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Boerenprotest in Venray
Voor de raadsvergadering van donderdag 30 juni was er een boerenprotest bij het gemeentehuis van Venray. Een paar honderd boeren trokken met hun tractoren naar de Raadhuisstraat.
De trekkers zorgden niet voor verkeersproblemen. Ze blokkeerden de rijweg niet en de politie hoefde niet in actie te komen. Op het bordes voor het gemeentehuis werden de protesterende
agrariërs in de stromende regen ontvangen door burgemeester Leontien Kompier. De bijeenkomst verliep rustig en zonder wanklank. Leontien Kompier toonde begrip voor de lastige
situatie van de boeren en ze zegde toe met hen in gesprek te blijven.

Geen enkele motie in stemming gebracht

Kadernota snel door gemeenteraad
De behandeling van de kadernota 2023-2026 van gemeente Venray verliep vlot in de raadsvergadering van
dinsdag 5 juli. Vlak na 21.30 uur kon waarnemend raadsvoorzitter Theo Francken de vergadering afsluiten. Dat was drie kwartier eerder dan het tijdschema aangaf. Alle acht fracties stemden in met de beleidsarme nota, die niet veel nieuws bevatte.
Burgemeester Leontien Kompier
kon de vergadering niet voorzitten vanwege een coronabesmetting. Raadslid Theo Francken van
Venray Lokaal was haar vervanger.
Opvallend was dat geen enkele
motie of amendement in stemming
werd gebracht. Bij de behandeling van de kadernota zijn de partijen gewoonlijk heel actief met het

indienen van allerlei wijzigingsvoorstellen. Henk Bisschops (PvdA)
verwoordde aan het begin van de
vergadering dat dit nu weinig zin
heeft. “Het is een verkiezingsjaar
en we wachten op het collegeprogramma. Dan pas kunnen we echt
inhoudelijk reageren.”
Toch was de PvdA de partij die de
meeste onderwerpen inbracht.

Elf van de zestien bespreekpunten
waren afkomstig van deze partij.
“Het zijn onderwerpen waar we veel
zorgen over hebben. Deze punten
zullen ook invloed hebben op de
begroting van 2023”, verklaarde Henk
Bisschops. “Zie het als een vroegsignalering waar het college haar voordeel mee kan doen.”
Het CDA was de enige partij die toch

een motie indiende. De partij vroeg
aan het College van B&W in beeld te
brengen wat de gevolgen zijn van
de energiecrisis voor de Venrayse
samenleving. Wethouder Martin
Leenders (Samenwerking Venray)
wist niet zo goed wat hij ermee aan
moest. Hij vond de motie te breed
van opzet en vroeg aan het CDA
waar de partij precies op doelde.
Na de laatste schorsing, vlak voor
de besluitvorming, meldde CDAraadslid Rob Poels dat zijn partij de
motie weer introk. Daardoor hoefde
alleen nog maar gestemd te wor-

den over de kadernota. Die vormt
de basis voor de begroting van 2023
die komend najaar op de agenda van
de gemeenteraad staat. De vooruitzichten zijn niet ongunstig, want de
meerjarenbegroting laat een voordelig saldo zien. Dit komt onder
meer doordat de herverdeling van
Rijksgelden over de gemeenten gunstig uitpakt voor Venray.

Tekst: Henk Willemssen
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CDA wil geen kaalslag op platteland
Het CDA kreeg geen steun voor de oproep om als gemeente Venray afstand te nemen van het landelijk stikstofbeleid. “Dit beleid is desastreus voor de agrarische sector”, zei CDA-fractieleider Anne Thielen in de
raadsvergadering van donderdag 30 juni.
In het coalitieakkoord spraken Venray
Lokaal, VVD, D66 en Samenwerking
Venray af om de landelijke lijn te volgen. Deze vier partijen voorspellen
dat de omvang van de veestapel in
gemeente Venray gaat afnemen. Het
CDA verzette zich in de raadsvergadering tegen deze uitspraak. “De drastische maatregelen zorgen voor een
kaalslag op ons platteland”, reageerde Anne Thielen. “Het stikstofbeleid brengt ingrijpende economische

en sociale schade toe. Dit zorgt voor
onrust bij onze inwoners, met name
bij de gezinnen in het buitengebied.”
Het CDA wil als plattelandsgemeente
met de motie een signaal afgeven aan
de provincie, want provincie Limburg
gaat het landelijk beleid uitwerken in
concrete plannen.
De zeven andere partijen konden zich
niet vinden in de CDA-motie. “We
gaan niet over landelijk beleid”, zei
Jan Hendriks (SP). “De veehouderij

zal moeten krimpen en omschakelen.” André van Maarschalkerwaard
(GroenLinks) vond dat het CDA ‘de kop
in het zand steekt’. “De motie lijkt
voor de bühne”, zei Henk Bisschops
(PvdA). Harold Stevens (Venray
Lokaal) wilde de boeren geen valse
hoop geven. “We kunnen geen beloftes doen, want veel stappen moeten nog worden gezet.” Theo Zegers
(D66) haalde aan dat er nog te weinig duidelijkheid is over de plannen.

Theo Mulders (Samenwerking Venray)
meende dat de motie oproept tot verdeeldheid. “We willen geen wig drijven tussen de partijen.”
De vier coalitiepartijen dienden na
een schorsing een andere motie in.
Ze stelden dat de volledige omvang,
gevolgen en impact van de maatregelen nog onbekend zijn, maar dat
de aankondiging al tot veel onrust en
onvrede heeft geleid. Ze riepen het
College van B&W op om alle informatie direct te delen met de gemeenteraad zodat de raadsleden op de
hoogte blijven van de actualiteit.
Ook moet het college zo snel mogelijk

een inschatting maken van de gevolgen voor de Venrayse bedrijven en
de gehele gemeenschap. De raadsfracties willen ook betrokken zijn bij
de gesprekken die de gemeente gaat
voeren met boeren en vertegenwoordigers van landbouworganisaties.
Burgemeester Leontien Kompier zegde
tijdens het boerenprotest, voorafgaand aan de raadsvergadering, toe
met de boeren in gesprek te gaan.
De motie werd unaniem aangenomen.

Tekst: Henk Willemssen

Ruilen met bibliotheek

Proces kritisch gevolgd

Volgens de Archeologische Werkgroep Venray is het huidige Venrayse Museum niet wat er van verwacht
werd. De ligging, aan de rand van het centrum, nodigt volgens de werkrgoep niet uit tot een spontaan bezoek
tijdens een rondje Venray. De werkgroep stelt daarom voor om te ruilen met de bibliotheek, die in het Albert
Heijnpand wordt gevestigd.

Voor de heropening van vliegveld De Peel in Vredepeel heeft het
ministerie van Defensie een natuurvergunning nodig.
Verenigingen uit Brabant en Limburg volgen dit proces kritisch en
ze bekijken of alles volgens de regels verloopt. Ze krijgen steun van
natuurclubs uit Friesland die al ervaring hebben opgedaan met
het militaire vliegveld in Leeuwarden.

Archeologische Werkgroep Venray stelt
museumruil voor

“Je moet als bezoeker al bewust
kiezen voor dit museumbezoek.
De entree is niet erg uitnodigend,
zeker nu er een gat is ontstaan door
het verdwijnen van de VVV. Ook de
VvE van het gebouw hebben een vinger in de pap voor wat betreft een
eventueel terras met horeca. Het, bij
het museum behorende depot, ligt

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

op een kilometer afstand van het
museum. Er kan dus niet spontaan een
greep in het depot worden gedaan
als bezoekers iets specifieks willen
weten of zien. Dat moet eerst worden
aangevraagd en geregeld”, aldus de
Archeologische Werkgroep Venray.
Een ander probleem van het depot is
volgens de werkgroep de plek waar
het depot is gevestigd (Langeweg,
voormalige school). “Dat er in de toekomst iets gaat gebeuren op die locatie is zeker. Wat gebeurt er dan met
het depot? In het huidige museum is
daar geen plaats voor.”

Ruil
De bedoeling is dat in het Albert
Heijnpand de bibliotheek wordt gerealiseerd. De werkgroep ziet het echter wel zitten om daar het Venrays

Museum te vestigen. “De bieb kan
dan naar het museumgebouw, waar
ook voldoende parkeergelegenheid is
voor afhalers van Speel-o-Theek spullen. In het AH-gebouw is tevens voldoende ruimte om het depot in onder
te brengen. In het dan leegkomende
biebgebouw kunnen Omroep Venray
en De Zangers van St. Frans worden
ondergebracht, welke nu in de school
aan de Langeweg zitten, op termijn
daar moeten verdwijnen en op zoek
moeten naar een ander onderkomen.”
Een ander voordeel is volgens de
werkgroep dat het huidige biebgebouw voor het nageslacht bewaard
wordt. “Dit is voor Venray een historisch en markant gebouw. Het was
vroeger een linnenfabriek en hoeft
niet geofferd te worden voor woningbouw.”

077 208 32 00
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Werkgroep Stop Vliegbasis de Peel
uit Merselo organiseerde op vrijdag 24 juni een bijeenkomst met
zeven verenigingen uit Brabant,
Limburg en Friesland. Het doel
was elkaar te informeren en kennis uit te wisselen. Medewerkers
van Milieudefensie Leeuwarden
en Stichting Groene ster Duurzaam
gaven uitleg over de vliegbasis in
Leeuwarden. Daar zou de vergunningprocedure niet goed zijn verlopen, omdat bij stikstof en geluid
is uitgegaan van berekeningen in
plaats van metingen. Bovendien
zouden die berekeningen oncontroleerbaar zijn, omdat Defensie

belangrijke informatie, zoals het
aantal vliegbewegingen, geheim
houdt. De Friese natuurverenigingen zijn in beroep gegaan om de
werkelijke cijfers boven tafel te
krijgen.

Voorbereiding
De verenigingen uit Brabant en
Limburg willen goed voorbereid
zijn en ze hopen hun voordeel
te doen met de ervaringen uit
Leeuwarden. Ze vragen zich ook af
of Defensie zich bij De Peel nog wel
kan beroepen op een verworven
recht, omdat het vliegveld al bijna
dertig jaar niet meer in gebruik is.

