelijk
te horen. De 38-jarige bracht haar
jeugd namelijk door in Twente.
“Ik ben geboren in Salland”, geeft
Irma aan. “Daarna zijn we verhuisd
naar Almelo in Twente. Mijn vader
begon daar een eigen zaak, dus
vandaar de verhuizing.”

Liefde
Op haar 16e leerde Irma haar man
Ruud kennen. “Het was liefde

op het eerste gezicht. Hij woonde in
Limburg, maar ik leerde hem kennen
in Zandvoort toen we met vriendinnen
een weekendje weg waren. Hij was
daar met zijn kameraden een dagje.
We raakten aan de praat op het strand
en pakten dit in de kroeg later op.
Heel grappig hoe dat is gelopen.” De
eerste 2,5 jaar van hun relatie reisde
Irma op en neer tussen Twente en
Limburg, waar Ruud woonde. “Ik zag
hem alleen in de weekenden”, vertelt
ze. “Het is best wel een flinke afstand,
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Het leven in Twente is volgens Irma
een stuk anders dan in Venray. “In
het begin merkte ik heel erg dat er in
Twente meer sprake was van ‘ons kent
ons’, hier was dat minder. Ik kende
ook niemand, omdat ik helemaal in
mijn eentje kwam.” Eng vond Irma
het niet. “Ik heb het niet als span
nend ervaren. Je mist natuurlijk wel je
vrienden en familie. Even koffiedrin
ken of langs wippen, dat gaat niet. Het
is toch 1,5 uur rijden.”
Irma kwam in Horst te werken als
sociaalpedagogisch medewerker op
een woongroep met jongeren met een
licht verstandelijk beperking. “Dit was
een leuke plek, maar hier kon ik niet
blijven. Uiteindelijk kwam ik terecht
bij stichting ORO in Deurne, daar heb
ik negen jaar gewerkt. Dit was een
pittige baan met mensen met een
zwaar verstandelijke beperking met
flinke gedragsproblemen. Het mooie
aan dit werk is dat je cliënten kan
begeleiden waarvan het begripsni
veau zo laag is en het deze mensen
zoveel moeite kost om zichzelf dui
delijk te maken. Het is dan heel mooi
om deze personen te leren kennen en
te begrijpen. Je bouwt echt een band
op.”
Op haar 22e beviel Irma van zoon
Julian en op haar 24e werd dochter
Noa geboren. “Het is superleuk om
een jonge mama te zijn. Ik ben 38
en kan me nog steeds als een kind
gedragen”, lacht Irma. “Ik ga altijd
mee in alle achtbanen, dat is natuur
lijk een voordeel.”

Toen ze 29 was, switchte Irma van
baan, omdat het haar fijn leek om
ergens anders te kijken. “Ook was het
wel fijn om regelmatiger te werken in
verband met de kinderen. Ik heb toen
twee jaar als werkbegeleider gewerkt.
Inmiddels werk ik bij de Rooyse Wissel
in Oostrum als sociotherapeut. Ik zit
nu op het begeleidings- en behandel
aspect, daar haal ik veel energie uit.
Je kunt iets bijdragen aan iemands
verdere leven. Ik ben ontzettend blij
met mijn baan.” Op haar werk geeft
Irma ook de training fysieke en mentale

