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Volmolen draait
Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg verrichtte op zondag 4 juli de opening van de volmolen bij de Loobeek in Merselo. De herbouw van dit historische bouwwerk is een initiatief van Stichting Loobeek. Voorzitter Hans Teunissen prees bouwvoorman Gerrit Hendriks en de vele vrijwilligers. “Zonder hun inzet was de bouw nooit mogelijk
geweest. Het is geweldig wat hier is neergezet.” Jacques Lamers en Koos Swinkels legden op 9 oktober 2020 de eerste steen. Koos Swinkels vertelde dat Venray vroeger twee volmolens telde. “Ze stonden aan de Broekweg en aan de Overloonseweg. Momenteel is er in heel West-Europa geen enkele volmolen meer te vinden. Tot vandaag hier in Merselo. Dit is
buitengewoon uniek.”
Ingrid van Eijndhoven van
Toeristisch Platform Venray wees
op de bijzondere omgeving. “Het
is hier superaantrekkelijk voor
toerisme en recreatie. Er komt een
struinpad door dit gebied en de
volmolen past in de promotie van
de schaapscompagnie. Het is een
plek om trots op te zijn.” Stichting
Loobeek werkt nog aan twee
andere historische projecten: de
boerenschans en de schaapskooi.
De volmolen werd gebruikt om van
schapenwol vilt te maken voor kleding. De molen wordt aangedreven
door de stroming van de Loobeek
en staat op de plek waar het verval
het grootst is. “De volmolen vertelt
ook het verhaal dat water niet vanzelfsprekend is”, zei Patrick van der
Broeck. “Als er vroeger geen water
was, was er ook geen energie.”

Gemeenteraad zegt vertrouwen
in Jan Loonen op
Wethouder Jan Loonen (CDA) had niet meer het vertrouwen van de Venrayse gemeenteraad. Een motie
van wantrouwen kreeg in de raadsvergadering van woensdag 30 juni steun van alle partijen behalve het
CDA. Anne Thielen, de andere CDA-wethouder, maakte aan het einde van de vergadering bekend per
direct op te stappen. Ze sprak van een politiek onveilig klimaat. “Hierin is geen rol voor mij weggelegd.”
Het is in Venray niet eerder voorgekomen dat een bestuurder werd
gestuurd vanwege een integriteitkwestie. Dat het College van B&W
nu geen enkele CDA-wethouder
meer telt, is ook een unicum.
Opvallend is dat er niemand meer
over is van het bestuurdersteam dat
na de verkiezingen in 2018 aan-

trad. Burgemeester Hans Gilissen,
gemeentesecretaris Karel Joosten
en de wethouders Carla Brugman
(Venray Lokaal) en Martijn van der
Putten (D66) waren al afgehaakt.
Alleen Jan Loonen en Anne Thielen
zaten nog op hun post maar ook zij
haalden de eindstreep niet.
Ruim acht maanden voor de ver-

kiezingen van maart 2022 verkeert
Venray in een bestuurscrisis. Er resteert een gehalveerd en onervaren
college. Burgemeester Luc Winants
(CDA) trad aan in januari 2020, wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal)
is vanaf september 2019 in functie
en Jan Jenneskens (D66) begon een
jaar later.

Integriteitonderzoek
In opdracht van de gemeenteraad
voerde adviesbureau Berenschot
een integriteitonderzoek uit naar
de gronddeal van Jan Loonen als
privépersoon in het Loobeekdal.
Onderzoeker Ronald van der Mark
van Berenschot vertelde dat er
eigenlijk weinig aan de hand
was met de overeenkomst met
Waterschap Limburg.

Lees verder op pagina 02
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Gemeenteraad zegt vertrouwen in Jan Loonen op
Jan Loonen had zich voor het overgrote
deel gehouden aan de gedragscode
en er waren geen wetten of regels
overtreden. Ook was er geen sprake
van bevoordeling of een voorkeurspositie. “Dat een wethouder privé actief
is in grondtransacties is niet zonder
integriteitrisico’s”, zei Ronald van der
Mark. “Er waren drie risicovolle situaties waarbij de wethouder onvoldoende oplettend was.” Jan Loonen
trad op de voorgrond als woordvoerder van de familie (wat hij zelf ontkent), er werden voorwaarden aan
Waterschap Limburg gesteld waarbij
de gemeente was betrokken en het
afrondende gesprek met waarnemend
dijkgraaf Ger Driessen had niet zonder ambtenaren mogen plaatsvinden.
“Belangverstrengeling is niet geconstateerd maar wel enige schijn”, aldus
Van der Mark.
Jan Loonen nam tijdens de raadsvergadering als eerste het woord
en hij sprak van een grote opluchting. “De laatste maanden waren

een nachtmerrie. Een akelige droom
waarin ik nooit had gedacht in terecht
te komen. Dit is de afsluiting van een
donkere periode. Van de beeldvorming van gesjoemel en eigenbelang
is niets waar.” Loonen gaf wel toe
dat hij een fout had gemaakt door
niet te melden dat hij vicevoorzitter
was geworden van Waterbelang, de
grootste partij in het bestuur van het
waterschap.
Voor de vijf oppositiepartijen bleek de
uitkomst van het onderzoek niet meer
doorslaggevend te zijn. “Het is een
optelsom van zaken. Ook dossiers uit
het verleden zoals De Spurkt spelen
mee”, verwoordde Martin Leenders
(Samenwerking Venray). “De wethouder was in drie situaties onvoldoende
alert. Het rapport pleit hem dan ook
niet volledig vrij. Een aangeschoten
wethouder kan niet meer krachtig
opereren.” Bas Künen (VVD): “We willen af van deze wethouder. De integriteit is geschonden, het vertrouwen is
weg.” Joep Gielens (ProVenray): “Deze

wethouder kan niet langer geloofwaardig functioneren.”
De coalitiepartners D66 en Venray
Lokaal lieten op zaterdag voor de
raadsvergadering al aan het CDA
weten dat ze het vertrouwen in
Loonen zouden opzeggen. Daan
Janssen (D66) zei er zwaar aan te tillen dat hij in drie situaties toch de
schijn van belangenverstrengeling
had gewekt. “Het is een moeilijke en
zware conclusie, het vertrouwen in de
wethouder is weg.”

velen. Er is 40.000 euro belastinggeld
weggegooid.” Loonen sprak van een
politieke afrekening. “Die is gebaseerd
op onware beweringen zonder feiten of
bewijzen. Argumenten tellen blijkbaar
niet. Dit is een publieke executie. Het
is bijltjesdag. Er wordt gehakt om te
hakken. Ik betreur het dat zo’n politiekklimaat zich nu ook in Venray manifesteert. Ik had nooit gedacht dat het voor
mij zo zou eindigen. Dit doet verschrikkelijk veel pijn.”

Gitzwarte avond

Anne Thielen toonde zich solidair met
Jan Loonen. Ze zei het vertrouwen
in D66 en Venray Lokaal als coalitiepartner te hebben verloren. “We zijn
samen aan de klus begonnen. Maar
samen is weg.” Begin januari verschenen de eerste berichten over de
gronddeal. “Een halfjaar lang was
er een ondermijnende stroom van
beschuldigingen. Waarom laten we
dit toe”, vroeg Thielen zich af. “Dat
we zo onder druk worden gezet door

Het CDA kwam als laatste partij aan het
woord. Guus Reintjes wist niet goed
hoe hij moest beginnen. “Verbazing,
ongeloof, verbijstering. Dit gaat een
gitzwarte avond worden”, zei hij. “De
conclusie van Berenschot is helder: Jan
Loonen is vrijgepleit. En toch ligt er
een motie van wantrouwen. Dat kunnen wij niet snappen.” Reintjes vond
dat het onderzoek achteraf overbodig
was. “Want er moest iemand sneu-

‘Onveilige dynamiek’

onwaarheden. Er is een onveilige
dynamiek ontstaan. Want wie is de
volgende kop van jut? Inhoud en feiten tellen niet meer. De politiek wordt
gedreven door anonieme stromen van
buitenaf. Ik leg per direct mijn functie
neer.”
Burgemeester Luc Winants kreeg een
motie van afkeuring van zes van de
acht partijen. CDA en PvdA steunden
de motie niet. Het merendeel van de
gemeenteraad keurde de handelwijze
van Winants af. De burgemeester nam
het direct openlijk op voor zijn wethouder. De uitspraak ‘voor hem steek
ik mijn hand in het vuur’ viel verkeerd
bij de meeste partijen. Ze vinden dat
de burgemeester zich als hoeder van
de integriteit neutraler had moeten
opstellen. Ook kreeg Winants het verwijt dat hij de gemeenteraad niet eerder op de hoogte had gebracht over
deze kwestie waarvan hij nog voor de
kerstvakantie op de hoogte was.
Tekst: Henk Willemssen

‘Geen enkele gemeente heeft arbeidsmigranten in beeld’
Geen enkele gemeente in Nederland weet precies hoe veel arbeidsmigranten er verblijven. Dat antwoordt het
College van B&W van Venray op vragen van de VVD. Bij gemeente Venray zijn 1.500 slaapplaatsen van
arbeidsmigranten bekend. De VVD vermoedt dat het er duizenden meer zijn.
‘We weten niet of het er duizenden
meer zijn, maar dat het er meer zullen
zijn is een feit’, antwoordt het college
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dat komend najaar met een lokaal
actieplan komt. Een speerpunt in dit
plan is de onderkomens van kortdurend verblijvende arbeidsmigranten
(shortstay). De gemeente wil een
betere kwaliteit van deze huisvesting met een goede regeling van het
beheer en dit ook in afspraken vastleggen. ‘Om onwenselijke situaties te
voorkomen.’
Arbeidsmigranten die langer dan

vier maanden hier wonen en werken, moeten zich bij de gemeente
laten inschrijven in de Basisregistratie
Personen. Het college geeft aan dat
uitzendbureaus en huisvesters niet
verantwoordelijk zijn voor de inschrijving van de buitenlandse medewerkers. ‘Wel spelen zij een rol om de
arbeidsmigrant te informeren over
de wettelijke verplichting. Dit wordt
uiteraard aangemoedigd door de

gemeente.’
De gemeenteraad gaf door middel van
een motie de opdracht om onderzoek
te doen naar het mislopen van toeristenbelasting omdat arbeidsmigranten
hier illegaal verblijven. Het ingehuurde
bureau ANG ontdekte 22 nieuwe
locaties. In een raadsinformatiebrief
kondigt het college aan voortaan
intensiever te controleren en huisvesters te wijzen op hun verplichting een
nachtregister bij te houden.
De VVD haalt aan dat arbeidsmigranten die hier illegaal verblijven wellicht ook geen coronaprik krijgen.