Stop zorgt voor problemen

www.hallo-venray.nl
Redactie

Natuurverenigingen spannen
samen over vliegveld

OPEN INLOOP!
Wilt u een kijkje nemen in het Hospice?
Wilt u weten wat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg bij u thuis kunnen betekenen?
Zou je zelf als vrijwilliger iets willen betekenen
voor mensen in hun laatste levensfase?
Kom dan op zaterdagmiddag 9 juli
tussen 13.30-15.30 uur naar onze inloopmiddag.
Adres: Hoenderstraat 95e, 5801 CJ te Venray
U krijgt volop informatie en een rondleiding. Natuurlijk staat de
koffie en thee klaar. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.hospicezenit.nl of www.vptznoordlimburg.nl
of bel met Hospice: 0478 551434 of VPTZ-NNL: 06-55790271

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Gemeente zoekt naar
oplossing vol elektriciteitsnet
De aangekondigde stop van netbeheerder TenneT op grotere
aansluitingen op het stroomnet, heeft ook grote gevolgen voor
gemeente Venray. Dit omdat de stop een rem zet op nieuwe bouwinitiatieven en op de verduurzaming en energietransitie, stelt het
College van B&W.
De maatregel is direct ingegaan in
Limburg en Noord-Brabant en geldt
voor zowel afname als teruglevering van elektriciteit. Dit betekent dat grootverbruikers, zoals
bedrijven en instellingen, geen
nieuwe of zwaardere aansluitingen
meer kunnen krijgen en ook geen
opgewekte energie meer kunnen
terugleveren. In een brief aan de
gemeenteraad meldt het college
dat de stop niet geldt voor particulieren. Voor huishoudens houden
TenneT (landelijk) en Enexis (regionaal) nog ruimte vrij op het bijna
volle stroomnet.

Probleem aanpakken

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray

Toch is de verwachting dat woningbouwprojecten geen hinder onder-

vinden. Maar een nieuwe winkel,
school of gemeenschapshuis kan
in de wijk niet meer op het net
worden aangesloten. Het college
gaat het probleem samen met
de andere Limburgse gemeenten
aanpakken in de hoop een slimme
oplossing te bedenken waardoor
de schaarste beter wordt verdeeld. Er zijn namelijk bedrijven
die een claim hebben voor ruimte
op het elektriciteitsnet die ze niet
geheel nodig hebben. Het ongebruikte deel van de reservering zou
dan voor anderen kunnen worden
gebruikt. Dit is nu nog niet mogelijk. Het college vindt dat initiatieven met een maatschappelijk
belang voorrang moeten krijgen.
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Reconstructie Overloonseweg van start
De reconstructie van de Overloonseweg is begin juni gestart. Het gaat hierbij om het gedeelte tussen de
rotonde Noordsingel en de aansluiting met de Nieuwe Overloonseweg. De Overloonseweg wordt ingericht
als fietsstraat. Dit betekent dat fietsers een hoofdrol krijgen en dat automobilisten er te gast zijn.
mobilist duidelijk dat het gaat om
een bijzondere situatie.

Automobilisten worden door middel
van verkeersremmende maatregelen
ontmoedigd om de Overloonseweg
te gebruiken als doorgaande verbindingsroute tussen Venray en
Overloon. Om duidelijk te maken dat
de Overloonseweg een fietsstraat
is, wordt er rood asfalt toegepast.
De noord- en zuidzijde van de weg
wordt voorzien van een inritconstructie. Hiermee wordt het voor de auto-

Afkoppelen hemelwater
Tijdens de reconstructiewerkzaamheden wordt er ook een extra riool
aangelegd. Dit riool is bedoeld voor
het hemelwater dat op de fietsstraat
en trottoirs valt. Het hemelwater
wordt verzameld in een waterdoorlatende buis. Deze buis zorgt ervoor

dat het water kan terugvloeien naar
de bodem. Het hemelwater wordt
op deze manier gescheiden van het
vuilwater en gaat niet langer naar de
rioolwaterzuivering.

Meer groen
Tegelijk met de reconstructie van de
weg wordt ook meer groen aangebracht zoals vakken met bodembekkende heesters en kleine bomen.

Het parkeren gebeurt op parkeervakken met een open verharding. Tussen
de open ruimte groeit gras, wat zorgt
voor een groene uitstraling van de
parkeerstroken.

Subsidie van de provincie
De reconstructie van de
Overloonseweg wordt onder meer
mogelijk gemaakt door een subsidie
van de provincie Limburg. De provincie draagt ruim 840.000 euro bij
in de projectkosten. Deze middelen zijn afkomstig uit het provinciale
programma ‘Focus op Fiets’, bedoeld

om meer Limburgers op de fiets te
krijgen.
Wethouder Erik van Daal is blij dat
na lange tijd van voorbereiding
het project is gestart. “De nieuwe
inrichting moet bijdragen aan een
mooie straat voor de bewoners, waar
fietsers optimaal gebruik van kunnen
maken”, aldus Van Daal. “Met de
bijdrage van de provincie kunnen we
hier een project afleveren dat van
meerwaarde is voor Venray.”

Venrayse Job Cox exposeert in Antwerpen
Kunstenaar Job Cox uit Venray opende zaterdag 2 juli zijn expositie bij Washboard Art Gallery & Cultuurcafé
in Antwerpen, België. De gehele maand juli is zijn kunst te zien bij de zuiderburen. Er zijn zestien werken van
de Venrayse tentoongesteld.
Job Cox was zelf aanwezig bij de opening van de expositie in Antwerpen.
“Ik had een hele succesvolle opening”,
geeft de Venraynaar aan. In totaal zijn
er zestien werken van Job tentoongesteld. De komende tijd zal Job ook
nog een aantal keer in Antwerpen zijn
voor een ‘meet and greet’. “Tijdens de
meet and greet ga ik netwerken en de
mensen informatie geven over mijn

werk. Tijdens één van de meetings
gaf een kunstenares aan met me te
willen samenwerken in de toekomst,
omdat ze aspecten van haarzelf herkende in mijn kunstwerken. Dat zijn
hele positieve dingen”, geeft Job
aan. Zelf omschrijft Job zijn kunst als
modern abstract expressionisme.
Het is belangrijk voor Job om als
kunstenaar ook zichtbaar te zijn in het

buitenland. “Het is goed voor mijn
ontwikkeling. In de start van mijn
carrière ben ik meer dingen internationaal dan regionaal gaan doen. Dat
vind ik juist heel belangrijk voor mijn
naamsbekendheid in het buitenland.
In het buitenland doe je meer ervaringen op dan alleen regionaal”, geeft de
Venrayse kunstenaar aan.
Job is ooit begonnen als graffiti-

artiest. In een tunnel in de wijk
Landweert in Venray maakte hij graffitiwerken. Het begon op te vallen dat
hij er talent voor had. De particuliere
opdrachten stroomden toen binnen.
Zo heeft hij voor verschillende zorginstellingen en scholen mogen werken.
Inmiddels werkt Job niet alleen meer
als graffiti-artiest. “In de graffitiwereld gaan andere mensen over je werk
heen. Dat is natuurlijk zonde. “
Job heeft zelfs een uitnodiging ontvangen om zijn kunst te exposeren in
het Louvre in Parijs. “Het is een hele
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GROWERS EN
GEWASVERZORGERS
met een passie om groenten-,
kruiden- en fruitgewassen te
ontwikkelen voor INDOOR FARMS
Locatie: Helmond
Blue Skies Discovery is een in Helmond gevestigde INDOOR
FARMING start-up met de missie om een groeiende
wereldbevolking te voeden met vers en gezond voedsel dat
duurzaam is geteeld. Onze hoogwaardige groenten, kruiden en
fruit telen we in energiezuinige, modulaire indoor farms, in de
buurt van bevolkingscentra om zo transportkosten, vervuiling en

eer voor mij dat ik ben uitgenodigd.
Niet veel mensen uit Venray kunnen
zeggen dat ze daarvoor zijn uitgenodigd.” Job heeft het streven om heel
ver te komen. “Ik werk al jaren met
een Zweedse kunstenaar waar ik nog
meerdere projecten mee samen ga
doen. Er staat nog genoeg op de planning. Voor mijn carrière is het belangrijk om zo veel mogelijk te doen en
zo ver mogelijk te komen. Dat is mijn
doel.”
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afval te minimaliseren. We gebruiken tijdens de teelt 95% minder
water dan traditioneel en in het geheel geen pesticiden. Last but
not least: onze producten zijn echt heel erg lekker en gezond!
We zijn op zoek naar growers en gewasverzorgers die
interesse hebben in het kweken en verzorgen van gewassen
voor onderzoek. Voorwaarde is wel dat je een passie hebt
voor nieuwe ideeën en inzichten, want je werkt samen met
veredelaars en wetenschappers in creatieve teams aan nieuwe
rassen en teeltmethoden!
Als de missie van Blue Skies jou aanspreekt, is dit je kans om deel
uit te maken van een gedreven, internationaal team. We denken
aan MBO en HBO niveau. Ervaring in de tuinbouw is handig,
maar als je die nog niet hebt, leiden wij jou met alle plezier op!
Solliciteren
Om te solliciteren, mail je jouw cv en brief naar Marc Kreuger
(m.kreuger@blueskies-group.com). Je kunt Marc ook mailen als
je meer wilt weten over deze jobs!
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Gemeenteraad beslist niet over
zonnepark stortplaats

Martin Leenders Koninklijk
onderscheiden

Over het zonnepark op de oude vuilstortplaats in Venrays Broek hoeft de gemeenteraad geen besluit meer te
nemen, want dat heeft het College van B&W al gedaan. Dat bevestigde wethouder Erik van Daal (Venray
Lokaal) in de raadsvergadering van donderdag 30 juni als antwoord op vragen van André van
Maarschalkerwaard (GroenLinks).

Martin Leenders heeft zich van 2002 tot 2022 (met name voor
Samenwerking Venray) als raadslid ingezet voor de gemeente
Venray. Daarom heeft burgemeester Leontien Kompier Martin
tijdens de raadsvergadering Koninklijk onderscheiden.

Bij zonneparken van meer dan 5
hectare is normaal gesproken de
gemeenteraad aan zet. De voormalige stortplaats heeft een omvang
van 7 hectare, waarvan 5,9 hectare
wordt gebruikt voor het plaatsen van
12.000 zonnepanelen. “Voor dit zonnepark is een uitzondering gemaakt.
De bevoegdheid ligt bij het college”,
zei Erik van Daal. Hij meldde dat de
gemeenteraad over de mandatering
aan het college een besluit heeft genomen bij het vaststellen van beleidskader KODE.

GroenLinks meende dat de gemeenteraad zich niet heeft gerealiseerd dat
een vuilstort een grote natuurwaarde
kan hebben. Ook zette de partij vraagtekens bij de gevoerde omgevingsdialoog en wees erop dat de plannen tot
onrust hebben geleid.
De omgevingsvergunning heeft ter
inzage gelegen en er zijn verschillende bezwaarschriften ingediend. “We
zijn bezig met de beantwoording van
de zienswijzen. Daarin wordt ook de
omgevingsdialoog meegenomen”, reageerde Van Daal.