weerbaarheid. “Binnen mijn werk is het
voor alle collega’s van belang deze trai
ning te volgen. Toen daar een vacature
als trainer voor kwam, dacht ik: dit ga
ik doen. Ik vind veiligheid ontzettend
belangrijk en tijdens mijn eerste baan
heb ik echt wel eens fysieke klappen
gehad van cliënten. Ik heb me toen
vaak onveilig gevoeld en dat is een
drijfveer voor mij om hier nu aan bij te
dragen. Tijdens de trainingen gaat het
niet alleen om het fysieke gedeelte,
maar ook om het verbale stuk. Hier
besteden we heel veel aandacht aan.
Dat iemand boos wordt komt ergens
vandaan. Het is belangrijk om de exper
tise en kennis in huis te hebben om de
vraag achter de vraag te achterhalen.
Dit zie ik als een verrijking, in plaats
van slechts te straffen. Hier bereik je
veel meer mee.”
Naast haar fulltimebaan volgt Irma de
hbo-opleiding Social Work. “Ik wil me
verder ontwikkelen in de organisatie,
dus het is belangrijk om dit te doen.
Op deze manier kan ik doorgroeien en
ambulant begeleider worden, dat is
echt mijn doel.” De opleiding doet Irma
versneld. “Vorig jaar heb ik drie jaar in
één jaar gedaan, omdat ik al de nodige
ervaring heb. Ik zit momenteel in het
laatste jaar. Het is aanpoten, maar dat
kan ik wel. Een studiebol kan ik mezelf
niet noemen, maar over de nodige
dosis doorzettingsvermogen beschik ik
zeker. Als ik iets wil, dan ga ik er voor
de volle honderd procent voor.”

Sporten
Het is een understatement dat Irma
een drukke vrouw is. Toch zorgt ze er,
naast haar werk, studie en het huis
houden, voor dat ze ook dingen doet
die ze leuk en belangrijk vindt. “Ik
sport minimaal drie keer per week en
wandel elke dag zeker tussen de 5 en
10 kilometer met onze hond Kento.
Het is voor mij belangrijk om met mijn
gezondheid bezig te zijn en daarnaast
vind ik het ook superleuk. Ook tijdens
de lockdowns waren de wandelingen
iets waar ik veel energie uithaalde.
Tegelijkertijd vind ik er echt mijn rust
in. Ik ben best druk, fysiek bezig zijn
geeft mij ontspanning.”
Een andere hobby van Irma is foto
grafie. “Dat vind ik geweldig, maar ik
heb er momenteel niet heel veel tijd
voor. Als ik straks mijn studie af heb,
dan pak ik dat weer op.” Daarnaast
is Irma een echte wellness-liefheb
ber. “We hebben een sauna in de
tuin. Afgelopen week hebben we er
elke dag in gezeten, dat is heerlijk.
Ook winkelen vinden we leuk om te
doen. Maastricht is echt onze stad. Je
hebt het gevoel alsof je in het bui
tenland zit als je daar bent. De bouw,
de straatjes, de bruggen: het geeft
een ontspannen vakantiegevoel. We
komen er zeker vijftien keer per jaar.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Werken bij AGCO Netherlands B.V.
AGCO Netherlands Grubbenvorst zoekt:
Technical Support Specialist, Diagnostics
Technical Service Specialist, Application Equipment
Technical Support Specialist, Digital Smart Farming products
Mechanical Engineer
Research & Advanced Engineer
Kijk op careers.agcocorp.com of informeer bij Ingrid Simons
via tel. 06 25 69 59 64 of ingrid.simons@agcocorp.com

Contract verlenging Rene
Peters bij SV Oostrum
SV Oostrum en hoofdtrainer Rene Peters uit Venlo hebben onlangs
besloten om het huidige contract met een jaar te verlengen. Hierdoor
zal Rene ook tijdens het seizoen 2022/2023 de Oostrumse selectie
onder zijn hoede hebben. Met name zijn brede betrokkenheid binnen
de vereniging spreekt velen erg aan.

Nieuwe trainer SV Venray
SV Venray heeft onlangs bekendgemaakt een contract te hebben
afgesloten met een nieuwe trainer voor het seizoen 2022/2023. Het
gaat om Ferdi Akankan. Aan hem de taak om het werk van Frans
Koenen en Mandy Passon een passend vervolg te geven.

AGCOCORP.COM

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert

Ferdi: “De afgelopen drie jaar heb
ik bij eersteklasser Woezik gewerkt.
Nu ben ik toe aan mijn volgende
stap en heb de ambitie om met
SV Venray in de hoofdklasse te gaan
spelen. Ik wens de ploeg dit seizoen
veel succes en hoop dat ze de stap

naar de hoofdklasse kunnen maken.
Mocht het dit seizoen niet luk
ken dan is dat de doelstelling voor
komend seizoen.”