So Expo is gespecialiseerd in maatwerk stand en- interieurbouw.
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So Expo BV is gevestigd in Venray en is een middelgroot
Standbouwbedrijf met ca. 25 werknemers. ( zie www.soexpo.nl )
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De partij vermoedt dat ze zich niet
vrijwillig zullen melden voor een vaccinatie. ‘Uit angst om weggestuurd
te worden’, meent de VVD. Het college reageert dat arbeidsmigranten
vaker naar het land van herkomst
reizen om daar gevaccineerd te worden. Arbeidsmigranten die wel bij de
gemeente geregistreerd staan, krijgen een oproep voor een vaccinatie.
‘Net als bij iedere andere Nederlandse
staatsburger is dit een advies maar
het is niet verplicht hier gehoor aan te
geven’, meldt het college.
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CDA vindt nieuwe wethouder
niet nodig
Het CDA vindt het niet nodig dat er één of twee nieuwe wethouders
in gemeente Venray worden benoemd. Fractieleider Toon Loonen
stelt voor dat het afgeslankte College van B&W de lopende zaken
afhandelt tot aan de verkiezingen van 16 maart 2022.
Na het vertrek van de CDA-wet
houders Jan Loonen en Anne Thielen
telt het college nog drie personen:
burgemeester Luc Winants en de
wethouders Cor Vervoort (Venray
Lokaal) en Jan Jenneskens (D66).
“Een nieuwe wethouderkan in
september worden benoemd. Dat is
een halfjaar voor de verkiezingen”,
stelt Toon Loonen. “Voordat hij of zij
is ingewerkt, is de periode alweer
voorbij. Bovendien heeft die persoon dan ook recht op wachtgeld.
Wij zijn er voorstander van dat het
zittende college deze laatste acht
maanden uitzingt.”
Na de breuk met de coalitiepartijen
D66 en Venray Lokaal kiest het
CDA voor een rol in de oppositie.
Daarover was nog onduidelijkheid
in het spoedberaad dat de acht fractievoorzitters hielden op donderdag 1 juli. Er lagen twee opties op
tafel: D66 en Venray gaan op zoek
naar een nieuwe coalitie of het CDA
neemt hiervoor het initiatief. Toon

Loonen maakte duidelijk dat het
CDA gebroken heeft met de coalitie.
“Wij zijn nu niet aan zet. Het CDA zal
constructief meewerken als verder
wordt gegaan op de lijn van het
coalitieakkoord. Het is nu ook te laat
om nog grote veranderingen in het
beleid door te voeren. In het najaar
krijgen we de begroting en dan gaat
het snel richting de verkiezingen.”
D66 en Venray Lokaal trokken de
conclusie dat het formeren van
een nieuwe coalitie mogelijk is.
Ze gaan op zoek naar één nieuwe
wethouder. Martin Leenders
(Samenwerking Venray) haalde aan
dat de politieke achtergrond van de
nieuwe bestuurder minder belangrijk is en dat de kwaliteit voorop
staat. D66 en Venray Lokaal stelden
als voorwaarde dat de nieuwe wethouder geen aanhanger mag zijn
van PVV of Forum voor Democratie.
“Dat is onbespreekbaar.”
Tekst: Henk Willemssen

Leerlingen Focus en Spectrum lopen
ochtendvierdaagse
Omdat de Venrayse avondvierdaagse dit jaar niet door kon gaan, besloten de scholen voor speciaalonderwijs Focus en Spectrum om een eigen ochtendvierdaagse te organiseren. Alle leerlingen van Spectrum en
twee groepen van Focus liepen op vier ochtenden een route door Venray. Op donderdag werden zij door
ouders onthaald en kregen de deelnemers een medaille.

Raad niet akkoord
met plan natuurbegraafplaats
De gemeenteraad kon zich niet vinden in het nieuwe bestemmingsplan van natuurbegraafplaats Weverslo in Heide in de raadsvergadering van dinsdag 6 juli. De fracties hadden veel moeite met de
uitbreiding van het aantal graven, het legaliseren van bebouwing
en de toename van activiteiten. Wethouder Jan Jenneskens (D66)
gaat met eigenaar Gé Peterink in gesprek om te komen met een
nieuw plan dat wel op voldoende steun kan rekenen.
“We hebben niets tegen een
natuurbegraafplaats. Prima dat
die er is”, verwoordde Theo Zegers
(D66). “Maar we hebben wel
bezwaar tegen de nevenactiviteiten en dat de eigenaar maar een
beperkte bijdrage levert voor de
waardestijging.” Theo Mulders
(Samenwerking Venray) wees erop
dat in 2012 afspraken zijn gemaakt.
“Dat was een natuurbegraafplaats
zonder gebouwen, catering of
activiteiten. Ceremonies kunnen
goed op een andere plek. Het terrein heeft de bestemming natuur
en daarbij past geen bouwvlak.
Gedogen van illegale bebouwing of
activiteiten is niet bespreekbaar.”
Harrie van Oosterhout (VVD) haalde
aan dat de ondernemer handelde in strijd met de uitspraak
van de rechter. Toch wilde de VVD
er vanuit een andere invalshoek
naar kijken. “Want de begraafplaats voorziet in een groeiende
behoefte. We kijken zonder rancune en kunnen het bestemmingsplan steunen.” Henk Bisschops
(PvdA) vond dat er geen fatsoenlijke omgevingsdialoog is gevoerd.
Toon Kerkhoff (Venray Lokaal)
verzette zich tegen de legalisering
en de verdubbeling van het aantal
graven naar 200 per hectare. Joep
Gielens (ProVenray) zei er grote
moeite mee te hebben over hoe

het proces is verlopen. “We moeten niet op deze manier te werk
gaan. Als we instemmen dan gaan
we in tegen de afspraken met de
buurt. We moeten niet meewerken aan het belonen van illegale
activiteiten.” Dat vond ook Jan
Hendriks (SP). “Als we de illegale
situatie legaal maken dan belonen
we slecht gedrag. We willen niet
dat er een hele uitvaartbusiness
rondom heen komt.” Leo Philipsen
(CDA) zei er begrip voor te hebben
dat de eigenaar meer begraafplekken wil inrichten. “Anders zouden
Venraynaren moeten uitwijken
naar andere gemeenten.”
Tijdens een controle door de
gemeente in november 2019 kwam
de illegale bebouwing aan het licht.
De eigenaar heeft toen een verzoek voor legalisatie ingediend. “Dit
voorstel doet bij veel mensen de
wenkbrauwen fronsen”, reageerde
wethouder Jan Jenneskens (D66).
“Er is een situatie ontstaan waarmee we iets moeten. De natuurbegraafplaats heeft een toegevoegde
waarde voor Venray. Maar de raad
is er niet positief over. De initiatief
nemer zal met een aangepast voorstel moeten komen waarvoor wel
draagvlak is. Daarna bekijken we
opnieuw wat wel of niet kan.”
Tekst: Henk Willemssen

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

13 juli
15.00 - 16.30 uur

16 september
18.30 - 20.00 uur

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

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!

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
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Eerste WhatsApp-bord onthuld
In Venray staat sinds dinsdag 29 juni het eerste Whatsappbuurtpreventiebord van Venray. Burgemeester Luc Winants en wethouder Cor Vervoort onthulden het bord op de hoek van de Alaertslaan en
Hoopweg.
“We vinden het belangrijk dat inwoners met elkaar nadenken over het
verbeteren van de veiligheid in de
buurt”, zegt wethouder Vervoort. “Het
starten van een WhatsApp-groep in
wijk of dorp is een mooie, laagdrem-

pelige manier om je buurt te informeren over verdachte situaties of als
alertheid geboden is. Dit komt de veiligheid ten goede. Net als de politie,
juichen wij als gemeente de komst
van meer WhatsApp-groepen in de

Excuses burgemeester over
uitspraken bij L1
Burgemeester Luc Winants moest in de raadsvergadering van
dinsdag 6 juli uitleg geven over zijn omstreden uitspraken bij L1.
Die deed hij voor de tv-camera direct na afloop van de bewogen
raadsvergadering van 30 juni waarin hij een motie van afkeuring
kreeg van de gemeenteraad.
Luc Winants vertelde tegen L1 dat
hij de motie luchtig opnam en
dat hij het niet zag als een gele
kaart. Deze woorden vielen verkeerd bij de meeste fractievoorzitters. De motie van afkeuring werd
gesteund door zes van de acht partijen, alleen CDA en PvdA stemden
tegen.
De fractievoorzitters kwamen op
maandag 5 juli in spoedberaad bijeen om de kwestie uit te praten.
De afspraak werd gemaakt dat de
burgemeester een dag later in de
raadsvergadering een verklaring
zou afleggen.
Luc Winants sprak van een turbulente vergadering waarin het
College van B&W de twee CDAwethouders verloor. “Zo’n vergadering verloopt zelden zonder schade.
Ik vond het uitzonderlijk moeilijk
en de teleurstelling was groot.