GroenLinks maakte zich zorgen over het
verdwijnen van de natuur in Venrays
Broek. De SP stelde voor het plan voor
het zonnepark in te trekken en het
natuurgebied te laten zoals het nu is.
Wethouder Van Daal meldde dat uit
onderzoek blijkt dat zonneparken en
natuur samen kunnen gaan. “Het zonnepark heeft geen onevenredig negatieve invloed op de natuur. Rondom
laten we een bomenrij staan. De houtwal zorgt ervoor dat de zonnepanelen
het grootste deel van het jaar uit het
zicht zijn.”

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 158
Industrienummer 3834
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

HAGENS
Verpakkingen

Hagens Verpakkingen is een opzetstation voor golf- en massief karton en we zijn gevestigd op het
Fresh Park in Venlo. We zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren ervaring in de verpakkingsindustrie!
Ter uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar de volgende medewerkers:

Monteur
Profiel
Je bent als monteur verantwoordelijk voor
goedwerkende machines binnen Hagens
Verpakkingen, waarbij er jaarlijks 15 miljoen
dozen door 25 opzetmachines worden geproduceerd. Je bent dagelijks bezig met het instellen,
afstemmen en onderhoud van de machines
voor het productieproces. Wordt er een storing
geconstateerd? Dan ben jij de persoon die deze
analyseert en verhelpt. Kortom; zonder jou is

het onmogelijk om het productieproces soepel
te laten verlopen!
Functie-eisen:
· MBO/MBO+ werk/denkniveau
· Affiniteit met techniek
· In bezit van eigen vervoer
· Je bent fulltime beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse, en
Engelse taal

Account support representative
Profiel
De rol van Account Support Representative is belangrijk voor het leveren van toegewijde service
aan onze klanten. In deze rol is het van essentieel belang dat je het overzicht behoudt in drukke
tijden. Je hebt oog voor detail en je hart sneller
gaat kloppen van commercieel bezig zijn zowel
inside als outside. Met je proactieve en service
gerichte aanpak lever je een belangrijke bijdrage
aan de loyaliteit van klanten op de lange termijn.

Functie-eisen:
· ervaring in een klant- en service gerichte functie is een pré
· Afgeronde HBO opleiding in een commerciële
richting of aantoonbare werkervaring
· Kennis van SAP is een pré
· Je bent 32-40 uur per week beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse,
Duitse en Engelse taal, zowel mondeling als
schriftelijk

Junior operationeel manager
Profiel
In de rol van operationeel Manager ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren
van logistieke stromen binnen de organisatie.
Kortom; je bent in deze functie nauw bij alle afdelingen betrokken, bewaak je de voortgang, voert
controles uit en uiteraard werk je mee in het warehouse met alle voorkomende werkzaamheden.
Je hebt dus genoeg uitdaging binnen je functie!

Functie-eisen:
· Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
in de logistiek
· HBO werk/denk niveau
· Ervaring op de heftruck
· Je bent fulltime beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Pools/Duits is een pré.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op www.hagensverpakkingen.nl voor de volledige functiebeschrijving! We ontvangen jouw CV
en motivatie graag op mhagens@hagensverpakkingen.nl ter attentie van Maaike Hagens.

www.hagensverpakkingen.nl

Op basis van het Reglement op de
Orde van de Nederlandse Leeuw
en de Orde van Oranje-Nassau
artikel 14 worden volksvertegenwoordigers die aftreden nadat
ze tenminste twaalf jaar zitting
hebben gehad in de gemeenteraad benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen

in maart werd Leenders opnieuw
gekozen en was hij dus geen vertrekkend raadslid.
Nu hij op 31 mei benoemd is tot
wethouder, heeft hij vanzelfsprekend zijn werk als raadslid beëindigd en kwam hij nu alsnog in
aanmerking voor de benoeming tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vrijstelling

Geen sociale huur in oud
postkantoor
Er komen geen sociale huurwoningen in het oude postkantoor op
de hoek Patersstraat-Poststraat in Venray. Het bouwproject van
24 woningen is hiervan vrijgesteld, omdat het bouwplan al rond
was toen de gemeenteraad op 15 februari het besluit nam.
In het nieuwe omgevingsprogramma Wonen staat dat minimaal
25 procent moet bestaan uit goedkopere huurwoningen. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen
om meer regie te houden en kansen te bieden aan alle doelgroepen
die op zoek zijn naar een woning.
Het College van B&W vindt dat het
oude postkantoor deze verplichting
niet kan worden opgelegd, want
toen de gemeenteraad op 15 februari het omgevingsprogramma
Wonen vaststelde, was het bouwplan al ingevuld en vastgelegd in
een conceptovereenkomst. Wat ook
meespeelt is dat goedkopere
woningen volgens de eigenaar
van het postkantoor en het college
financieel niet haalbaar zijn, vanwege de hoge sloopkosten van het
oude postkantoor en de bouw van
een ondergrondse parkeergarage
met 31 plaatsen.

Het wooncomplex van vijf bouwlagen past niet in het geldende
bestemmingsplan. Er is een maximale hoogte van 8 meter toegestaan. Terwijl het hoogste punt van
de nieuwbouw reikt tot 17 meter.
Ook mag er in dit gebied maar één
huis staan, dit is de voormalige
directeurswoning naast het postkantoor die ook wordt gesloopt.
Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd voor
24 appartementen. Ze zijn bijna
allemaal gelijkvloers, alleen het
penthouse krijgt twee verdiepingen. De appartementen hebben
een oppervlakte van 90 tot 155
vierkante meter en ze vallen in het
middeldure en dure koopsegment.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
nog tot en met 21 juli ter inzage.
De gemeenteraad beslist na de
zomer over het bestemmingsplan.

0707 \ nieuws

Coalitie zoekt steun, oppositie
terughoudend

Zorgen uitgesproken

De coalitiepartijen D66, Samenwerking Venray, Venray Lokaal en VVD hopen in de komende raadsperiode zo
veel mogelijk te kunnen optrekken met de gehele gemeenteraad. Fractieleider Harold Stevens (Venray
Lokaal) spreekt daarom liever over een samenwerkingsakkoord in plaats van een coalitieakkoord. De oppositiepartijen reageren terughoudend.
Tijdens de bespreking van het akkoord
‘Bouwen aan vertrouwen’ in de raadsvergadering van donderdag 30 juni
schetste Harold Stevens dat gemeente
Venray voor veel uitdagingen en problemen staat. “Het zijn roerige tijden waarin we flexibel moeten zijn.
Daarom kiezen we voor een plan op
hoofdlijnen.” Hij deed een oproep
aan CDA, GroenLinks, PvdA en SP
om de samenwerking op te zoeken.
“We moeten elkaar vasthouden, want
alles dat op ons afkomt, zal een zware
wissel trekken op de koers. Herstel
van vertrouwen begint bij de gemeenteraad en het college.”

Vertrouwen beschadigd
De vier oppositiepartijen waren
sceptisch. Jan Hendriks (SP) constateerde dat er weinig over is gebleven
van de bestuurlijke vernieuwing in
Venray. Het zit de drie linkse partijen
nog steeds dwars dat ze buiten het
samenwerkingsverband zijn gevallen.
“Het vertrouwen heeft een behoorlijke
deuk opgelopen”, stelde André van
Maarschalkerwaard (GroenLinks). Henk

Bisschops (PvdA) was benieuwd naar
het meer concrete collegeprogramma.
“We zullen kritisch naar de uivoering
kijken.” Harold Stevens lichtte toe
dat de coalitie veel aandacht heeft
voor de leefomgeving. “We gaan
geen natuur opofferen voor industrie.
Ook willen we de industrialisering
van het landelijk gebied voorkomen.”
D66, Samenwerking Venray en VVD
mengden zich niet in de discussie.
Ze schaarden zich achter de woorden
van Venray Lokaal.

Kritisch
GroenLinks zag veel ambitie, maar
miste een duidelijke visie in het
akkoord. “Er staat weinig concreets in.
Een gemiste kans”, vond André van
Maarschalkerwaard. Het CDA kon zich er
niet in vinden. “Welke richting gaat het
uit? Wat gaat er nu anders dan in vorige
jaren”, vroeg CDA-fractieleider Anne
Thielen zich af. “Dit is een links stadsakkoord. In plaats van Venray had er
ook Amsterdam of Weert kunnen staan.
We missen de veehouderij, de vrijwilligers, de gemeenschapshuizen, de dor-

Op zoek
naar werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Assistent teamleider glastuinbouw (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P054799

Op zoek naar een uitdagende baan? In deze functie in
de glastuinbouw ben je na een coaching traject
verantwoordelijk voor de organisatie in kas en loods.
Lijkt het je wat? Reageer snel!

Teamleider productie food (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P055079

Voor een Europees marktleider op het gebied van champignonteelt ga je een ploeg van ca. 5 medewerkers aansturen. Durf jij
deze uitdaging aan?

Fokkerij medewerker (fulltime)
Regio Bergen | Vac. Nr. P055118

Werk je graag met kippen? En lijkt het je interessant om met
onderzoek en data bezig te zijn? Dit is je kans! Ga aan de slag
met het onderzoeksbedrijf van deze fokkerij. Bekijk de vacature
online.

Allround medewerker groenteteelt
Regio Baarlo | Vac. Nr. P054821

In deze functie maak je onderdeel uit van een gezellig
en hecht team, waar collegialiteit en flexibel zijn hoog in
het vaandel staan. Spreekt dit jou aan en werk je graag
zowel binnen als buiten?

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl
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pen, de evenementen. Dit akkoord past
gewoon niet bij Venray. Hier kunnen we
niet achterstaan.” Het CDA verwijt de
vier coalitiepartijen dat ze veel willen
gaan onderzoeken. “De natuur krijgt er
een schepje bovenop, maar het platteland staat in de fik. Wat betekent dit
voor de inwoners, de ondernemers en
de verenigingen?”
Anne Thielen wilde ook van de wethouders een reactie horen, maar dat stond
burgemeester Leontien Kompier niet
toe. Ze zei dat de wethouders pas aan
bod komen bij de bespreking van het
collegeprogramma. “Vanavond zult u
het als raadsfracties met elkaar moeten
doen.”