Beeld: Jimmy de Bruijn

Samen Aan Tafel met
Stichting Landweert
Stichting Landweert Leeft organiseert dinsdag 25 januari
wederom een Samen aan Tafel. Dit eetpunt wordt gezien als een
van de mogelijkheden tot het verbeteren van de sociale cohesie.
Vanwege de coronamaatregelen
kon het kerstdiner op 21 december
niet doorgaan. Of het diner in janu
ari door kan gaan, hangt af van de

maatregelen die op dat moment gel
den. Bij het diner is een mondkapje
en de QR-code verplicht. Opgeven
kan tot zondag 23 januari bij Mia.

2001 \ cultuur

Huiskamer Kleur & Kracht
opent haar deuren
In het Schoutenstraatje 13 in Venray opent binnenkort Huiskamer
Kleur & Kracht haar deuren. Een aantal Venraynaren speelden
met het idee om een Venrayse huiskamer op te starten waarin
iedereen welkom is voor een praatje of een luisterend oor. Zij hebben nu de handen ineen geslagen met stichting Kleur & Kracht,
waardoor de Huiskamer Kleur & Kracht een feit is.
Het vrijwilligersinitiatief is ont
staan doordat er een aantal
ideeën samen vielen. Amina
Sebbar en Asmaa Darkaoui zijn
met hun Stichting Kleur & Kracht
bezig met projecten die ‘meedoen’
bevorderen. Tegelijkertijd speelde
een aantal Venraynaren met het
idee om een huiskamer in te rich
ten voor mensen die een praatje
willen maken. Nu hebben zij hun
ideeën gebundeld. Initiatiefnemer
Marita Muller: “Wij speelden al
een tijdje met het idee om op een
centrale plek in Venray mensen
uit te nodigen voor koffie en een
praatje. We hebben hier veelvuldig
met de gemeente over gesproken,
een plan geschreven, maar er is
uiteindelijk geen ‘go’ op gekomen.
Toen ik Amina ontmoette en uit
legde wat wij voor ogen hadden,
was de match snel gemaakt.”
De Huiskamer is er voor ieder
een. Vrijwilligers zetten de koffie
en daarvoor betaal je wat je op
dat moment kan missen. Amina

Sebbar: “Niks moet. Wil je gewoon
de krant lezen, een spelletje doen
of een praatje maken, dat kan
allemaal. Hebben mensen een
vraag, dan proberen we natuurlijk
de juiste weg te vinden naar hulp.
Maar we zijn geen hulpverleners,
we zijn inwoners van Venray, net
als de bezoekers.”
Het feit dat de Huiskamer kan
starten zonder subsidie van de
gemeente is vooral te danken
aan Suyderland Venrode. Muller:
“Zo hebben we in ieder geval de
komende maanden een geweldige
locatie voor de Huiskamer. Daarna
zien we wel waar we eventueel
naar toe kunnen. Hopelijk tegen
die tijd ook met steun van de
gemeente.” Sebbar: “We hadden
de opening gepland op zaterdag
8 januari. Dat hebben we natuur
lijk moeten annuleren. Wanneer
we nu wel open kunnen is afhan
kelijk van de coronamaatregelen.
We hopen zo snel mogelijk.”

Nationale voorleesdagen bij BiblioNu
Voor de 19e keer vindt er van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari De Nationale Voorleesdagen
plaats met als doel het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Ook BiblioNu
schenkt weer aandacht voor deze jaarlijkse nationale campagne met onder andere online voorlezen op
woensdag 26 en vrijdag 28 januari.
Woensdag 26 januari is de aftrap en
wordt er van 15.00 tot 16.00 uur online
voorgelezen aan kleuters (4 tot 7 jaar)
uit het prentenboek van het jaar ‘Maar
eerst ving ik een monster’. Wethouder
Cor Vervoort van gemeente Venray is
hierbij van de partij. Vrijdag 28 januari