Zorgen over Venray en de politieke
verhoudingen hebben me indringend beziggehouden. Maar achteraf had ik die uitspraken niet zo
moeten doen. Ik heb de verkeerde
woorden gekozen. Ik kan me goed
voorstellen dat u zich daaraan
stoort.”
De burgemeester zei dat hij de
motie van afkeuring, over zijn rol
in de gronddeal van de vertrokken
wethouder Jan Loonen, zeer serieus
neemt. “Ik bied mijn excuses aan
voor de onrust die ik heb veroorzaakt. Met de raad wil ik samenwerken om het vertrouwen terug
te winnen.”
Voor de gemeenteraad was daarmee de kous af. “De excuses zijn
aanvaard”, verwoordde Daan
Janssen (D66) namens alle partijen.
Tekst: Henk Willemssen

Raad unaniem over betere
brandveiligheid
De gemeenteraad nam op dinsdag 6 juli unaniem een voorstel aan
om te zorgen voor een betere brandveiligheid in gemeente Venray.
Dat moet burgemeester Luc Winants een steun in de rug geven om
bij Veiligheidsregio Limburg-Noord te pleiten voor een betere
dekkingsgraad van de brandweer.
Dat de gemeente een nieuwe en
beter uitgeruste brandweerkazerne krijgt, betekent volgens de
gemeenteraad niet dat Venray
brandveiliger wordt. “We betalen
teveel en we krijgen er te weinig voor terug”, stelde Bas Künen
(VVD). De vorige burgemeester
Hans Gilissen lag hierover vaker in
de clinch met het bestuur van de
Veiligheidsregio. Toch is er concreet
nog weinig bereikt door gemeente
Venray dat landelijk een van de
slechtste uitruktijden kent. “Het is
een kwestie van volhouden”, zei
Petra van Duijnhoven (CDA). “We
laten dit niet rusten”, meldde Bas
Künen. “We blijven strijden tot verbetering zichtbaar is. Het een paar
honderd meter verplaatsen van de
brandweerkazerne verbetert de
dekking niet.”
Luc Winants kondigde aan dat in
september of oktober de locatie

van de nieuwe brandweerkazerne
bekend wordt. “Het is bijna rond.
Het wordt een echte volwaardige
centrumpost met alles erop en
eraan, net zoals in Roermond,
Weert en Venlo. Ik hoop dat
zaken gaan veranderen. Binnen
de Veiligheidsregio zal ik ervoor
pleiten dat de brandweerzorg in
Venray op een hoger niveau komt.”
De burgemeester zei dat er ook
winst te behalen valt door betere
samenwerking met gemeenten
uit omliggende provincies. Hij
noemde als voorbeeld de inzet
van de Deurnese brandweer in de
Peelregio. “Het gaat erom welke
kazerne het dichtst bij gelegen
is. De provincieoverschrijdende
brandweerzorg is nog niet goed
geregeld.”

Tekst: Henk Willemssen

dorpen en wijken toe. Door het aanschaffen en plaatsen van de borden,
dragen we als gemeente ons steentje hieraan bij.” In de komende tijd
komen er meerdere WhatsApp-borden

op strategische plekken in de dorpen en wijken. Het plaatsen van deze
borden is een veelgevraagde oproep
van inwoners. Op initiatief van Hein
Salentijn is er sinds 2020 een over-

koepelende beheerdersgroep in de
gemeente Venray.
Om aan te sluiten bij deze overkoepelende groep kunnen inwoners terecht
op www.wabpvenray.nl

Gemeenten slaan handen ineen voor
Energielandgoed Wells Meer
De gemeenten Venray, Gennep en Mook en Middelaar hebben onlangs de intentieverklaring met gemeente
Bergen ondertekend, waarmee ze hun interesse uitspreken om mee te investeren in Energielandgoed Wells
Meer. Met deze samenwerking wil gemeente Bergen voor een sterke Noord- en Midden-Limburgse invulling
van de energie zorgen.
Het Energielandgoed is een grote stap
in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Door de realisatie van
dit project wordt 20 tot 30 procent van
de ambitie voor de opwekking van
duurzame energie vervuld. Gemeente
Bergen investeert al enkele jaren in
de ontwikkeling, nu geven de andere
gemeenten de intentie hieraan bij
te dragen. Op het gebied van ongeveer 400 hectare gaat op grote schaal
duurzame energie opgewekt worden.
Daarnaast wordt het gebied een plek
voor participatie, innovatie, educatie

en recreatie.
“Als gemeente Venray vinden we het
belangrijk om de gezamenlijke ambities in de regio te bundelen”, vertelt wethouder Cor Vervoort van de
gemeente Venray. “We hebben als
afzonderlijke partijen natuurlijk allemaal onze doelen op het gebied van
de energietransitie. Met deze samenwerking komt het bereiken ervan
weer een stapje dichterbij. Deelname
aan het Energielandgoed ontslaat de
gemeente Venray er overigens niet
van om zelf ook nog intensief aan de

slag te gaan met energiebesparing en
de opwekking van duurzame energie.” De gemeenten spreken met de
intentieverklaring uit om op termijn
gezamenlijk te investeren in ongeveer
50 procent van het benodigd eigen
vermogen. De gemeente Venray zal
de stap naar mede-eigenaarschap pas
maken als alle financiële consequenties helder zijn. Het bestemmingsplan
is eerder dit jaar vastgesteld en wateren omgevingsvergunningen voor de
zonnevelden en windturbines zijn
verleend.

Meevallen uit het Rijk

Extra geld of bezuinigen voor sluitende
begroting
De gemeenteraad krijgt in september een sluitende begroting van 2022 voorgelegd. In de kadernota die eind
mei verscheen, kampte gemeente Venray nog met een tekort van 2,5 miljoen euro. Een flink deel van dit tekort
is inmiddels al weggewerkt door een extra rijksbijdrage van 1,75 miljoen euro voor de jeugdzorg.
Op vragen van het CDA antwoordt het
College van B&W dat komend najaar
hoe dan ook een begroting zonder
rode cijfers wordt gepresenteerd.
Gemeenten zijn het ook verplicht
hun begroting sluitend te maken.
Het college meldt dat hiervoor
twee manieren zijn: of er komen
extra inkomsten van het Rijk of
de gemeente gaat bezuinigen. Dit
laatste zal ten koste gaan van het
voorzieningenniveau, waarschuwt het

college. Gemeente Venray ontving
onlangs nog een meevaller van
het Rijk van 431.000 euro extra uit
gemeentefonds.

Extra bijdragen
Als u het Rijk ook met extra geld voor
de jeugdzorg over de brug komt, is
het tekort voor 2022 al grotendeels
weggewerkt. Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) heeft een arbitragezaak gewonnen tegen het Rijk over

extra bijdragen voor de jeugdzorg.
De vraag is of deze steun van het Rijk
eenmalig is, want in de jaren na 2022
staat de gemeente jaarlijks nog zo’n
2,5 miljoen euro in het rood. Ook deze
meerjarenbegroting moet in september sluitend zijn. “Zonder extra geld
van het Rijk redden we het niet meer”,
stelt het college. Half september krijgt
de gemeenteraad uitleg over het
oplossen van de tekorten in de meerjarenbegroting.
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Kermisattracties bouwen

Venray Centraal roept jonge
Lego-bouwers op
De grote kermis in Venray is dit jaar niet in het centrum, maar
rond de Wetteling. Ondanks deze verandering wil Venray Centraal
toch kermisattracties in het centrum. Daarvoor roepen ze kinderen tussen 7 en 15 jaar op om met Lego een eigen attractie te bouwen.
Deze zelfgemaakte kermisattracties van Lego komen van zaterdag
24 juli tot dinsdag 6 augustus in
een van de winkels in het centrum
te staan. Bezoekers van het centrum kunnen een stem uitbrengen voor hun favoriete attractie.
De bouwer van de creatie met de
meeste stemmen wint een Legotegoedbon ter waarde van 100
euro. Een vakjury met onder ande-

ren Dylan Haegens zal ook een
cadeaubon uitreiken aan hun favoriete deelname. Onder het stemmende publiek wordt een derde
cadeaubon verloot. Lego-masters
uit Venray kunnen zich voor 16 juli
via activiteiten@venray-centraal.nl
onder vermelding van naam, leeftijd, adres, telefoonnummer en titel
van de creatie.
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Gemeente maakt bezwaar
tegen afsluiting overweg
Smakt
Gemeente Venray heeft een zienswijze bij provincie Limburg
ingediend over de voorgenomen afsluiting van de spoorwegovergang bij ’t Pelgrimshuis in Smakt. Het College B&W vindt, net als
omwonenden en dorpsraad Smakt-Holthees, dat deze overweg
open moet blijven voor alle verkeer.
Bij de aanpak van de Maaslijn wil
ProRail enkele spoorwegovergangen sluiten. Dat is vooral vanwege
de veiligheid, omdat er in de toekomst snellere elektrische treinen
gaan rijden over het spoor tussen
Venlo en Nijmegen. Het college
had al een voorlopig bezwaarschrift ingediend bij de provincie en heeft nu een definitieve
zienswijze verstuurd. ProRail wil
de overweg in Smakt alleen nog
openhouden voor fietsers, scooters
en voetgangers. Hiertegen kwamen bezwaren van bedrijven uit
de omgeving, die vaak gebruikmaken van deze overweg. Het college

vindt dat alle verkeersdeelnemers
het spoor bij ’t Pelgrimshuis moeten kunnen blijven oversteken,
want in de afgelopen 46 jaar hebben zich hier geen ongelukken
voorgedaan. Wel moeten er enkele
verkeerstechnische aanpassingen
worden gedaan, zodat voorkomen
wordt dat verkeer komt stil te staan
op het spoor. Verbetermaatregelen
zijn het verbreden van de bocht en
voorrang geven aan het verkeer
dat de St. Jozeflaan vanaf het spoor
oprijdt. Als het openhouden toch
niet mogelijk blijkt, dan eist het
college een volwaardige route voor
omrijden.

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij versterking
binnen ons communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Onze klanten verbazen
met verassende, creatieve concepten. Dat is wat we het liefst doen.
We kijken altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig
en komen zo tot het beste resultaat. Dat doen we met ons team van
20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers, communicatie
adviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken
waar jij je mee bezig gaat houden zijn dan ook iedere dag anders. Zo ben je
het ene moment bezig met de interne communicatie van een logistieke
dienstverlener en het andere moment verzorg je de externe communicatie
van een organisatie uit de agrosector. Een dag is nooit hetzelfde en dat
maakt dit werk juist zo leuk.