Het vertrouwen heeft
een behoorlijke deuk
opgelopen

Tekst: Henk Willemssen

Meeste uitstoot stikstof
langs A73
Langs snelweg A73 zijn de grootste concentraties van stikstof in
gemeente Venray, vooral rondom de afslagen naar Venray.
“Maar de hoeveelheden vallen onder de wettelijke grenswaarden”,
zei wethouder Daan Janssen (D66) in de raadsvergadering van
donderdag 30 juni.
André van Maarschalkerwaard
(GroenLinks) stelde vragen
over stikstof en ammoniak.
“Stikstof heeft niet alleen invloed
op onze natuur, maar ook op onze
gezondheid. Met name de vorming
van fijnstof uit ammoniak baart
ons grote zorgen, want recente
metingen tonen aan dat de ammoniakconcentraties in Venray erg
hoog zijn”, zei hij.

Afname
Daan Janssen vertelde dat het
RIVM geen overzichtskaarten
heeft van de ammoniakuitstoot.
De gemeente kan alleen een
berekening maken aan de hand
van de verleende vergunningen.
De wethouder meldde dat er in
gemeente Venray een afname
was van 5 procent. “Dat kwam
door het stoppen van negentien
varkensbedrijven, die gebruik

hebben gemaakt van de
saneringsregeling.”

Provincie
GroenLinks wilde ook weten hoe de
gemeente omgaat met vergunningen waarbij sprake is van stikstofemissie. Daan Janssen reageerde
dat deze vergunningen niet via de
gemeente lopen. “De provincie gaat
over de Wet Natuurbescherming.
Het is ons niet bekend hoe de provincie omgaat met de aanvragen.”
André van Maarschalkerwaard
haalde aan dat door de stikstofuitspraak van de Raad van State
een aantal vergunningen is vernietigd. Hij kreeg geen antwoord op
de vraag of dit ook in gemeente
Venray een rol speelde. “We worden
door de provincie niet actief op de
hoogte gehouden van vernietigingsbesluiten”, zei Daan Janssen.
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Inwoners melden overlast afvalzakken op straat
Gemeente Venray krijgt regelmatig meldingen van overlast door afvalzakken op straat. Dit is een gevolg
van de nieuwe methode voor afvalinzameling die op 1 maart is ingegaan. De afvalzakken voor plastic,
metaal en drankverpakkingen (PMD) worden vaker te vroeg of te laat buiten gezet.
Het College van B&W erkent dat dit
in sommige buurten een rommelig
straatbeeld oplevert, ook doordat
er ander afval wordt bijgeplaatst.
Toch kiest de gemeente er niet voor
om na een overlastmelding direct in
actie te komen en alles op te ruimen.
“Om verkeerd gedrag niet te belonen”, zegt het college in een brief
aan de gemeenteraad. “We zetten

andere middelen in om dit gedrag
te voorkomen zoals een brede communicatie voor alle doelgroepen om
draagvlak te creëren voor de nieuwe
inzamelmethode.” Bij verschillende
inzamelplekken zijn bordjes opgehangen met de tijdstippen waarop
de zakken neergezet mogen worden.
De nieuwe inzamelaar Remondis
haalt de PMD-zakken eens in de

twee weken aan huis op. Bij boogbouw is dit eenmaal per week.
Het college vindt het na vier maanden te vroeg om al conclusies te
trekken over het nieuwe afvalbeleid.
Dit zal gebeuren na de evaluatie, die
na een jaar wordt gehouden. Dan zijn
de burgers eraan gewend geraakt en
zijn ook ervaringen opgedaan met
alle seizoenen. Een bewonersonder-

zoek maakt deel uit van de evaluatie.
De eerste resultaten laten zien dat de
hoeveelheid restafval bijna is gehalveerd in gemeente Venray. Het restafval wordt nog maar één keer per
maand opgehaald. Het ingezamelde
groenafval is fors toegenomen.
Vanaf 1 maart kunnen de inwoners
iedere week hun groencontainer
gratis aan de straat zetten. Dit leidde
tot wel 2,5 keer zoveel ingezameld
groenafval.
De hoeveelheid plastic, blik en
drankverpakkingen is vrijwel gelijk

gebleven. Voor 1 maart moest dit
afval worden ingeleverd bij de afvalperrons in de dorpen en de wijken.
Het aan huis ophalen heeft als voordeel dat er vrijwel geen afkeur meer
is door het gebruik van doorzichtige
zakken. Bij de oude afvalmethode
werden vaak grote partijen PMD
afgekeurd, omdat ze vervuild waren
met ander afval. Daardoor kon dit
afval niet worden gerecycled, maar
moest het worden verbrand.
Tekst: Henk Willemssen

Venrays college in gesprek met agrariërs
Een delegatie van het College van B&W ontving op maandag 4 juli een afvaardiging van Venrayse agrariërs
voor een goed gesprek over de stikstofplannen. De afspraak om verder met elkaar door te praten, maakte het
college tijdens het boerenprotest op donderdag 30 juni, dat plaatsvond op het voorterrein van het gemeentehuis. “We hebben samen gepraat over de volgende stap in het proces en hoe we daarin samen kunnen optrekken. Het was een constructief overleg”, aldus loco-burgemeester Jan Jenneskens.
De agrariërs spraken hun teleurstelling uit over de stikstofplannen en
uitten vooral hun zorgen over de
toekomst van hun onderneming. Ze
spraken uit dat ze zich door de overheid in de steek gelaten voelen en
perspectief nodig hebben. Daarvoor
deden ze een dringend beroep op de
gemeente. “Venray is van oorsprong
een agrarische gemeente. Dat zit in

ons DNA. Agrarische ondernemingen gaan van generatie op generatie.
We hebben het dus over lange tradities die nu onder druk staan en vragen om een oplossing voor de lange
termijn.” Hoewel de provincie nu aan
zet is om gebiedsplannen te maken,
wil de gemeente niet achterover leunen. “Wij staan voor een sterk en
vitaal platteland. Wij blijven ons daar-

voor inzetten. Nu en in de toekomst.
Daarom spraken we met de agrariërs
af om de komende tijd met elkaar in
beeld te brengen waar de problemen
zitten, hoe groot deze zijn en hoe we
tot oplossingen kunnen komen. Met die
informatie kunnen we in gesprek met
de provincie om de Venrayse belangen
zo goed mogelijk te behartigen”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente Venray is al langer
bezig met de transitie in het landelijk gebied. Zo is Venray verbonden
aan het Platform Vitale Veehouderij,
waarin zij samen met vijf andere
gemeenten, de Rabobank, LLTB en
de Natuur en Milieufederatie werkt
aan een toekomst met veehouderij in Limburg. Hierbij staan gezonde
leefomgeving, innovatie, circulaire
landbouw en samenwerken centraal. Vanuit de betrokkenheid bij
de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
De Peel, hebben besturen van de
gemeenten rond de Peel al eerder hun
zorgen geuit over het ontbreken van

perspectief voor de landbouw.
“We moeten de opgaven ook
in samenhang bekijken”, zegt
Jenneskens. “We hebben meer uitdagingen die het landelijk gebied raken
zoals energie, klimaat, wonen en
gezondheid. Bij al deze opgaven zullen we er bij de provincie en het Rijk
op aandringen om deze in samenhang
te bekijken. De contacten zijn er, maar
we doen dit graag samen met de
hele regio. Ook die afstemming vindt
plaats. We zitten niet stil, maar pakken
het vraagstuk bij de kop.”

Open dagen
9 & 10 juli

Start verkoop laatst fase
4-persoons vakantiewoningen met uitzicht op het water

4-persoons vakantiewoning

•

Gelegen aan de Brunssummerheide

•

Gasloze vakantiewoningen

•

Laatste fase op het vakantiepark

•

Uitstekende verhuurmogelijkheden

Meer weten? Kom dit weekend naar EuroParcs Brunssummerheide.
Adres: Akerstraat 153, 6445 CP Brunssum
Village Cottage

€179.000 ,- excl.B.T.W.

Kijk voor meer informatie en het gehele verkoopaanbod op europarcsverkoop.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Een tweede aanmeldpunt voor asielzoekers is nodig
Het Kabinet wil een tweede aanmeldcentrum in de Noordoostpolder realiseren. Dit omdat het Groningse Ter Apel de toestroom van asielzoekers
niet meer aan kan. De gemeente vindt het echter onwenselijk, omdat er geen draagvlak meer te vinden is voor de plannen.
Al meerdere weken slapen asielzoekers buiten,
omdat in het aanmeldcentrum geen plek meer
is. De nood is hoog en daardoor is een tweede
aanmeldpunt nodig. Dit omdat ieder mens recht
heeft op een humanitaire slaapplek. Echter, andere landen kunnen ook een steentje bijdragen aan het asielprobleem en Nederland hoeft

niet iedereen op te vangen. Het draagvlak voor het
opvangen van asielzoekers wordt steeds kleiner,
omdat Nederlanders zelf ook te maken hebben met
problemen op de woningmarkt. Deze asielzoekers
zullen namelijk ook een verblijfsvergunning krijgen
en dan een woning toegewezen krijgen. In verschillende gemeenten in Nederland heerst er onrust

over wie een bepaalde woning toegewezen moet
krijgen. Iedere gemeente moet namelijk een aantal
statushouders verplicht huisvesten.

Een tweede aanmeldpunt voor asielzoekers is nodig.
Wat vindt u?

Camera’s bij speeltuinen zijn een goed idee
Hang camera’s op bij speeltuinen, zodat een drama zoals dat met Gino van der Straeten, de 9-jarige jongen die afgelopen week tragisch om het
leven kwam door een misdrijf, in het vervolg wellicht voorkomen kan worden. Het is een noodkreet van de entourage rondom Gino, die de overheid oproept tot actie. Niet iedereen zit er echter op te wachten dat zijn of haar kind wordt gefilmd. Welk belangen weegt zwaarder? Veiligheid
of privacy?
vanwege de privacy in de openbare ruimte ze niet
te plaatsen. “Wel allemaal je pinpas en telefoon
gebruiken, maar als we het hebben over het veilig laten spelen van kinderen (met als bijvangst
dat volk wat vernielingen aan meent te moeten
richten op speelplaatsen) dán hebben we opeens
weer privacy issues... Camera’s en het liefst zo snel
mogelijk.” Marieke Blom zegt dat ontvoeringen

niet altijd in een speeltuin gebeuren. “Dan kun je
overal camera’s gaan plaatsen. Ook Kim Thiel ziet
geen heil in het hangen van camera’s. “Als opvoeder meer betrokken zijn bij je kinderen kan ook een
groot verschil maken. Toen mijn kinderen die leeftijd hadden mochten ze ‘s avonds alleen op het veld
achter het huis zodat ik ze kon zien. Camera’s vind ik
een te grote inbreuk op privacy.”