om 10.00 uur wordt er online voorge
lezen aan peuters (2 tot 4 jaar) uit het
boek van de prentenboek top 10 ‘Vos
gaat een stukje rijden’.
Behalve voorlezen, wordt er ook gezon
gen en gespeeld en dat allemaal vanuit
de woonkamer thuis via Zoom. Behalve

de kinderen, zijn ook de ouders, opa’s
en oma’s uitgenodigd om mee te doen.
Door de liveverbinding ontstaat er
interactie tussen de voorlezer, de kin
deren en de ouders. Mochten de coro
namaatregelen versoepelen dan houdt
de bibliotheek deze activiteit fysiek.

Piëlreus Ysselsteyn lanceert ‘vastelaovend’
puzzelactie
In samenwerking met de lokale supermarkt in Ysselsteyn gaat carnavalsvereniging de Piëlreus een puzzelactie lanceren. De aanleiding hiervoor is dat de vereniging verwacht dat carnaval ook dit jaar op een laag
pitje komt te staan. Inwoners van Ysselsteyn kunnen vanaf zaterdag 22 januari de puzzelstukken gaan
verzamelen.
Er kan gespaard worden voor drie
puzzels: 48 stukjes, 200 stukjes en
1.000 stukjes. De kleinste puzzel
vormt op een ludieke manier het
logo van de vereniging. De puzzel
met 200 stukjes vormt de prinsenwa
gen waarmee de Piëlreus tijdens de
laatste carnavalsoptocht in Venray in
de prijzen viel. Wie de grootste puz
zel in elkaar legt, ziet een dorpsfeest
tijdens de laatste carnavalsviering.
Onder andere het dorpspodium en de

bekende dorpsgebouwen zijn in de
puzzel terug te vinden. Bij besteding
van 10 euro ontvang je een spaarze
gel. Bij elf spaarzegels is de kaart vol
en kun je tegen een kleine bijbeta
ling een puzzel afhalen. “Ons doel
is, net als vorig jaar, ‘vastelaovend’
bij de mensen in de huiskamer te
brengen. Deze actie is voor jong
en oud, want een puzzel van 1.000
stukjes is natuurlijk voor de gevor
derden”, aldus Martijn Claessens van

de Piëlreus. De kick-off vindt zater
dag 22 januari om 14.00 uur plaats.
De actie loopt tot zondag 6 maart.
Op dit moment wacht de vereniging
nog met maken van een carnaval
sprogramma, geeft Claessens aan.
“Dat hangt af van de persconferen
tie. We kijken wel naar de mogelijk
heden. Ook het feest verschuiven
naar de zomer is een optie, maar dat
heeft niet onze voorkeur. Er vinden
dan al veel evenementen plaats.”
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Repetities wel van start

Vastelaovesconcert Euterpe
geannuleerd
Koninklijke Harmonie Euterpe heeft voor de tweede keer op rij
moeten besluiten om het traditionele vastelaovesconcert te annuleren. Vanwege de korte repetitietijd tot het concert enerzijds en
de onzekerheid over de regels aan de andere kant, is het voor
Euterpe niet mogelijk om een vastelaovesconcert te organiseren.
Vanaf donderdag mogen de repe
tities wel weer doorgaan. Euterpe
gaat dan de focus leggen op de
vastelaovesmis, die bij door
gang live uitgezonden gaat wor
den. Vervolgens staat er in mei
een concertreis naar Berlijn op

het programma en treedt de har
monie in juni in de Schouwburg
met het themaconcert ‘Musicals in
Concert’ op. Met mensen die al een
kaartje hebben gekocht voor het
Vastelaovesconcert zal contact wor
den opgenomen over de restitutie.