‘Bomen op pleinen hebben
meer groeiruimte nodig’

Als communicatie adviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor

Om de slechte groei van bomen in het centrum van Venray voortaan te voorkomen, zijn extra maatregelen ondergronds nodig. De
bomen op de Grote Markt en in De Bleek moeten al binnen twaalf
jaar worden vervangen. De gemeente wil dat de nieuwe bomen
zeker dertig jaar kunnen blijven staan.

de uitvoering bij ze weg te nemen. Jij zorgt ervoor dat hun boodschap wordt

Het knelpunt is dat de bomen in
de openbare ruimte staan die heel
intensief wordt gebruikt. Op de
pleinen zijn evenementen en terrassen die veel publiek trekken.
Bomen kunnen daardoor beschadigd raken. Ook is er veel druk op
de ondergrond door vrachtverkeer, kermisattracties, podia of
veel mensen bij elkaar. Dit belemmert de wortelgroei. Venray Lokaal
stelde vragen over de vervanging
van de bomen in het centrum,
dat 179.000 euro gaat kosten. Het
College van B&W antwoordt dat
een extern bureau de toestand
van de bomen heeft onderzocht.
Bomen die 30 jaar blijven staan,

hebben zo’n 30 kubieke meter
groeiruimte nodig. Daardoor moeten extra maatregelen worden
getroffen, omdat de bomen anders
weer vroegtijdig zouden afsterven.
Om de druk op de bestrating beter
op te vangen, komen er ondergronds betonnen- of kunststofelementen. Deze constructie zorgt
ervoor dat de belasting van het
plein niet meer drukt op de boomwortels. Een andere mogelijkheid
is om bovengronds een grotere
ruimte rondom de bomen vrij te
houden. Hiervoor kiest het college niet, omdat dit ten koste gaat
van het gebruik van de openbare
ruimte.

dat zij op jou kunnen bouwen. Dat doe je door er te zijn. Je luistert naar de
wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden: je kijkt naar de vraag
áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door ze te ontzorgen en
overgebracht en de juiste doelgroep bereikt.
Heb jij een passie voor communicatie, doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Zou jij jezelf omschrijven als een zelfstartend organisatietalent,
ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs? Dan leren wij
jou graag kenen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen
dat de dagen voorbij zullen vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team
terecht waarin jouw creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw cv en motivatie vóór
1 augustus naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je inhoudelijke vragen
over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je graag alles over
het werken als communicatie adviseur bij Kempen.

#kempencreëert
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Stakeholders betrekken bij plannen

Geen duidelijke verklaring

VVD kritisch over nieuw
ziekenhuis

CDA stemt tegen kadernota

De VVD liet zich in de raadsvergadering van dinsdag 6 juli kritisch uit over de nieuwe ziekenhuisvoorziening
die VieCuri wil realiseren op sportpark De Wieën in Venray. “Dit wordt geen volwaardig ziekenhuis. Venray
wordt gedegradeerd tot een regiopoli”, stelde Bas Künen (VVD).
De VVD vond dat het College van
B&W zich kritischer moest opstellen.
“We krijgen alleen positieve verhalen
te horen. Dit is een eenzijdige voorstelling van zaken. VieCuri spant de
gemeente voor haar karretje. Het college laat zich gebruiken. Terwijl we
niet eens een weten welke zorg in
Venray overblijft. We willen wel eens
het hele verhaal horen.”
De gemeenteraad ontving de
afgelopen weken verontruste
berichten van onder meer
Hospice Zenit, dat op het huidige
ziekenhuisterrein gevestigd is, en
de gebruikers van medisch centrum
Wieënhof. “Deze stakeholders moeten
erbij betrokken worden evenals de
wijkraad”, meende Bas Künen.
De PvdA toonde zich ongerust over de
zorg die mogelijk wegvalt in Venray.
“Het is logisch dat de operatiekamers
naar Venlo gaan. Maar we willen
verder zo veel mogelijk zorg hier
houden”, zei Henk Bisschops. Theo
Francken (Venray Lokaal) haalde

aan dat de landelijke VVD er juist
voor gezorgd heeft dat gemeenten
niets meer te zeggen hebben over
ziekenhuiszorg. “Nul komma nul
hebben we te zeggen over de
invulling. Dat zou de VVD ook moeten
vertellen.” Ook Jan Hendriks (SP) viel
de landelijke VVD aan. “Door de VVD
hebben we nu marktwerking in de
zorg. Met als gevolg steeds minder
voorzieningen dicht bij de mensen.
Gelukkig dat de VVD in Venray hier
anders overdenkt.” Jan Hendriks wees
op de bezwaren van Hospice Zenit
dat de eigen parkeerplaats dreigt te
verliezen terwijl woningbouw heel
dichtbij dreigt te komen.

dat Venray eisen kan stellen. “Want
de gemeente heeft een sterke
onderhandelingspositie. Die is tot nu
toe niet goed benut. We hopen dat
het college vanaf nu veel steviger
inzet om er het maximale voor
Venray uit te halen.” Martin Leenders
(Samenwerking Venray) betreurde het
dat zorgtaken verdwijnen. “Niet alles
gaat verloren, er blijft wel iets over.
Veel zeggenschap hebben we niet.
Maar we moeten een poging doen om
meer zorg te behouden.” Wethouder
Cor Vervoort (Venray Lokaal) zegde
toe dat alle stakeholders betrokken
worden bij het vervolg. “We nemen ze
serieus en gaan het gesprek aan.”

Onderhandelingspositie
Ook andere partijen willen dat
Hospice Zenit en medisch centrum
Wieënhof worden betrokken bij
de plannen. Alle fracties gingen
akkoord met het afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met
VieCuri. Daan Janssen (D66) meende

Het college
laat zich gebruiken

Tekst: Henk Willemssen

Het CDA heeft in de raadsvergadering van dinsdag 6 juli als enige
partij tegen de kadernota gestemd. De andere zeven partijen
konden instemmen met de beleidsarme kadernota waarin de
meerjarenbegroting een tekort laat zien.
De behandeling van de kadernota
nam dit jaar veel minder tijd in
beslag dan gewoonlijk. De partijen
haalden aan dat dit het laatste jaar
voor de verkiezingen is en dat er
sinds vorige week een nieuwe politieke situatie in ontstaan door het
vertrek van het CDA uit de coalitie.
Wethouder Jan Jenneskens (D66)
haalde aan dat de vertrokken CDAwethouders Jan Loonen en Anne
Thielen de kadernota mede hebben opgesteld. Toch stemde het
CDA tegen. Guus Reintjes gaf geen
duidelijk verklaring. Hij stelde wel
vragen over het uitblijven van
openstaande projecten.
De fracties gingen niet diep op de
inhoud in. Wel klonken er zorgen
door over de tekorten bij de jeugdzorg en het nijpende woningtekort.
Martin Leenders (Samenwerking
Venray) was verontrust over de

financiële tekorten. “Dit hangt als
een donkere wolk boven Venray.
Verhoging van de belasting of snijden in de voorzieningen hangen
ons boven het hoofd. Bij bezuinigingen moeten we verder kijken
dan alleen het sociaal domein.”
De partijen dienden zes moties in
waarvan er vier in stemming werden gebracht. Ze haalden alle vier
een meerderheid. De ozb mag niet
extra verhoogd worden als compensatie voor renteverlies, zoals
het college voorstelt. De raad wil
dat de uitbreiding van de personeelsformatie eerst beter wordt
onderbouwd. De gemeenteraad wil
zich sterk maken om het jaarcongres van het schone luchtakkoord
in 2022 naar Venray te halen. Ook
de motie over meer toezicht op
de landschappelijke inpassing van
gebouwen werd aangenomen.

Subsidies voor herbestem
ming schoolgebouwen
Het College van B&W van de gemeente Venray heeft de subsidies
uitgekeerd aan initiatiefnemers voor de herbestemming van
schoolgebouwen. De gebouwen in Geijsteren, Veulen en Vredepeel
worden omgebouwd zodat ze gebruikt kunnen worden als woningen.

Wij zijn op zoek naar jou!
Schoonmaakhelden of -heldinnen
Ben jij op zoek naar een leuke baan die je goed kunt combineren
met je privéleven? Ben jij per direct beschikbaar? Dan is dit dé
vacature voor jou!
Bij Ceva Logistics in Venray zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die ons team van schoonmaakmedewerkers komen versterken. De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en de werktijden
zijn van 06.00 uur tot 08.00 à 09.00 uur, dit zijn 10 tot 15 werkuren per week.
Werk je liever de middagen? Ook dat kan! De werktijden zijn van 13.00 uur tot 18.00 uur. Dit zijn 25
werkuren per week.
Ook bij VidaXL in Venlo zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die ons team van schoonmaakmedewerkers
komen versterken. De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en de werktijden zijn van 06.00 uur
tot 08.00 uur. Dit zijn 10 werkuren per week.
Bij VidaXL kun je ook in de avond werken van 19.00 uur tot 21.00 uur. Ook dit zijn 10 werkuren per week.
Combinaties met Ceva Logistics in Venray en Vida XL in Venlo kunnen gemaakt worden!

Ben jij op zoek naar een goed betaalde vakantiebaan? Ook dat is mogelijk
bij Gom! In Venray, Venlo en andere plaatsen zijn wij nog op zoek naar
vakantiemedewerkers in de schoonmaak.
Hebben wij je interesse gewekt? Stuur dan even een WhatsApp berichtje naar recruiter Melissa Wassenaar
of bel even. Melissa is te bereiken via telefoonnummer 06 83 30 51 75. Dan kunnen jullie samen de
mogelijkheden bespreken!