Oh, zit dat zo!

Afschaffing van de Fiscale
Oudedagsreserve (g)een probleem?
Voor pensioenopbouw van werknemerspensioenen is de zogenaamde omkeerregeling van toepassing. Dat betekent dat de betaalde pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is, zodat minder belasting verschuldigd is. Belastingheffing vindt te zĳner tĳd plaats over de pensioenuitkering.
mie betaald. Daarom werd de FOR in
het leven geroepen. De FOR is een
fiscale aftrekpost zonder dat er premie wordt betaald. De ondernemer
bouwt dus met de FOR geen pensioen op.

Ondernemers kennen geen verplicht
pensioen en daar komt de Fiscale
Oudedagsreserve (FOR) om de hoek
kijken. In de fiscale prehistorie is
kennelijk bedacht dat ook de ondernemer moest kunnen profiteren van
de aftrek van de pensioenpremie,
zelfs al wordt er geen pensioenpre-

Mooi
Natuurlijk

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

aanslag die in de tienduizenden
euro’s kan lopen. Helaas komt dit
vaak als een verrassing.

De gedachte was dat de ondernemer bij staking en verkoop van zijn
onderneming middelen zou vrijmaken om alsnog een pensioen
aan te kopen en vervolgens net
als de werknemer over de pensioenuitkering belasting te betalen.
Veel ondernemers willen of kunnen
echter bij de staking van hun onderneming geen pensioen aankopen.
De in het verleden daardoor feitelijk onterecht genoten fiscale aftrek
wordt dan in één keer teruggedraaid en de ex-ondernemer wordt
geconfronteerd met een belasting-

De ondernemer kan ook daadwerkelijk pensioenpremies storten en
daarvoor ook fiscale aftrek krijgen. Geen ramp dus, de afschaffing
van de FOR? Nou, niet helemaal.
De maximale pensioenpremieaftrek
is afhankelijk van de zogenaamde lijfrenteruimte. Die lijfrenteruimte wordt
berekend over het inkomen van een
jaar eerder. Zo kan de belastingdienst
de lijfrenteruimte tijdig berekenen.
Het gevolg is dat indien een slecht
jaar gevolgd wordt door een goed
jaar, er in het goede jaar geen ruimte
is om een lijfrente te storten, terwijl in de omgekeerde situatie in het
slechte jaar geen inkomen is om de
betaalde premie op af te boeken.

WESPENOVERLAST?

T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130
Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL

Voor aardbeienplanten - groente
planten o.a. winterpreiplanten
- fruitbomen en klein fruit naar
Thijs Huys Langstr. 64 5963NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52
Rijbewijskeuringen 75+, wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48

Column

Riek

Bespreking poll week 25

Martin de Koster vindt het een beter idee om
zo’n gasten nooit vrij te laten als ze al iets uitgevreten hebben. “En zo’n psychologen die
zo’n gasten weer vrij laten rondlopen mogen
ze ook wel flink straffen. Dat gebeurt nooit en
komt toch vaak voor.” Rob Stoter geeft aan dat
in praktisch élk winkelgebied er camera’s hangen. Hij begrijpt dan ook niet het argument om

Willy’s Wereld

In de praktijk wordt vaak de FOR
gebruikt om deze problematiek te
omzeilen. In een goed jaar wordt dan
FOR toegepast voor de aftrekpost en
in een later jaar de premie betaald,
waarmee de FOR weer wordt afgebouwd. Een praktische oplossing voor
een lastig probleem. Dus toch jammer
dat nu wordt voorgesteld om de FOR
af te schaffen.

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

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Het dorp liep vol met hanenkammen, tattoos en legerkisten.
Ysselsteyn zou overgenomen
worden door punkers, metalheads en aanverwanten.
Ook wij mochten gelukkig weer
een paar dagen werken op het
mooiste festival van Nederland:
Jera On Air. Bij het Zorghuus
echter hing de vlag halfstok.
Dat was niet vanwege de komst
van een paar duizend muziekliefhebbers. Als er bij het Zorghuus
een sterfgeval is, dan wordt uit
respect de vlag halfstok gehangen. Ik vind dat een mooi gebaar.
Deze keer was ik er echter zelf ook
bij betrokken.
Tante Riek was overleden. Of ja,
tante. Het was geen direct familielid. Het begrip ‘tante’ had vroeger
nog een andere lading dan een zus
van vader of moeder. Ik had een
tante Fien, een tante Nolda, een
tante Geurts (voornaam onbekend) en dus ook een tante Riek.
Het waren allemaal vrienden van
de familie en die werden steevast
tante genoemd. Vreemd genoeg
werden de mannen geen oom
genoemd.
Tante Riek was een erg goede
vriendin van mijn moeder en de
reden daarvan ligt in het feit dat
ze allebei afkomstig waren van
Deurne en in de jaren zestig neerstreken aan de andere kant van het
kanaal. Riek was ook de moeder
van John. Hoewel een jaar jonger trokken we in onze jeugd en
tienerjaren veel met elkaar op als
echte vrienden. Toen het nieuws
van het overlijden van Riek ons
benaderde, was het duidelijk dat ik
eerst naar de uitvaart zou gaan.
Het was een mooie dienst waarin
ook verhalen naar voren kwamen
over de relatie tussen mijn moeder en tante Riek, over de avonturen met lege bierkratten die ik
met John meemaakte en over het
veel te vroeg overlijden van Elly,
de oudste zus van John. Het raakte
me diep en ik besefte me dat er
weer een stukje jeugdherinnering
als sneeuw voor de zon verdwenen was.
Maar het leven gaat door en een
paar uur later voelde ik me weer
18. John was ook op JOA, het
voelde even alsof we weer in onze
jonge jaren op Werchter stonden.
Proost Riek, bedankt dat je er voor
ons was.
Hou vol!
Willy
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VENRAY Lokaal

Aruba meets Venray
Het was bijna niet te geloven, maar op 15 juni ontvingen we de plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Aruba, dhr. Ady Thyssen in
Venray. Niet zomaar een kennismakingsbezoek, maar een met een missie.
In deze tijd, waarin Nederland worstelt met de stikstofproblematiek,
waarin het een moeilijke en onzekere tijd is voor onze boeren, komen
zij de samenwerking opzoeken.
Mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden op het gebied van landbouw, maar vooral veeteelt. Voor een

VVD Venray

drijven gerealiseerd kunnen worden
op het eiland.
Ook deed de minister graag een
oproep aan de agrariërs: lijkt het jou
een mooie kans om naar het buitenland te emigreren en een boerenbedrijf ter plekke te starten? Laat dan
van je horen.
Hierbij wil ik zelf de kans nog grijpen om een compliment te maken
aan de lokale boeren voor de vreedzame protesten, onder andere bij het

gemeentehuis. Samen moeten wij
respectvol de verbinding met elkaar
zoeken, in dialoog blijven en samenwerken om te kijken hoe de belangen van de agrariërs vertaald kunnen
worden in deze crisis. VENRAY Lokaal
is dan ook blij dat hiervoor met een
grote meerderheid een motie is aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van 30 juni.

vollegronds tuinbouw zal in haar huidige hoogtechnologische vorm niet
meer kunnen bestaan. Over de prijsstijging en de kaalslag op ons platteland lijkt nog niet te zijn nagedacht.
Nederland is het voorbeeld voor de
wereld in het produceren van hoogwaardig voedsel op de meest duur25 miljard voor uitgetrokken. Is dat
zame manier. De wereld kijkt hoe wij
slim? De gevolgen van het stikstofdit doen en koopt onze technologie.
plan zijn voor onze regio heel verstrekkend. Het gaat niet alleen om de Duurzaam doordat onze intensieve
teeltmethodes per eenheid productie
veehouderij; ook de akkerbouw en

het minste vraagt van de belangrijkste bronnen: grond, water, mest en
gewasbeschermingsmiddelen. Nu de
overheid de intensieve teeltmethode
wil wegjagen, gaan we veel minder
voedsel kunnen produceren. Straks
zijn er meer grond en hulpstoffen
nodig voor de productie van dezelfde
hoeveelheid. En dan is er echt minder ruimte over voor echte natuur.

eiland als Aruba, waar alles geïmporteerd moet worden, willen zij graag
zelfvoorzienend zijn in de toekomst.
Deze zoektocht naar de know-how
begon juist hier in Limburg, in Venray
en omgeving. Er wordt gedacht aan
samenwerking in de vorm van een
stage, waarna uiteindelijk boerenbe-

De prijs van het stikstofplan
Ronald Plasterk (oud- minister PvdA) schreef in de Telegraaf van 17 juni:
‘Het stikstofprobleem is ontstaan doordat bij de vorming van de Natura
2000-gebieden en het vaststellen van de normen de lobbyisten, bijbehorende academici en hun wederpartijen op het ministerie iets hebben doorgedrukt terwijl de rest niet oplette en niemand zich de gevolgen realiseerde.
De stikstofuitstoot in Nederland is sinds 1990 bijna drie keer afgenomen.’
De rechter heeft uitgesproken dat
de regering zich aan zelfopgelegde
normen moet houden, terwijl die
normen tientallen keren strenger
zijn dan in andere landen. Er wordt

CDA Venray

Amira Luydens, raadslid

John Willems, commissielid

Dé cruciale schakel
Een gemeenschapshuis is, zonder twijfel, een cruciale schakel in de
Venrayse dorpen en wijken. Het is dé plek waar verenigingen en
dorpelingen, zowel jong als oud, bij elkaar komen om activiteiten te
ontplooien. Dergelijke activiteiten zorgen ervoor dat een dorp of wijk
bruisend is en blijft.
Denk hierbij aan: het vieren van
Vastelaovend, het repeteren van de
plaatselijke fanfare en/of koor, het
wekelijkse sportuurtje of een drankje
doen aan een tafeltje met buurtgenoten. Bovenstaande is maar een
greep uit de vele mogelijkheden die

een gemeenschapshuis de inwoners
van een dorp of wijk biedt.
Helaas heeft corona de afgelopen
jaren ervoor gezorgd dat gemeenschapshuizen minder of niet bezocht
werden. Naast het feit dat dit een
zware wissel trekt op de exploitatie

van gemeenschapshuizen, zagen verenigingen door corona hun ledenaantal teruglopen. Ook zorgt de huidige
tijd, waarbij mensen veel meer op
zichzelf zijn, ervoor dat sommige
dorps- en wijkgenoten zich mogelijk eenzaam voelen. CDA Venray
is voorstander om gemeenschapshuizen, juist nú, zo breed mogelijk
in te zetten binnen onze samenleving. Samen zorgen wij ervoor dat
gemeenschapshuizen zo optimaal
mogelijk kunnen worden gebruikt

en ingezet. Op deze manier dragen gemeenschapshuizen zorg voor
de broodnodige verbintenis tussen
mensen en worden/blijven zowel
gemeenschapshuizen als verenigingen financieel gezond. Heb je zelf
een idee voor je eigen dorp of wijk
waarbij het gemeenschapshuis dé
cruciale schakel is? Schroom dan niet
en maak er werk van! Je dorps- en/of
wijkgenoten zullen je dankbaar zijn.
Mark Weijers

Adver torial
Adver torial

* Tijdens je sollicitatiegesprek leggen we je graag uit
wat de bonusvoorwaardes zijn.