Prijsuitreiking van de
Raadselige Roos via Zoom
De prijsuitreiking van de Raadselige Roos 2021 vindt ook dit jaar
niet fysiek plaats, maar middels een Zoompresentatie. In totaal
hebben 79 schrijvers en dichters deelgenomen aan de schrijfwedstrijd. Vanaf maandag 24 januari is de Zoompresentatie voor
iedereen te bekijken.
Het thema voor dit jaar was ‘de
overkant’. Dit thema werd door de
deelnemers creatief verwerkt en
uitgewerkt in zowel de gedichten
als in de verhalen. Cursisten van
Marlies van Zeben van het voor
malig Kunstencentrum Jerusalem
hebben getekend of geschilderd
naar aanleiding van hetzelfde
thema. De winnaar van de wed
strijd krijgt een kleurrijke bun
del, de Raadselige Roos 2021, met
daarin de door de drie jury’s gese

lecteerde gedichten en verhalen
samen met een passend beeldend
werk. In totaal zijn er de gedichten
en verhalen van 7 winnaars en van
21 door de jury’s geselecteerden in
de bundel de Raadselige Roos 2021
opgenomen.
De prijsuitreiking duurt ongeveer
1 uur en Etan Huijs levert tijdens de
prijsuitreiking een muzikale bij
drage en zal het geheel afsluiten
met het lied: Marigold Sun, een lied
over hoop voor de cultuursector.
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Online
Open dagen
mbo → donderdag 27 januari van 19.00 - 21.00 uur
vmbo → vrijdag 28 januari van 17.30 - 20.30 uur
Boek nu jouw tijdslot van 1 uur via:
mbo → yuverta.nl/mbohorstspoorweg
vmbo → yuverta.nl/vmbohorst
Yuverta Horst
Spoorweg 8 | Horst
(077) 398 1620 | yuverta.nl

14

Venray • 20 januari 2022 • jaargang 5 • nummer 1

14

special

gezondheid

Een heftig ongeluk
dat het grootste cadeau
van Dominique
bleek te zijn
Door een heftig ongeluk gooide de Oostrumse Dominique de Ruijter haar leven
helemaal om. Het grootste cadeau dat ze maar kon krijgen, zou de 26-jarige zeggen.
Nu richt ze zich op bewustwording door middel van haar eigen praktijk en business
met haar ‘partner in crime’ Demi Reijnders.
De hele jeugd van Dominique draaide om maar
één ding: paardrijden. “Ik was fulltime bezig met
paarden”, vertelt ze. “Alles draaide om presteren en
dat kwam ook een beetje omdat dit het werk was van
mijn vader. Ik kende niet beter dan dit, ik heet ook
niet voor niets Dominique de Ruijter”, grapt ze.

Ongeluk

“Ik was enorm van het presteren tijdens
het paardrijden.” Totdat het fout ging. Tijdens het
paardrijden in haar tienerjaren kreeg Dominique
een ongeluk en deze situatie veranderde alles.
Haar leven draaide in de periode erna 180 graden om.

“Het paard kwam terecht op mijn been en veel botten
waren verbrijzeld. Het was mentaal heel pittig.
Ik kwam in een revalidatie terecht en kwam later
erachter hoe ongezond ik al die tijd leefde.”
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gezondheid
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Geneeskunde

De revalidatie had meerdere fases,
vertelt Dominique. “Eerst was het
aanpassen en accepteren, maar toen ik
hoorde van de dokter dat ik misschien
nooit meer goed kon lopen, kwam dat
wel even binnen. Dan begin je bij jezelf
af te vragen: waarom ik? Dan kom je
het ego in jezelf tegen.” Tijdens haar
revalidatie was Dominique bezig met
opknappen en daarna werd ze steeds
meer bewust van haarzelf. “Aan het
eind van mijn studie fysiotherapie
kwam ik in contact met een osteopaat
en opeens wist ik het: dit is het.”
Dominique besloot meer aan haarzelf
te werken en interesseerde zich steeds
meer in de wereld van geneeskunde.
“De combinatie van stress en voeding
is enorm interessant”, zegt ze. “Via
via kom je steeds verder in de wereld
van de geneeskunde en ik besloot
de holistische kant op te gaan.
Daarom startte ze haar eigen praktijk
in holistische gezondheid, osteopathie
en orthomoleculaire geneeskunde.”