Het is de bedoeling dat de schoolgebouwen in Geijsteren en Veulen
elk vijf woningen voor senioren
zullen gaan tellen. In deze gebouwen komt een centrale ontmoetingsruimte voor de bewoners. In
het gebouw in Vredepeel komen
vier woningen, gericht op starters. Wethouder Jan Loonen legt
uit: “Onder starters is de woningnood groot en senioren willen vaak
doorstromen naar een geschikte
woning. Daarom komen deze initiatieven op het juiste moment.” Het
College van B&W heeft al langer
de wens om leegstaande gebouwen te hergebruiken. De subsi-

dies komen voort uit de regeling
Kwaliteit Limburgse Centra van de
provincie Limburg en gaan naar
drie stichtingen. Stichting Nève
de Meister uit Geijsteren ontving
170.000 euro, stichting Regina Pacis
Vredepeel 175.000 euro en stichting Antoniushof Veulen 180.000
euro. De panden en de ondergrond
worden door de gemeente aan de
initiatiefnemers overgedragen voor
het symbolische bedrag van 1 euro.
Wethouder Loonen: “Dit zijn echt
initiatieven van onderop, vanuit
de kernen zelf. Daarom is het mooi
dat we kunnen helpen om dit te
realiseren.”

Vragen over aanleg
5G-netwerk
Venray Lokaal wil weten hoe het zit met de aanleg van het
5G-netwerk in gemeente Venray. De lokale partij vraagt aan het
College van B&W meer informatie over de plaatsing van antennes
in de publieke ruimte.
De rijksoverheid heeft vorig jaar de
frequenties geveild, zodat telecombedrijven voortaan 5G kunnen
aanbieden. Uitbreiding van het netwerk is nodig omdat het mobiele
dataverbruik toeneemt. Venray
Lokaal stelde al eerder vragen over
de mogelijke gezondheidseffecten van het 5G-netwerk. Dit was
naar aanleiding van verontrustende
berichten van burgers die de partij ontving. Venray Lokaal vraagt

zich nu af waar in de gemeente
de antennes komen voor het
nieuwe draadloze communicatienetwerk. “Hiervoor zal de publieke
ruimte beschikbaar gesteld moeten worden”, zegt fractieleider
Tino Zandbergen, die als voorbeelden lantaarnpalen, bushokjes en
publieke gebouwen noemt. De
partij wil dat de uitrol van het netwerk bekend wordt gemaakt aan
de inwoners van Venray.
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Geen goede omgevingsdialoog gevoerd

Zonnepark Castenray
krijgt voordeel van de twijfel
Met een meerderheid van zestien stemmen voor en acht tegen gaf de gemeenteraad op dinsdag 6 juli
een verklaring van geen bedenkingen af voor zonnepark Wüsterveld in Castenray. Een knelpunt is dat
er volgens de buurtbewoners geen goede omgevingsdialoog is gevoerd. Omdat hiervoor geen duidelijke
regels zijn, is dit voor de gemeenteraad lastig vast te stellen. “Ik krijg hoofdpijn van de omgevingsdialoog”, verzuchtte wethouder Jan Jenneskens (D66).
Op initiatief van ProVenray ging
een afvaardiging van de gemeenteraad in gesprek met omwonenden
uit Castenray. Zij maakten bezwaar
tegen de toename van geluidsoverlast en het feit dat het zonnepark
te dicht bij de bebouwde kom ligt.
In beleidskader KODE is vastgelegd
dat de afstand minimaal 500 meter
moet zijn tot de dorpsgrens. Terwijl
het zonnepark van LC Energy in
Castenray vanaf de zuidoosthoek
op een afstand van 250 meter ligt.
“Het plan voldoet niet aan KODE en
er blijkt niet genoeg draagvlak voor
te zijn bij de bewoners. Ze willen
gehoord en betrokken worden”, zei
Lizzy Bruno (ProVenray). “De initiatiefnemer moet opnieuw aan tafel
met omwonenden. Tijdsdruk vinden we geen argument.” LC Energy
heeft haast met het plan om in
aanmerking te kunnen komen voor
de komende najaarsronde van SDEsubsidie. Volgens wethouder Jan
Jenneskens zal de subsidie volgend
jaar lager uitvallen.

Gevolgen
Leo Philipsen (CDA) zei niet overtuigd te zijn dat er geen goede
omgevingsdialoog is gehouden.
“Uitstel kan grote gevolgen hebben
voor de financiële haalbaarheid
en uitvoerbaarheid. We hebben de
verantwoordelijkheid om de ener-

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Aan de Drift zoekt medewerk(st)
er bediening voor weekenden en
feestdagen. Fijne werktijden. Info:
06 13 78 46 30 of info@aandedrift.nl

giedoelen te halen. En het dorp
krijgt niet alleen de lasten maar
ook de lusten.” Jan Hendriks (SP)
zei twijfels te hebben. “We willen graag zonneparken maar we
hebben ook regels afgesproken
in KODE. De grens van 500 meter
wordt niet gehaald en de omgevingsdialoog is niet goed verlopen. We kunnen niet instemmen.”
D66 had een andere mening over
de omgevingsdialoog. “Die is best
goed gegaan. Mensen hebben
de kans gehad er gebruik van te
maken”, zei Theo Zegers (D66). “We
vinden het een goede plek voor
een zonnepark.” Toon Kerkhoff
(Venray Lokaal) sprak van een lastig verhaal. “We geven het zonnepark nu het voordeel van de twijfel.
Bij het definitieve plan kunnen we
alsnog tegenstemmen.”

Basisregels
Theo Mulders (Samenwerking
Venray) snapte niet dat het zonnepark van LC Energy als een van de
twee beste uit de tender is gekozen. “Want het voldoet niet aan de
basisregels van KODE. Er is geen
ontsnappingsclausule mogelijk
voor de afstand van 500 meter. En
het is niet aan te tonen of er voldoende draagvlak is.” Ook Harrie
van Oosterhout (VVD) dubde over
het plan. “Onze conclusie is dat we

De brandweer is vorige week gealarmeerd voor een uitslaande
brand in het enige café in Geijsteren, aan de Dorpstraat. De twee
bewoners die aanwezig waren hebben het pand tijdig kunnen
verlaten. Het gebouw staat er nog, maar van binnen is niets meer
over van het dorpscafé.

De brand ging gepaard met flinke
rookontwikkeling. De brandweer
had het vuur snel onder controle.
Rond 00.45 uur werd het sein
brandmeester gegeven en is de
brandweer gestart met een nacontrole in het pand. Het pand heeft
aanzienlijke rook- en waterschade
opgelopen. Het team brandonderoek van de brandweer Limburgnoord doet onderzoek naar de
oorzaak van de brand.
Inmiddels is er een crowfunding
gestart voor de eigenaren van
het café. Ook de Venrayse horeca
heeft diverse acties bedacht en
uitgezet. “Afgelopen week is
gebeurd wat niemand aan had zien
komen. Afgelopen weekend heb-

ben wij met onze medewerkers
samen gezeten. Namens ons hele
team willen wij iedereen ontzettend bedanken voor de lieve en
meelevende berichten, dat doet
ons goed. Met alle opvrolijkende
bloemen die Roel en Lean hebben ontvangen kunnen ze als het
ware een bloemenwinkel beginnen, onvoorstelbaar. Zoals jullie ons kennen, laten we het hier
niet bij zitten. We gaan met goede
moed de toekomst in. Hoe precies,
dat is een zaak voor later, maar we
blijven positief! We vinden het heel
mooi om te zien hoe veel mensen er met ons meeleven”, laat ‘t
Trefpunt Geijsteren weten op haar
Facebookpagina.

Tekst: Henk Willemssen

De zwarte lijst
Wie gedacht had dat de kinderopvangtoeslagaffaire bĳ de Belastingdienst op zichzelf stond moet ik
teleurstellen. Er is meer aan de hand bĳ de Belastingdienst. Onlangs werd bekend dat er een zwarte lĳst
circuleert binnen de Belastingdienst. Een informele lĳst waar belastingambtenaren belastingplichtigen
op konden vermelden. Een aantal belastingplichtigen heeft inmiddels een brief gehad dat zĳ op deze lĳst
voorkomen, maar er is nog veel onduidelĳk.

Zoete en zure kersen, zelf plukken.
Nieuwe aardappelen. P. van Lankveld,
Tienraijseweg 2, 5864 CJ Meerlo. Tel.:
06 53 13 01 32.
P. v. Lankveld, Tienraijseweg 2
5864 CJ Meerlo. tel.: 06 53 13 01 32.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

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

Het voldoet niet
aan de basisregels
van KODE

Brand verwoest enige café
in Geijsteren

Oh, zit dat zo!

Voor het schuren, lakken een
andere kleur van tafels en stoelen
J.Derikx, Meijel, 06 10 95 42 20

Wij zijn op zoek naar een hulp in
de huishouding voor 4 uur per week.
We wonen op Vossenheuvel 6 in
America. Interesse? Bel 06 10 41 36 05

willen afwijken van KODE over de
500 meter, alleen als dit acceptabel is voor de omwonenden. Maar
er zijn bezwaren en dus stemmen
we tegen.” Henk Bisschops (PvdA)
haalde ook aan dat het draagvlak
ontbrak. Een raadsmeerderheid
van CDA, D66 en Venray Lokaal
wilde toch een verklaring van geen
bedenkingen afgeven. De andere
vijf partijen stemden tegen.
Wethouder Jan Jenneskens reageerde dat hij niet opnieuw in een
juridische procedure verzeild wil
raken. Hij meldde dat de gemeente
binnenkort moet verschijnen bij
een zitting over het afgewezen
zonnepark van Kronos Solar in
Smakt.
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Allereerst geeft de dienst aan dat er
vermoedelijk meer personen op de
lijst voorkomen dan die nu zijn geïnformeerd. Daarnaast is niet duidelijk
wie de betreffende belastingplichten op de lijst heeft gezet en wat de
reden is geweest. Bovendien is niet