Star t
bonurso *

250 eu

Wij zoeken een

MEDEWERKER HOUSEKEEPING
(12 - 15 - 20 uur)

Kies zelf hoeveel dagen je wilt werken! Je kunt 2, 3, of 4 dagen werken
Wil jij je werk en je gezin op een ﬁjne manier combineren?
Dan is een baan in ons houskeeping-team echt iets voor jou!
Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat onze gasten elke dag van een goed
verzorgde kamer kunnen genieten.
• Je werkt van 9.00 – 15.00 uur
• We betalen boven het CAO-loon
• Je deelt mee in de fooienpot
• Vaste vrije dagen zijn in overleg mogelijk

Bel voor meer info: 077 - 4731296 en vraag naar Lennart Peters,
bel of app rechtstreeks met Lennart: 06 - 11255760
of stuur een mail naar info@maasparel.nl

Hotel – Restaurant De Maasparel
Schans 3 - 5 • 5944 AE Arcen
www.maasparel.nl • info@maasparel.nl

Geslaagde
Geslaagde open
open dag
dag Onze
Onze Loods
Loods

Onze Loods zette zaterdag 25 juni de deuren open voor publiek. Tĳdens de open dag ervaarden de bezoeOnze
Loods
zettLoods
e zaterdag
25 juni deop
deuren
open voor
publiek. Tĳdens
de bezoekers wat
Onze
kan betekenen
het gebied
van participatie,
taalde
enopen
werk.dag
Eenervaarden
zeer geslaagde
en
kers
wat Onze open
Loodsdag
kanmet
betekenen
op het gebied
vanalle
participatie,
taal
en werk.
zeer
geslaagde en
drukbezochte
veel belangstelling
voor
activiteiten!
Onze
LoodsEen
biedt
werkplekken
voor
drukbezochte
open
dag met veel
belangstelling
voor
alle activiteiten!
Onze
werkplekken
voor
mensen die extra
begeleiding
nodig
hebben in het
verrichten
van werk.
OokLoods
zĳn erbiedt
mogelĳ
kheden voor
mensen
die extra
begeleidingparticipatietrajecten
nodig hebben in het verrichten
van werk. Op
Ooktermĳ
zĳn er
mogelĳ
voor
dagbesteding,
taaleducatie,
of vrĳwilligerswerk.
n komt
erkheden
plek voor
inwodagbesteding,
participatietrajecten
of vrĳ
willigerswerk.
Opontdek
termĳn
komt
voor
inwoners die onder taaleducatie,
begeleiding groeien
naar een betaalde
baan.
Kom langs en
het
zelf!erJeplek
vindt
Onze
Tekst
en beeld:baan.
NLW Groep
ners
begeleiding
groeien
naar/een
betaalde
Kom langs en ontdek het zelf! Je vindt Onze
Loodsdie
oponder
de Venloseweg
22-24
in Horst.
Loods op de Venloseweg 22-24 in Horst. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Geplukt

Zoë Heldens Venray
Zo’n grote liefde voor katten hebben dat je er zelfs je beroep van maakt. Zoë deed het. Na een kappers
opleiding, secretaresse werkzaamheden, bardiensten in Oostenrijk en werken als kok in de zorg, is er
maar één ding dat haar het gelukkigste maakt: oppassen op katten. Deze week wordt Zoë Heldens (27) uit
Venray geplukt.

Onze andere kat Sprinkel komt uit een
huis waar honderd andere verwaarloosde katten zaten. De politie heeft
ze daar weggehaald en naar een asiel
in Sevenum gebracht. Daar heb ik
Sprinkel vandaan. Tot slot hebben we
nog de schuchtere Milo, afkomstig uit
Italië. We waren op vakantie in Italië
en niemand wilde haar hebben. Ze zou
zonder eten achterblijven en dat kon
ik niet over mijn hart verkrijgen dus
is ze in de 15 uur durende autorit met
ons meegegaan.” Het liefst heeft Zoë
in de toekomst haar hele huis vol met
katten. “Dat zou ik graag willen, maar
dat is voor de beestjes zelf niet te
doen”, lacht ze.

Kattenoppas

Zoë is geboren in Well. In groep 5
verhuisde ze naar Wellerlooi, waar
ze is opgegroeid. Haar ouders
zijn op jonge leeftijd gescheiden,
namelijk toen ze 3 jaar oud was.
Zoë kijkt terug op een prettige
jeugd. Na de basisschool ging
Zoë naar het mbo op de middelbare school in Gennep. “Al mijn
vriendinnen gingen daarheen,
dus dat was een makkelijke keus
voor mij.” Een studiekeuze maken
was daarentegen geen makkelijke keuze. “Mijn moeder was
werkzaam als kapster. Ik had echt
geen idee wat voor een oplei-

ding ik moest kiezen dus ik besloot
toen hetzelfde werk te gaan doen als
mijn moeder. Ik ben er na een jaar
mee gestopt.” Vervolgens besloot
Zoë om secretaresse te worden.
“Dat was ook totaal niks voor mij”,
zegt de Venrayse. De liefde voor dieren is niet iets van de laatste jaren.
“Ik wilde altijd al iets met dieren
doen, maar wat precies wist ik niet.
In een asiel werken leek me wel
leuk, maar dat is allemaal vrijwillig. Ik ben vervolgens in de horeca
beland”, geeft Zoë aan. Inmiddels
werkt Zoë 20 uur per week als kok
bij zorghuis Crescendo in Venlo.

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
5

7

3
5

4

2

8

7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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5

1

8

Oplossing vorige week:

5
5

8

6

7

3

1
2
8

3

7

5

8
1

9

Grenzeloos verliefd
Zoë heeft twee keer drie maanden in
Oostenrijk gewerkt. De bergen en de
natuur trokken haar onwijs. Daarom
besloot ze om het te combineren met
haar werk. “Een perfecte combi”, aldus
Zoë. De natuur is iets dat Zoë ook
graag fotografeert. “Fotograferen is
een hobby van me. Vaak zet ik natuur
of katten op de kiek.” In Oostenrijk
is Zoë ook haar huidige vriend tegen
het lijf gelopen. “Ik heb mijn vriend
ontmoet toen ik in Oostenrijk ging
werken. Ik werkte achter de bar in
de après-ski, hij in de keuken”, zegt
Zoë. Ze woont inmiddels vier jaar in
Venray samen met haar vriend. Haar
vriend is afkomstig uit Bergen op
Zoom. “We zochten een woning tussen Wellerlooi en Bergen op Zoom in.
Uiteindelijk is het voor mij dicht bij
huis gebleven en is het Venray geworden”, geeft ze aan.

Dierenvriend

4
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Daarnaast is ze actief met haar eigen
onderneming als kattenoppas.
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“Ik ben als enig kind opgegroeid met
katten”, geeft Zoë aan. “Thuis hadden
wij vroeger drie katten. Ook familie en vrienden om me heen hadden
altijd katten. Ik ben ermee opgegroeid en ik weet niet beter.” Ook de
vriend van Zoë is gek op katten.
“Mijn schoonmoeder had vroeger wel
tien tot twintig katten. Een perfecte
match dus”, aldus Zoë. Momenteel
is de Venrayse ook baasje van drie
katten met ieder een eigen verhaal.
“Onze eerste kat Chipsie. Die heb ik
uit een asiel gehaald in Smakterheide.

“Vlak voor onze geplande vakantie werd mijn kat Sprinkel ziek.
Het beestje kreeg een tandziekte en
al zijn tanden moesten eruit. De kat
gedroeg zich gestrest. De dierenarts
zei dat het heel slecht zou zijn voor
de kat om haar naar het pension te
brengen. Wat nu, vroegen we ons af.”
Zoë ging op zoek naar een kattenoppas, maar die kon ze in de omgeving
niet vinden. Zo kwam ze op het idee om
zelf een kattenoppasbedrijf te beginnen. Zoë besloot het roer helemaal
om te gooien en begon op 15 juli 2021
met haar eigen onderneming onder de
naam ‘Kattenoppas Zoë’. Volgens Zoë
kun je haar bedrijf beschouwen als een
pension. “Het enige verschil is dat ik bij
de mensen aan huis kom. Ik verzorg de
katten, geef ze te eten, geef ze aandacht en ik maak de kattenbak schoon”,
zegt ze. De kattenliefhebster heeft twee
maanden geleden een katgedragscursus
gevolgd om het gedrag van katten beter
te begrijpen. Ook heeft ze een EHBOcursus voor katten gevolgd, mocht de
kat iets overkomen.” Het is belangrijk
om te weten hoe je moet handelen met
verschillende soorten katten met verschillende gedragingen”, geeft ze aan.
Naast dat het voor Zoë handig aansluit
bij haar beroep, heeft ze de cursussen
puur uit eigen interesse gevolgd.

Carrièreswitch
Zoë heeft het inmiddels zo druk met
haar nieuwe onderneming dat ze haar
baan als kok in de zorg aan de kant
kan schuiven. “Ik heb soms wel twaalf
katten op een dag die ik kan verzorgen. Dan ben ik met mijn andere baan
soms wel 60 tot 70 uur in de week
aan het werk. Dat wordt me iets te
veel.” Zoë geeft aan dat ze niet had
verwacht dat er zoveel vraag naar
was. “Mensen snapten het begrip
‘kattenoppas’ in eerste instantie niet.
Ze moeten wennen aan het idee.
Inmiddels vinden ze het heel fijn en
wordt het steeds meer gewaardeerd”,
zegt ze. Zoë heeft het momenteel zo
druk met haar onderneming dat ze
haar eigen vakantie maar op blijft
schuiven. “Mijn klanten bevinden zich
van Panningen tot aan Venlo tot aan
Venray. Ze zitten op allerlei plaatsen in
Noord-Limburg. We hebben de vakantie van week 36 naar week 37 naar
week 38 geschoven. Ik denk niet dat
we nog op vakantie gaan deze zomer.”