Ayahuasca

Want volgens Dominique bestaat
gezondheid niet alleen in de vorm
van gezond eten en goed sporten.
“Je moet naar het geheel kijken”,
zegt ze. “Dat klinkt wellicht wazig,
maar gezondheid draait om alles.
Als je van buiten hartstikke gezond
bent, maar van binnen voel je je niet
goed, dan werkt het niet.” Daarom
besloot de Oostrumse een weekend
lang een ayahuascaritueel te volgen.
Ayahuasca is een Zuid-Amerikaanse
hallucinogene drank. “Het wordt
allemaal heel veilig gedaan met een
sjamaan die je hierin leidt. Na een tijdje
ga je op een soort zielenreis. Je komt
in deze ‘reis’ jezelf tegen en je ervaart
verschillende aspecten van je leven en
van jezelf zijn. Je confronteert daarbij
op een soms wat harde wijze de minder
mooie kanten van jezelf. Deze ervaring
opende mijn wereld.”

YUGRO4

De ceremonie opende voor
Dominique een aantal deuren, zegt
ze. “Die brachten mij dichter bij mijn
zielsmissie: bewustwording creëren
bij mensen. Ik wil mensen helpen
hun ‘ik’ vinden, niet in de vorm van
ayahuasca, maar onder andere ook
met behandelingen. Hoe en wanneer
wist ik nog niet.” Tijdens het sporten
leerde Dominique Demi Reijnders uit
Hegelsom kennen. “We hadden meteen
een klik, dat was duidelijk. We trokken
veel met elkaar op en wisselden elkaars
gedachten uit. Ze is echt mijn steun.”
Tijdens het hardlopen wist Dominique
het ineens. “Ik belde Demi op en al
hijgend zei ik tegen haar: we gaan ons
eigen bedrijf beginnen.” YUGRO4
is bijna af en zal in februari worden
gelanceerd. “YUGRO4 is een platform
voor bewustwording. Het eerste
project dat in februari gelanceerd
zal worden is een twaalf maanden
online scholing genaamd The Goddess
Mindset. Het is een holistische, zerobullshit, no taboe en oprechte scholing
die je leert hoe je als vrouw volledig
in je kracht kan staan. Met onder

andere astrologische duidingen,
meer dan vijftig deep-learning
video’s, meditaties, oefeningen
en challenges. Hierin komen alle
holistische aspecten in terug en alles
is bespreekbaar. Van voeding en
zelfacceptatie, naar seksualiteit en
angsten.” Op Dominique’s persoonlijke
Instagrampagina probeert ze ook
alles bespreekbaar te maken voor
vrouwen. “Het is zo jammer dat er
op veel onderwerpen taboes heersen.
Zolang we moeilijke onderwerpen
niet bespreekbaar maken, beperken
we bewustwording en het is net
bewustwording waar gezondheid
begint.”

Ik wil iets veranderen maar…

Herken je dit?

Je wilt iets veranderen in je leven. Dat kan een situatie op je werk zijn, een relatiekwestie of
een doel wat je wilt bereiken. Je bedenkt hoe je dat gaat doen maar het komt er toch steeds
weer niet van. Dan kan een goede mental coach uitkomst bieden.

Beeld: Jannie de Leeuw
Tekst: Niels van Rens

Zolang we moeilijke
onderwerpen
niet bespreekbaar
maken, beperken we
bewustwording

Een mental coach laat je ontdekken wat je
werkelijk wilt en motiveert je om door te
gaan. Door middel van enkele gesprekken
kunnen we uitvinden wat het is dat je
tegenhoudt en kunnen we de oplossing
zoeken.
Geïnteresseerd?
Bezoek mijn website: coachingvangerwen.nl
of bel 06 18 51 79 00.
Coaching van Gerwen
Voor particulieren en bedrijven.
Ook voor stress en burn-out coaching.

Vlasvenstraat 50
5962 AD Melderslo
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