ter beroept de Belastingdienst zich
duidelijk of en wat voor gevolgen
deze lijst heeft gehad bijvoorbeeld bij regelmatig op geheimhouding, bijhet opleggen van belastingaanslagen. voorbeeld in het belang van de controlestrategie of in verband met de
persoonlijke levenssfeer van ambteNu ben ik er helemaal voor dat de
naren, klikkers of belastingplichtigen.
Belastingdienst risicogericht controleert, iemand die meerdere keren
De tentakels van de Belastingdienst
onjuiste aangiften heeft gedaan verstrekken zich uit over de gehele
dient natuurlijk meer aandacht. De
samenleving, iedereen betaald
vaststelling van dit risicoprofiel dient
immers belasting. De Belastingdienst
dan echter wel objectief en transpais voorts toegerust met verregaande
rant te gebeuren en daar schort het
bevoegdheden om informatie te
hier aan.
verkrijgen en te verwerken, aanslagen en boeten op te leggen. Zij kan
Het gebrek aan transparantie is
deze rol enkel vervullen als ze zelf
een structureel probleem van de
onkreukbaar en transparant is en dat
Belastingdienst. We zagen het in
blijkt keer op keer niet het geval.
de toeslagenaffaire, waar belastingplichtigen keer op keer dossiers
De belastingplichtigen op de zwarte
toegezonden kregen die grotendeels
lijst krijgen te zijner tijd de mogelijkzwartgelakt waren zodat de tekst
heid om hun dossier in te zien. De
niet te lezen was. Ook bij de rech-

vraag is of dat meer is dan de enkel
aantekening dat de belastingplichtige
op de zwarte lijst voorkomt en of dat
ook daadwerkelijk alles boven water
komt. Bij de toeslagenaffaire blijkt
immers dat de Belastingdienst telkens bewust of onbewust informatie
achterhoudt. Het laatste woord hierover is dan ook nog niet gezegd.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Vitelia organiseert
fietsroute voor jubileum
Vanwege het 100-jarige bestaan organiseert Vitelia verschillende
activiteiten. De eerste activiteit van de diervoederproducent is een
fietsroute met fotoquiz.
De route bedraagt een totale
afstand van circa 75 kilometer en
bestaat uit verschillende knooppunten gelegen tussen de verschillende vestigingen van Vitelia. De
routekaart en quiz kunnen vanaf
maandag 5 juli gratis opgehaald
worden bij de Vitelia winkel in
Ysselsteyn, de balie van de coöperatie in Oirlo en de agrocultuurwinkel in Lottum. Tevens kan de route
en fotoquiz gedownload worden
via de website van Vitelia.

Financieel directeur Herman Rutten
vertelt: “We zijn supertrots op een
eeuw Vitelia, maar staan ook voor
de organisatorische uitdaging om
in coronatijd aandacht te geven
aan ons jubileum. We kwamen tot
de conclusie dat fietsen veilig kan.
Samen met je gezin of kennissen
en in kleine groepjes. Al fietsend
kan een ieder met eigen ogen zien
hoe mooi ons buitengebied is met
daarin een prominente rol voor de
agrarische sector.”

Bronzen waarderingspenning
voor Max van de Langenberg
De 84-jarige Max van de Langenberg uit Venray kreeg op donderdag 1 juli de Bronzen waarderingspenning van de gemeente
Venray voor zijn betrokkenheid bij mensen met een beperking.
Burgemeester Luc Winants reikte de penning uit tijdens een bijeenkomst van het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) in de
raadszaal van de gemeente.
In 1995 was Max van de
Langenberg één van de
grondleggers van Stichting
GehandicaptenPlatform Venray,
waar Max nog steeds actief bij
betrokken is. In deze 21 jaar heeft
hij veel projecten van de gemeente
intensief gevolgd en gecontroleerd
op toegankelijkheid, zodat mensen
met een beperking deel kunnen
blijven nemen aan de samenleving. Zo houdt Max contacten met
Arriva, Omnibuzz, taxibedrijven en

de gemeente om ervoor te zorgen
dat gehandicapten gebruik kunnen
maken van openbaar vervoer.
Als medeoprichter is Max 25 jaar na
het maken van de eerste plannen
nog steeds vrijwilliger. Voor zijn
inzit wil het College van B&W Max
bedanken, waarvoor hij de Bronzen
waarderingspenning ontvangt.
De uitreiking was oorspronkelijk
gepland op 23 december 2020,
maar dit werd vanwege de coronamaatregelen uitgesteld.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
VENRAY RONDOM KRUIDENLAAN
VENRAY RONDOM SINT JOZEFWEG

Aftrap Levenskunstpad
De officiële opening van Maaspark Ooijen-Wanssum vond zaterdag 3 juli plaats. Het was tevens de aftrap
van het allereerste Levenskunstpad dat ontwikkeld is door Bianca Ambrosius en Kiki Jaspers. Het eerste
kunstwerk staat en schijnt als een vuurtoren bij de haven zijn licht over dit gebied. De zuilen zijn ingelegd
met creaties van alle kinderen van basisschool de Peddepoel in Wanssum. Boven op de zuil staat het
Torentje van Wanssum. Het torentje dat behouden is gebleven na de sloop van Den Schellaert. Het kunstwerk is zo ontworpen, dat alle visjes in de zuil bij hoogwater vrij in het water kunnen zwemmen.

Daan Janssen vertrekt uit gemeenteraad
Daan Janssen stelt zich niet meer beschikbaar als lijsttrekker van D66 bij de verkiezingen van 16 maart 2022.
Hij neemt na acht jaar als fractievoorzitter ook afscheid van de gemeenteraad.
De 31-jarige Daan Janssen was sinds
de heroprichting van D66 in Venray
in 2014 het politieke gezicht van de
partij. Hij was lijsttrekker bij de verkiezingen in 2014 en 2018. Beide keren
behaalde D66 drie zetels en kwam
ook in de coalitie terecht. Eerst met
CDA en Samenwerking Venray en in
deze raadsperiode met CDA en Venray
Lokaal. D66 liet onlangs in een persbe-

richt weten dat Daan Janssen zich niet
meer kandidaat stelt als lijsttrekker. In
een reactie laat hij weten waarschijnlijk ook niet meer op een verkiesbare
plaats te gaan staan. D66 was tussen
2002 en 2014 niet meer vertegenwoordigd in de Venrayse gemeenteraad en
nam drie keer op rij niet meer deel aan
de verkiezingen. Bij de herstart werd
de toen 23-jarige Daan Janssen geko-

We krijgen
een stralende zomer!
In onze regio mogen we ons verheugen op wel heel bijzondere zomer! Omroep
Venray, GennepNews en Maasland slaan de handen ineen voor een uniek project:
Zomerradio Zuid-Oost Nederland, kortweg: Zomerradio Z.O.N..
Vanaf 12 juli t/m 5 september zorgen een twintigtal medewerkers elke werkdag
tussen 7 en 18 uur voor een gezamenlijk programma met zonnige muziek, regionaal
nieuws, achtergronden en de activiteitenkalender. Door mee te doen aan het zonnige
vakantiespel, kunnen luisteraars leuke prijzen winnen! Zondagmiddag is er onder
voorbehoud tussen 14 en 17 uur een gezellig liveprogramma met een optreden
van een artiest, dat vanaf wisselende (toeristische) locaties in de regio wordt
uitgezonden. Zomerradio Z.O.N. is in de hele Noordelijke Maasvallei en Venray
te ontvangen via maar liefst vier etherzenders: 89.6 – 90.2 – 92.9 – 107.7 FM.
Daarnaast is Zomerradio Z.O.N. te horen bij de digitale kabelproviders en
diverse glasvezelaanbieders. Kijk voor meer informatie op de website:
www.zomerradiozon.nl

VENRAY RONDOM KEMPWEG
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

zen tot lijsttrekker. Hans Teunissen
werd in 2014 de eerste D66-wethouder
in Venray, maar hij vertrok na een jaar
om als gedeputeerde in het provinciehuis in Maastricht aan de slag te gaan.
Van de drie raadsleden die in 2014
werden gekozen is alleen Daan Janssen
als meest constante factor op zijn post
gebleven. Binnenkort kiezen de leden
van D66 de nieuwe lijsttrekker.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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HOOFDTRAINER JOS LUHUKAY

“VANUIT EEN AGRESSIEVE, ACTIEVE MANIER
SPELEN OM SUCCES AF TE DWINGEN.”
Woensdag 17 maart kwam het nieuws naar buiten tijdens een persconferentie:
Jos Luhukay was de nieuwe trainer van VVV-Venlo. De geboren Venlonaar
nam het roer over van Hans de Koning en kreeg de zware opdracht mee om
VVV-Venlo voor de Eredivisie te behouden. Het vervolg van deze geschiedenis
is bekend… Dat laatste lukte helaas niet. Het was een domper voor eenieder
met een geelzwart hart. Maar niet in de laatste plaats ook voor de coach, die
op zijn conduitestaat een indrukwekkend rijtje clubs heeft staan, waaronder
topclubs als Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln en Herta BSC. Een
vraaggesprek met die andere ‘kleine generaal’, de titel die Luhukay tijdens
zijn lange trainerscarrière in Duitsland verwierf.

naar assistent-trainer en uiteindelijk hoofdtrainer. Ik heb alles doorlopen van
onderaf. En ik heb nog nooit in Nederland mogen en kunnen werken. Mogen
trouwens wel, maar het toen uiteindelijk niet gedaan. En uiteindelijk is het nu
VVV geworden.”
Als we vooruit naar het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie: wat heb je
voor doelstelling meegekregen?
“Doelstelling is om met VVV weer aantrekkelijk, aanvallend en goed voetbal te
spelen. Dat kunnen we alleen door een team te ontwikkelen en spelers beter
te maken, om vervolgens het succes zelf af te dwingen. Dát zouden we onze
supporters, die hopelijk ook weer met heel veel motivatie en euforie naar de
club zullen komen, graag bieden.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Het was een moeilijke periode. En natuurlijk ben ik er teleurgesteld over. Het is
nooit leuk als je als team en als club met een degradatie geconfronteerd wordt.
Ik heb besloten om zeven weken voor het einde van het seizoen in te stappen.
Dus ik ben medeverantwoordelijk voor de degradatie. Dat voelt als trainer,
maar ook als mens, niet fijn. Ik had zelf namelijk écht de verwachting dat ik ‘het
zinkende schip’ kon redden. Uiteindelijk bleek dat niet meer mogelijk. Daar had
ik het best zwaar mee.”