Tekst: Milou Peelen

Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 SixtiesPopGold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Back to the years
of Rock ‘n Roll
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Rooj laat
Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst
19.00 Rooj laat
Laatste dinsdag v/d maand.
18.00 – 19.00 Rond de tafel
Raadsvergaderingen van Gemeente
Venray zullen op wisselende tijden
live worden uitgezonden
Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
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
21.00 Avonddienst
22.00 Rooj Laat
Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Weekendkalender
Vrijlaat!
Rooj Laat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Venradio met Freek & Marc
10.00 Venradio met Maik & Sanne
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
16.00 Weekenddienst
18.00 De Avondformule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray Vroeg
08.00 Moments to Remember
09.00 Even Stilstaan
09.30 Heilige mis
11.00 Wette nog?
12.00 Lunchbox
13.00 ‘t Roojs Café
14.00 Zondagmiddag Live
17.00 Zondagse Soep
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalig lied
20.00 Gouden Akkoorden
21.00 Love Night

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Scheidsrechters in het zonnetje gezet
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray heeft zeer recent vijf leden gehuldigd die de vereniging al vele jaren
trouw zijn. Het gaat om Jan Alards uit Melderslo (vijftig jaar lid), Theo Arts uit Venray (vijftig jaar lid),
Mart Peeters uit America (veertig jaar lid), Jo Smits uit Venray (veertig jaar lid) en Math van den Bekerom uit
Venray (veertig jaar lid).

Kunstaanbod bezichtigen

Elfde editie kunstmarkt
Kunstfladder in Venray
De elfde editie van kunstmarkt Kunstfladder vindt op zondag 10 juli
plaats op de centrale pleinen in hartje Venray. Op deze kunstmarkt
kunnen de bezoekers het kunstaanbod bezichtigen. Denk daarbij
aan keramisten, schilders in verschillende technieken, beeldhouwers, edelsmeden, glaskunstenaars, textielkunst, houtbewerking
en meer.
Dit jaar staan er rond de zeventig
kramen opgesteld, waarin kunstenaars zichzelf en hun werk presenteren. Verschillende kunstenaars
zijn tijdens de markt ook live aan
het werk. Dit zorgt voor interactie
met het publiek. De kunstenaars
delen graag hun passie.
Tijdens Kunstfladder is er de
mogelijkheid voor kinderen om

Tijdens de jaarlijkse barbecue werden
zij in het zonnetje gezet. Ze ontvingen
bloemen en een fraaie oorkonde.
Het is de tweede keer in korte tijd dat

de scheidsrechtersvereniging leden
huldigt. Tijdens de algemene ledenvergadering viel die eer te beurt aan Hay
Achten (Oirlo), Jan van Bracht (Nieuw-

Bergen), Math Janssen en Wiek Künen
(Sevenum). Zij waren allen vijftig jaar
lid. Kiran en Ram Subudar uit Deurne
waren toen allebei 25 jaar lid.

Insectenwandeling georganiseerd
in Boshuizerbergen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 10 juli een insectenwandeling in de Boshuizerbergen. Daarbij
gaan de deelnemers op zoek naar de vrij zeldzame bruine eikenpage. De excursie start om 14.00 uur aan het
einde van de Zuiderbergweg in Oostrum. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.
De vrij zeldzame bruine eikenpage
komt lokaal voor op de hogere zandgronden in het binnenland, de duinen
en Zuid-Limburg. De bruine eikenpage legt de eitjes op kleine boompjes: kwijnende boompjes die in de
schaduw van hogere groeien, miezerige exemplaren die op te arme grond

groeien of opslag van jonge eikjes.
Meestal zet het vrouwtje de eitjes
afzonderlijk af op een halve tot anderhalve meter hoogte.
De vliegtijd is van half juni tot begin
augustus. In die tijd besteden deze
vlinders veel tijd aan nectar drinken uit onder andere bloemen van

braam, sporkehout, wilde liguster,
jacobskruiskruid en koninginnekruid.
In het gebied Boshuizerbergen langs
het spoor, waar de wandeling gaat
plaatsvinden, worden ook andere
insecten benadrukt. Toch staat het
zoeken naar de bruine eikenpage centraal.

Wat doen onze Transportplanners?
De Transportplanners van AB Texel
zorgen er dagelijks voor dat er een
efficiënte planning wordt gemaakt voor
het transport van agrarische producten,

zich gratis te laten schminken.
Daarnaast worden er kleine workshops gegeven speciaal voor kinderen. Ook zijn er dit jaar weer
verschillende muziekoptredens.
De markt begint om 11.00 uur en is
om 17.00 uur afgelopen.

Thema tijd

Zangkoor Jointoo sluit
seizoen af met optreden in
het Odapark
Koor Jointoo sluit op zondag 10 juli het seizoen af met een optreden in het Theehuis van het Odapark. Het thema van dit jaar is
‘Tijd’, omdat het de afgelopen twee jaar een bijzondere tijd was
volgens de zangclub.
Passend in dit thema zal Jointoo
een optreden verzorgen onder
muzikale leiding van Geert
Verhallen met gastoptredens van
fluitiste Isa Rongen uit Sevenum
en dans door Annemarie Joris van
Denzz paaldansstudio. Zij wordt
begeleid door Jessica Jansen op het
keyboard.

Het optreden wordt gepresenteerd
door een verteller aan de hand
van gedichten en een verhaal.
Het optreden begint om 14.30 uur
en eindigt rond 16.00 uur met een
pauze tussendoor. Toegang is gratis
en tevens kan een bezoek gebracht
worden aan de tentoonstellingen in
het Odapark.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

zoals (poot)aardappelen, uiten, erwten en
suikerbieten. Als Junior Transportplanner
ga je dit team ondersteunen en leer je

Vacature: Junior
Transportplanner
Locatie: Broekhuizenvorst

gaandeweg alles over dit mooie vak.
Wat verwachten we van jou?
Het enige wat we van jou verwachten
is dat je gemotiveerd bent, zin hebt in
een nieuwe uitdaging én niet bang bent
om vragen te stellen. Wil je deze baan
combineren met een opleiding? Dat is

Is het jouw droom om aan de slag
te gaan als Transportplanner, maar
beschik je (nog) niet over een afgeronde
opleiding en/of relevante werkervaring?
Dan hebben wij leuk nieuws! Bij AB
bieden wij nieuw talent namelijk graag
de kans om hun dromen waar te
maken. Daarom kun je bij ons aan de
slag als Junior Transportplanner. Onze
ervaren collega’s staan klaar om jou alle
kneepjes van het vak te leren!

natuurlijk geen probleem. Bij AB vinden
we het juist goed als collega’s zichzelf

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:
VENRAY CENTRUM
VENRAY LANDWEERT
VENRAY BRUKSKE
MERSELO

verder ontwikkelen.

HEIDE

Interesse? Stuur dan je cv en motivatie

GEIJSTEREN

naar hr@abtexel.nl.
Wil je eerst nog wat meer weten?
Neem dan contact op met Lisanne
Nauta via 088 - 94 35 058 of bekijk de

WERKZAAMHEDEN

volledige vacature op

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

www.abtexelgroup.work.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Venrayse schutterij door naar finale van het Oud Limburgs
Schuttersfeest
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray heeft wederom de
finalezaterdag van het Oud Limburgs Schuttersfeest bereikt.
De Venrayse schutterij probeert een belangrijke speler te worden in de
eindoverwinning van dit schuttersfeest en daarmede in 2023 dit megaevenement te organiseren. Na de tweede plaats in 2019 resteert om
slechts één positie hoger te eindigen.
Waar normaal circa 890 schutterijen
de twee inschietronden overleven,
bleef nu de teller op 33 schutterijen staan. Dit komt door de wind.
Vervolgens duurde het slechts één

twee leden van de Venrayse schutterij. Teun Bom behaalde in de derde
divisie de eerste prijs en Ruthger

Spanjaard behaalde in de vierde divisie de tweede prijs. Het zestal bestaat
uit Henk de Klein, Patrick de Klein,

Geert Hendriks, Alex Lamers, Ron
Linders en Hans van Rhee.

kavelronde om onder de grens van
dertig schutterijen te komen en zullen zaterdag 9 juli 24 schutterijen met
elkaar de eindstrijd aangaan.
Persoonlijke successen waren er voor

Vaders uitgenodigd

Papa-dag in Smakt en
Venray
Het heiligdom van Sint Jozef in Smakt en het centrum van Venray
vormen zondag 10 juli het decor van Papa-dag. Voor deze dag van rust
en bezinning, viering en ontmoeting zijn alle papa’s uitgenodigd, ook zij
die normaal de kerkdeur niet meteen platlopen.
Papa-dag: zo goed en kwaad als het
kan, kun je (aankomend) vaderschap
combineren met je werkend bestaan.
Maar in het geloofsleven in je gezin is
het niet anders: kinderen komen thuis
met vragen of lezen graag bekende
Bijbelverhalen en willen daarover vragen en vertellen. Of ze staan voor hun
Eerste Heilige Communie of Vormsel.
Hoe kan je er mee omgaan? Wat kan
geloof in jouw gezin betekenen? Hoe
kan het je gezin tot zegen zijn?
De Papa-dag begint om 11.00 uur met
een mis. Na de lunch volgt om 13.00 uur
een lezing door Harry Schraven over de
betekenis van bisschop Frans Schraven
in de huidige tijd. Schraven, in 1873
geboren in Lottum, ging in 1899 als mis-

sionaris naar China. Tijdens de Tweede
Chinees-Japanse Oorlog werd hij in 1937
vermoord en verbrand. Aanleiding was
zijn weigering om de vrouwen die de
missiepost onder haar hoede had genomen als ‘troostmeisjes’ ter beschikking
te stellen aan soldaten.
Daarna staat om 14.15 uur een wandeling door Venray op het programma,
inclusief beklimming van de toren van
de Grote Kerk. De dag wordt om 16.00
uur afgesloten met een borrel en een
gezellig samenzijn.
Aan de Papa-dag zijn geen deelnamekosten verbonden. De kosten voor de
lunch en het bezoek van de kerktoren
zijn voor eigen rekening. Aanmelden
via contact@rkvenray.nl

VMK eert jubilarissen
Het Venrays Mannenkoor (VMK) heeft zaterdag 2 juli zijn negen jubilarissen van de afgelopen periode in
het zonnetje gezet. In De Perdstal werden in totaal 340 VMK-jaren gevierd. De jubilarissen zijn
Sef Fleurkens (50 jaar), Tonny van den Boom (25 jaar), Henk Koenen (50 jaar), Loet Janssen (25 jaar),
Hans Gommans (50 jaar), Leo Heldens (25 jaar), Harrie Surminski (25 jaar), Hans Oudenhoven (50 jaar) en
Theo Janssen (40 jaar). Meer informatie over het VMK is te vinden op www.venraysmannenkoor.nl

Het mooiste design komt uit Venlo

Leolux maakt de mooiste designmeubelen en exporteert ze wereldwijd. Op bestelling, dus helemaal naar de
wensen van de klant. We groeien hard en hebben veel behoefte aan echte vakmensen. We zoeken onder meer:

Medewerker montage
Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen uit houten delen en plaatmateriaal.

Inpakker & Coördinator inpakken

BiblioNu Venray organiseert
bezoek Kabouter Fluit tijdens
schoolvakanties
BiblioNu organiseert iedere vrijdagochtend tijdens de schoolvakantie
bezoek van Kabouter Fluit in de Perdstal in Venray. De activiteit is voor
kinderen van 2 tot 7 jaar en hun ouders of verzorgers. Samen met
kabouter Fluit en het bosvrouwtje lezen kinderen een prentenboek en
gaan ze op avontuur in het bos.

Omdat kwaliteitsproducten ook goed verpakt moeten zijn voor transport.

Medewerker voorbewerking
Onze rompen moeten het juiste schuimcomfort krijgen. En daar ga jij voor zorgen.

Operator stof/leersnijden (ploegendienst)
Mooie bekledingsmaterialen moeten met zorg worden gesneden. Ga jij onze machines bedienen?

Medewerker bekledingsmagazijn
De beheerders van onze stofvoorraad en ons legendarische Leolux-leer.

Medewerker magazijn
Zorg jij straks voor beheer en uitgifte van onze grondstoffen?

Medewerker hospitality (24 uur)
Je zorgt voor een goede kop koffie in een schone kantine.

Junior constructeur productontwikkeling
Maak jij straks de perfecte constructies van onze meubelen?

KAM-manager
Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn bij jou in goede handen.

(Ervaren) Stoffeerders
Met de halffabricaten van de Leolux-collega’s produceren onze stoffeerders een perfect eindproduct.

Medewerkers spuiterij
Voor het aanbrengen van coatings in lak of poeder. Ook zoeken we een collega voor alle overige
werkzaamheden op de afdelingen spuiterij en tafelmontage.

Kinderen kunnen op een speelse
manier meer leren over de natuur, bijvoorbeeld door te zoeken naar kriebelbeestjes, heksensoep te maken of door
te speuren naar sporen. Ook wordt dit
gedaan door te knutselen en spelletjes
te spelen. Er is een natuurcoach aan-

wezig die spelen afwisselt met weetjes over de natuur. Iedere workshop
is afgestemd op het actuele seizoen.
Kinderen kunnen zich aanmelden via
de website van www.biblionu.nl/activiteiten of door zich aan te melden via
de betaalpaal in de bibliotheek.

Wij bieden:
Een goed marktconform salaris en flexibele werktijden, 24 vakantiedagen en een flink aantal ATV-dagen. Leolux
heeft een winstdelingsregeling en een goede reiskostenvergoeding woning-werk. Daarnaast kun je sporten met
korting en natuurlijk krijg je onze mooie Leolux-producten voor een extra interessante prijs.
Interesse?
Ga naar www.werkenbijleolux.nl en bekijk het hele vacatureaanbod.
Op de website kun je direct solliciteren.
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15-vragen aan

Sil Maas Ysselsteyn
ten, werken en korfballen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik hou niet echt van lezen, maar op
de basisschool heb ik verschillende
boeken gelezen en daar vond ik het
boek ‘Matilda’ van Roald Dahl het
leukste van.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Een zanger of zangeres, want het lijkt
me wel heel gaaf om op zo’n podium
te staan. Ik heb niet perse iemand
die ik heel leuk vind, maar ik zou wel
gewoon willen ruilen met iemand
die veel optredens heeft voor groot
publiek.

Wat zou je nooit weggooien?
Medailles die ik toen ik kleiner was
heb gewonnen met korfbal en carnavalsoptochten. Deze zou ik nooit
weggooien, omdat dat toch leuke
herinneringen zijn.

Wie is je grote voorbeeld?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Sil Maas
13 jaar
Peelland College
Ysselsteyn

en een beetje sportief bezig te
zijn. Als sport doe ik al mijn hele
leven aan korfbal en dat vind ik
heel leuk om te doen.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik heb niet perse één beste vriendin.
Wij hebben een hele hechte vriendinnengroep met zes meiden. Daar
heb ik mijn hele basisschool mee in
de klas gezeten en met vier van de
vijf zit ik nu nog steeds in de klas. We
gaan vaak naar feestjes en wandelen
veel om bij te kletsen.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Ik zou heel graag een wereldreis
willen maken, maar zeker niet
in mijn eentje. Dit wil ik dan wel
doen met één of meerdere vriendinnen. Ik zou me sowieso niet
veilig voelen alleen en het is veel
gezelliger met meerdere mensen. Het liefst heb ik dan wel een
beetje luxe, niet dat we met een
tentje overal heen moeten sjouwen.

De grootste beslissing is op dit
moment denk ik de keuze van
mijn school. Ik heb gekozen om
naar het Peelland te gaan in
Deurne. Ik voelde me het beste
bij Deurne en mijn broers hebben
daar ook op school gezeten. Ik
heb deze keuze samen met mijn
ouders gemaakt.

Wat deed je als kind het liefst?

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

De laatste foto die ik heb gemaakt
is met een vriendin. Deze foto is
genomen bij Jera On Air tijdens
het vrijwilligerswerk.

Op de vrijdag- en zaterdagavond
ga ik vaak naar feestjes en spreken
we af met vrienden en vriendinnen.
Mijn ideale weekend bestaat uit fees-

Buiten spelen en tekenen vond ik
het leukst om te doen. Ik hield er
ook altijd al van om te skeeleren

NLW Groep Panningen
zoekt
Venray zoekt
vakantiemedewerkers!
Voor
bij DHL
in Beringe
zoeken wij
Voor onze
onze werkplek
locatie Venray
zoeken
wij enthousiaste
enthousiaste
vakantiemedewerkers
(vanaf
16 jaar).
Het betreft
vakantiemedewerkers
(vanaf 16 jaar).
Het betreft
hier
hier
voornamelijk
logistieke
werkzaamheden.
Ben
jij
voornamelijk montagewerkzaamheden. Ben jij in juli in
enjuli
en
augustus
voor
minimaal
2
weken
beschikbaar,
kun
jij een
augustus voor minimaal 2 weken beschikbaar en heb jij
zelfstandig
naar onze
werklocaties
reizen en heb jij een
goede mentaliteit?
Dan
zoeken wij jou!
goede mentaliteit? Dan zoeken wij jou!

Belangstelling?
Belangstelling?
Neem dan contact op met NLW Groep:

Neem dan contact op met NLW Groep:
René van
Peter
van Belkum
Moorsel (0478-552 579) of
(06 51
81 76 61(0478-552
/ r.belkum@nlw.nl)
Niek
Geraedts
488)
WWW.NLW.NL

Heb je een bijbaantje?
Ik doe bij mensen poetsen. Ik poets
twee keer in de week en ik vind het
erg gezellig. Mijn geld geef ik uit aan
feestjes en kleren.

Zomerverwennerij
Ontspannende en verzorgende
rugbehandeling.
Info: www.mayproosten.nl

Ik denk mama, omdat zij een lange
tijd in de zorg gewerkt heeft en ik
daar veel van geleerd heb en het erg
leuk vond om te kijken hoe dat ging.

Wat is het leukste vak op school?
Het leukste vak vind ik tekenen, want
daar hoef je niet te veel bij na te denken en dan kun je gewoon je gang
gaan.

Wat vind jij het stomste vak op
school?
Het stomste vak vind ik geschiedenis,
omdat ik dat best saai vind en het is
niet iets is dat mijn interesse wekt.

Welke superkracht zou je willen?
Dat je jezelf kan verplaatsen naar
plekken binnen een paar seconden.
Het kost normaal gesproken veel tijd
om ergens naartoe te gaan.

Wat is je droombaan?
Het liefst zou ik in het ziekenhuis
mensen willen verzorgen en ze proberen beter te maken.

Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **”

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Hoi

Column

Wees
vriendelijk
Dat zijn twee woorden die ik
veel hoor op mijn opleiding.
Ik word namelijk opgeleid tot
MBB’er, een beroep in de zorg.
Zorgzaam en vriendelijk zijn
naar anderen en vertrouwen
opbouwen zijn hierbij erg
belangrijk. Een mens moet
namelijk als mens behandeld
worden en dat vind ik niet
meer dan normaal.
Op school hebben wij hier een
mega tof concept voor. De MAP,
oftewel ‘De mens achter de
patiënt’. Een persoon is niet
zomaar een patiënt, er zit een
heel leven en een heel verhaal
achter. Bij dit vak komen een
aantal personen naar school om
hun verhaal te doen over hun
leven en de situaties die zijn
gebeurd waardoor zij vele malen
het ziekenhuis binnen gingen.
Aangrijpend. Zo zijn vele verhalen
te beschrijven. Maar ook mooi,
mooi dat wij als toekomstige
zorgprofessionals leren hoe
iemands leven positief kan zijn/
worden, ondanks de medische
tegenslagen die zij hebben
meegemaakt.
Op dat moment zit je te luisteren,
en voelt iemand zich gehoord. Een
voorproefje van hoe het zal gaan
in het ziekenhuis, waar je ook
aandachtig luistert naar iemands
vragen of zijn/haar verhaal. In het
ziekenhuis bestaat er natuurlijk
een strakke tijdsplanning waar
je je als medewerker zoveel
mogelijk aan vast moet houden.
Toch is het nodig om een balans te
vinden tussen de tijdsplanning en
iemand gehoord laten voelen.
Ik wil dat ik mensen behandel
zoals ik behandeld zou willen
worden. Het is een proces van
geven en nemen. Ben je lief voor
iemand anders, dan verwacht je
ook dat iemand anders lief voor
jou zal zijn. Natuurlijk kan dit niet
altijd gewaarborgd worden. En
daarom dat ik dit keer hierover
schrijf.
Niet alleen in de zorg wordt
dit verwacht, maar ook in het
algemeen. Daarom wil ik iedereen
meegeven: wees een beetje lief
voor elkaar.

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Marin Driessen