Waar hou je je komende periode mee bezig?
“Dagelijks zit ik met Marco Bogers en Stan Valckx met het oog op de
teamsamenstelling. Marc van Hintum sluit daar regelmatig bij aan om mee te
denken en mee te praten over mogelijke nieuwe spelers. Wij zijn er continue
mee bezig. We zullen niet meteen bij de eerste training starten met een
voltallige selectie, omdat er nog veel open plekken zijn. Dat komt voort uit de
situatie dat we veel gesprekken voeren met mogelijke nieuwe spelers. Maar
ook zij wachten eerst af wat ze voor mogelijkheden krijgen. Daar zijn we ook
mede afhankelijk van. Dus van beide kanten moet het kloppen.”

Terwijl je de situatie al eens had meegemaakt…
“Klopt, maar de situatie is altijd anders. Nu kwam ik binnen en tref je een groep
die mentaal aangeslagen is. Er zat weinig zelfvertrouwen in het team. Daardoor
was de chemie ook moeilijk. En dan ontstaan er groepjes. Groepjes met jonge
jongens, Duitse jongens, Griekse jongens… De eenheid was daarmee niet goed.
En als de chemie weg is, dan is het moeilijk om het sportieve lijf te redden in zo’n
situatie.”

Heb je een andere speelwijze voor ogen dan die je hanteerde in de Eredivisie?
“Wij willen vanuit een agressieve, actieve manier gaan spelen om succes af
te dwingen. Dan praat je natuurlijk over het feit dat je je zaakjes defensief op
orde moet hebben. Daarnaast willen we aanvallender en hoger spelen. Door
dat om te zetten, kunnen we de nodige kansen gaan creëren. Liefst gaat dat
natuurlijk met veel doelpunten gepaard. We moeten zelf het initiatief nemen om
uiteindelijk wedstrijden te winnen en successen te behalen.”

Is dat ook een inzicht waarvan je zegt: dat moeten we aanpakken komend
seizoen?
“Ja natuurlijk. Maar dat is nu al min of meer noodgedwongen aan het gebeuren.
We hebben inmiddels van 14 spelers afscheid genomen. Achter de schermen
zijn we veel werk aan het verzetten om een goede groep op de been te krijgen
voor het nieuwe seizoen.”

Dus je zegt tegen de supporters: ‘kom naar De Koel en je kunt spektakel
verwachten’?
“Natuurlijk! Onze supporters hebben een jaar lang niet naar De Koel kunnen
en mogen komen. Afhankelijk van hoe de coronamaatregelen zich verder
ontwikkelen, hoop ik dat dat in augustus of september wél weer kan. Eindelijk
weer met de fysieke steun van onze fans in het stadion wedstrijden spelen. Dat
we weer steun en sfeer vanaf de tribunes krijgen. Dat alles maakt het plaatje
mooier voor supporters, spelers én voor iedereen die van voetbal houdt.”

En jij zelf straalt ‘daadkracht’ uit. Meteen na de degradatie gaf je aan: ‘ik blijf!’.
Vanwaar die overtuiging?
“Omdat ik vanaf de eerste dag een goed gevoel heb bij de club. Bij alle mensen
binnen de club. De ‘verantwoordelijke’ mensen, maar ook de mensen die hier
dagelijks op de vloer actief bezig zijn. De club geeft me gewoon een ontzettend
goed gevoel. En ik hoop na de zomer, bij de start van de nieuwe competitie, onze
fans weer te mogen begroeten in het stadion. Dat zal iedereen een goed gevoel
geven. Voor de fans zelf, maar ook voor de spelers. Ik zie genoeg ambitie en
passie die je moet hebben om ook met VVV in de toekomst succesvol te kunnen
zijn.”
Is jouw keuze ook gebaseerd op het feit dat VVV-Venlo ‘Veur Altied’
jouw club is?
Ja, ik was 10 of 11 jaar, toen ik hier begon in het jeugdplan. Ik mocht één keer in de
week komen trainen. Vandaar uit word je op gegeven moment speler bij eerste
elftal. Daarmee heb ik iets opgebouwd waar je nog graag aan terugdenkt. Een
goeie chemie in het elftal, een goede sfeer, maar ook kwaliteit in de groep. Daar
mocht ik onderdeel van zijn. En ik heb in die tijd ook kunnen genieten. Vervolgens
kom je op een leeftijd waarop je een keuze moet maken. Wat wil je na je actieve
carrière? En dus maakte ik stappen; van jeugdtrainer naar amateurtrainer,

Lid worden ?

TEAMMATES (PRO)
(MINI) KOELKIDS

13-17 jaar - € 19,03
TEAMMATES
(PRO)

Word lid en ontvang vele voordelen zoals :

korting
op je seizoenkaart.
Hierdoor zoals
betaal je
Word25%
lid en
ontvang
vele voordelen
:

0-8 jaar - €19,03

Van 0 tot 3 jaar gratis
Twee superleuke activiteiten
Hand in hand met je favoriete speler mee het veld op
Gratis naar 10 thuiswedstrijden of 50%
korting op je seizoenkaart van VVV-Venlo!

9-17 jaar - € 19,03

slechts € 69,75 voor een seizoenkaart!
Twee gave activiteiten
Gratis naar de eerste bekerwedstrijd
Jouw eigen persoonlijke Teammates ledenpas
Tot wel 50% korting op je seizoenkaart!
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naar een gezellig avondje VVV. Een gezellige, vaste voetbalavond op de vrijdag,
dat spreekt veel mensen aan. Het is daarnaast een boeiende competitie met
heel veel sterke tegenstanders. Dat zorgt er ook wel voor dat wij als VVV toch
wel mogen rekenen op heel veel steun volgend jaar, tenminste dat is mijn
verwachting.”

ALGEMEEN DIRECTEUR MARCO BOGERS

“DE VRIJDAGAVOND MOET WEER
EEN FEEST WORDEN!”
Algemeen Directeur Marco Bogers van VVV-Venlo werkt al meer dan
twintig jaar voor de Koelclub, maar het afgelopen seizoen ging hem niet in
de koude kleren zitten. We blikken in een vraaggesprek met hem terug op
het noodlottige ‘coronaseizoen’ en de degradatie die VVV-Venlo ten deel viel,
maar kijken vooral vooruit naar ‘betere tijden’.
Hoe heb je afgelopen seizoen beleefd?
“Dit is mijn meest teleurstellende seizoen bij VVV. Het meest bizarre ook. Een
seizoen van uitersten, met pieken en vooral ook dalen. Moeilijk ook omdat
we de steun van de fans en partners niet hadden in ons stadion. Dus de hele
wedstrijdbeleving was er niet. Je bekeek de wedstrijd eigenlijk vanuit een hele
andere invalshoek. Als we het hebben over uitersten: de nederlaag tegen Ajax
( 0-13 ), de geweldige maand januari, de halve finale KNVB-beker. Uiteindelijk
een bizar slot waar we 13 wedstrijden op rij geen punten pakten, behalve op het
laatst en er toch nog steeds zo dichtbij waren… Dat het dan toch niet gelukt is
maakt het wel heel wrang. Georgios Giakoumakis wordt dan wel nog topscorer
van de Eredivisie. Je ziet, er zijn absoluut geluksmomenten te benoemen, maar
vooral veel teleurstellingen. En wat dan blijft hangen is toch de degradatie.
Uiteindelijk is het ons niet gelukt om in de Eredivisie te blijven. Al met al was
het een zwaar seizoen, met name ook mentaal. Ik hoop het nooit meer mee te
hoeven maken!”
Wat het voor gevolgen heeft de degradatie voor club en organisatie?
“Je hebt natuurlijk allereerst het jaar van corona waarin ook VVV behoorlijk geraakt
is. Dat betekent een fors verlies, financieel. Vervolgens komt daar bovenop de
degradatie, die zorgt voor een begroting die ook nog eens fors verliesgevend
is. Als je vier jaar op rij Eredivisie speelt, dan kun je je kostenstructuur niet
ineens zodanig omlaag brengen dat je break-even resultaat kunt bereiken.
Dat kan eigenlijk alleen door winstgevende transfers. Natuurlijk speelt nog
steeds de mogelijk transfer van Giakoumakis een rol. Maar dat zijn incidentele
transfers en we moeten echt kijken naar operationeel resultaat. We moeten nu
alle zeilen bijzetten en terug naar de basis. Wat is onze visie en missie? Waar
willen we als club naartoe? Wat is onze stip aan de horizon? Hoe gaan we dit
sportief teleurstellende seizoen omzetten naar een positief nieuw seizoen met
succesmomenten en resultaten. Maar vooral ook naar voetbal waar de mensen
weer voor naar het stadion komen.”
Hoe ga je dat doen?
Ik ben er van overtuigd dat we met Jos Luhukay iemand hebben die daartoe
in staat is, waardoor we ook het stadion weer goed gevuld krijgen. De eerste
signalen vanuit de seizoenkaartverkoop zijn goed. We zijn op de achtergrond
nog bezig met een aantal versterkingen. Maar financieel betekent het wel
dat we fors in onze kosten moeten snijden. Dat raakt ook de mensen die hier
jarenlang werkzaam zijn. Dat is moeilijk, maar we zullen heel kritisch moeten
kijken naar elke euro die wordt uitgegeven. Niet dat we dat daarvoor niet
deden overigens. Maar nu je degradeert val je sterk terug in inkomsten. Noem
alleen al de TV-inkomsten en de subsidies voor het natuurgras. Dat zijn vaste
inkomsten die je direct verliest. En je verliest daarnaast ook nog eens een deel
aan sponsorinkomsten en mogelijke seizoenkaarthouders. Dan gaat het hard.”
Wat voor rol speelt corona daar nog in?
“De afstand die ongewild is ontstaan tussen club en achterban, speelt zeker
een rol bij een aantal mensen. Dat kan ervoor zorgen dat ze ervoor kiezen om
geen lid meer te worden van ons netwerk of een seizoenkaart meer kopen.
Van de andere kant, en dat is het positieve effect, hunkeren mensen heel erg

Dus ondanks degradatie zijn er positieve aanknopingspunten?
“Ja absoluut. Je moet nooit te lang blijven hangen in teleurstellingen. Want
daar schiet niemand wat mee op. We moeten kijken naar: wat kan ons succes
brengen? Daarbij moet je kritisch kijken naar wat er niet goed is gegaan en
anders moet. Daar hebben we de afgelopen tijd veel aandacht aan besteed.
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden op allerlei fronten en binnen alle
geledingen. Wij komen binnenkort naar buiten met de uitkomsten daarvan en
vooral, met hetgeen dat voor de toekomst betekent. Want daar gaat het om.
Een gezonde toekomst voor club. En hoe we die samen bewerkstelligen. En
ik benadruk samen, want dat kunnen wij als organisatie nooit alleen. Daar
hebben wij iedereen van onze achterban bij nodig. Sponsors, supporters en
andere mensen die met ons mee willen denken. Dat alles is onderdeel van het
strategische strijdplan wat is ontwikkeld.”
Was het daar nu het juiste moment voor?
“Het was een goed moment op die reset-knop te drukken. Te kijken naar zaken
die afgelopen jaren niet goed zijn gegaan of we kunnen verbeteren. Als VVV
moeten we ook een keer uit die comfort-zone stappen. Bij heel veel clubs in
het betaald voetbal vinden vernieuwingen plaats. Wij moeten mee in de vaart
der volkeren, willen we een rol van betekenis spelen in het betaald voetbal. Dat
betekent dat wij reorganiseren, maar tegelijkertijd ook kijken naar structurele
verbeteringen waarvan wij denken dat dat nodig is.”
Is de transfer van Giakoumakis daarbij van levensbelang?
“Niet van levensbelang, maar zeker wel van groot belang. VVV komt niet acuut
in financiële nood, maar we zijn wel genoodzaakt om maatregelen te nemen
om te zorgen dat we daar niet meteen in terecht komen. De verkoop van
‘Jako’, maar ook van eventueel andere spelers, kan alleen maar bijdragen aan
een gezondere toekomst en nogmaals, het is nu incidenteel. Maar het moet
structureel worden dat wij spelers gaan opleiden en ontwikkelen die voor
potentie in het elftal kunnen zorgen, maar ook voor verkoopwaarde. Transfers
als die van Giakoumakis helpen daar natuurlijk wel bij.”
Waar gaat geld van een eventuele transfer van ‘Jako’ naartoe?
“Dat geld zal zeker niet helemaal naar de spelersgroep gaan. De verkoop van
‘Jako’ hangt natuurlijk af van een bepaald transferbedrag. Maar wij als club hebben
te maken met een fors verlies over afgelopen jaar en een begroot verlies voor
dit jaar. Dat zullen we moeten compenseren. We hebben ook gebruik gemaakt
van steunmaatregelen en uitstel van belastingen. Uiteindelijk moet de verkoop
van Giakoumakis ervoor zorgen dat we financieel in rustiger vaarwater komen.
En als er dan nog middelen over zijn, zullen we altijd kijken of we dat kunnen
toevoegen aan het spelersbudget. Men moet zich echter realiseren dat VVV
door corona, maar ook door degradatie, financieel sterk achterop is geraakt. Die
inhaalslag moeten we eerst weer gaan maken.”

4Wat is de doelstelling die nu is gesteld komend seizoen?

Dit hebben we in de afgelopen periode veelvuldig besproken met het technisch
kader. Wat we willen met elkaar is dat men een herkenbaar elftal ziet, waarvoor
men naar het stadion komt en dat moet leiden tot successen, maar vooral ook
voetbal wat aanspreekt. Een speelwijze die we nastreven, volgens ons nieuwe
technisch beleidsplan. En we gaan zien hoever we komen. Dat wil overigens niet
zeggen dat we niet ambitieus zijn. In tegendeel. De lat ligt hoog. We zijn zeer
ambitieus, maar we gaan nu niet van de daken schreeuwen dat VVV kampioen
moet worden of moet promoveren. Maar uiteindelijk moet alles wat we nu
allemaal samen doen ertoe leiden dat we succesvol zijn. Wat dan ‘succesvol’
precies is zal moeten blijken.
Daarvoor hebben we een nieuw technisch beleidsplan ontwikkeld. Met onze
eigen identiteit. Hoe willen we spelen? Welke spelers passen daarbij. Speelwijze
en werkwijze. Met Jos Luhukay hebben we een trainer die aanvallend voetbal
en een bijbehorende herkenbare speelwijze predikt. Daar hoort vanalles bij: een
duidelijk strijdplan, bepaalde type spelers en een absolute fysieke bereidheid.
Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. Jos heeft daar de tijd voor nodig om
dat erin te slijpen bij de spelers en die tijd moeten wij hem ook geven. Dat heeft
het verleden ook uitgewezen. Je keert niet zomaar even binnen één jaar weer
terug. Je moet vooral werken naar die stap naar de Eredivisie. En uiteindelijk
moet dat leiden tot successen. Mensen moeten weer naar het stadion komen
en zeggen: “Kijk, ik heb een geweldige wedstrijd gezien.” Herkenbaar spel, met
jongens die willen strijden voor de club. We moeten ons eerst herpakken, dat
kost tijd. Maar we gaan absoluut voor het hoogste haalbare!”
Waarom moeten supporters juist nu een seizoenkaart aanschaffen?
Ik hoop vooral dat mensen het doen om de club en de ploeg te ondersteunen.
De mensen mogen weer naar het stadion komen. Vorig jaar was een zwaar
teleurstellend seizoen voor iedereen. Laten we er nu met z’n allen een succesvol
en feestelijk seizoen van maken. De vrijdagavond moet een feest worden, waar
men zich op verheugd om naar het stadion te komen.”

En dat lijkt al aardig te lukken!
“De resultaten zijn boven verwachting goed. We krijgen veel positieve reacties,
we hebben al veel nieuwe seizoenkaarthouders mogen verwelkomen. Het
nieuwe Fancafé gaat eindelijk open. We gaan voor een hele leuke beleving
zorgen in en rondom het stadion. Ik nodig iedereen uit om onze wedstrijden te
komen bezoeken. Met ruim 2000 seizoenkaarthouders zijn we heel hard op
weg om onze doelstelling te behalen voor komend seizoen, maar wat zou het
mooi zijn als we komende seizoen weer van een volle Koel kunnen genieten.”
Een volle Koel is mooi. Maar je hebt het onlangs ook gehad over een nieuw
stadion. Hoe realistisch is dat?
“Ik heb altijd gezegd: in de ontwikkelingen binnen het voetbal, zowel
internationaal als nationaal, worden er flinke stappen gezet. VVV-Venlo heeft
de aansluiting al een aantal jaren geleden verloren als het gaat om stadion en
concurrentie. En dan gaat het met name over onze commerciële mogelijkheden.
Die zijn hier beperkt. Sterker nog, het is het oudste stadion uit het betaald voetbal.
Met alle gevolgen van dien. Veel onderhoud, hoge kosten, veel ongemakken.
Je moet je afvragen: zijn we in staat om hier te vernieuwbouwen en wie gaat
dat financieren? Daarom heb ik gezegd dat het noodzakelijk is om op lange
termijn, zo’n 5 tot 10 jaar, om naar een multifunctioneel nieuw kleinschalig
stadion te gaan. En ik snap dat de sentimenten groot zijn en er in het verleden
veel gebeurd is. Maar ik ben in alle stadions in Nederland geweest en ik zie daar
heel veel ontwikkeling. Dan lopen wij mijlenver achter. Hoe kunnen wij ervoor
zorgen dat we veel meer commerciële inkomsten genereren? Veel meer dan
nu. In een nieuw stadion, waar je 12-15 miljoen nodig hebt om structureel in de
Eredivisie te spelen. Je moet nu uitkijken dat je de aansluiting niet gaat verliezen
met top eerste divisie. Maar als we daar niet naartoe werken en niet een stip op
horizon zetten: dan laten we het eigenlijk allemaal op z’n beloop. Die stip op de
horizon staat ook in het strategisch strijdplan. Maar de weg er naartoe is geen
gemakkelijke. Die zullen we wel mét elkaar moeten vormgeven. Maar eerst,
komend jaar Keuken Kampioen Divisie in De Koel, wat nog steeds een prachtig
stadion is. Ons home…”

AANMOEDIGEN

MIDDENSTIP

AANVALLER

PASS

AANVOERDER

SCHEIDSRECHTER

BAL

SCHOENEN

BUITENSPEL

SCHIJNBEWEGING

COACH

SHIRT

DOEL

SLIDING

DOELPUNT

SPELERS

GRAS

TOESCHOUWERS

HOEKSCHOP

TRAINER

INGOOI

VELD

JUICHEN

VERDEDIGER

LIJNEN

WEDSTRIJD

Weet jij het goede antwoord? Laat het ons weten via www.vvv-venlo.nl/winacties en
maak kans op een gratis seizoenkaart, een nieuw wedstrijdshirt, of vele andere prijzen!
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Een polikliniek als dependance van Venlo
is voor Venray meer dan voldoende
Dat VieCuri Venlo heeft besloten het ziekenhuis in Venray te gaan sluiten is al eerder bekendgemaakt. Er werd later toegezegd dat in een
nieuw te bouwen ziekenhuis echter nog wel knie- en heupoperaties zouden worden uitgevoerd maar dat werd later herroepen. Inmiddels
heeft VieCuri gekozen om De Wieënhof als nieuwe ziekenhuislocatie te gaan inrichten. Die keuze werd gemotiveerd met nogal arbitraire
redenen. De aanwezigheid van reeds bestaande voorzieningen in de directe omgeving en de ligging aan de Deurneseweg waren daarbij
kennelijk bepalend.
Een huisartsenpraktijk en een apotheek zijn
die aanwezige voorzieningen. De locatie aan
de Deurneseweg is alleen voor de Venlose
specialisten snel te bereiken maar vanwege
de moeilijke verkeersmaatregelen en
parkeerproblematiek voor de inwoners van
Venray zeker niet aantrekkelijk. De kerngroep
gezondheidszorg Venray 2.0 heeft nauwelijks
tot geen enkele inbreng geleverd tot
behoud van een goede ziekenzorg in Venray.

Het verdwijnen van de nachtapotheek en de HAP
is daarvan het meest recente bewijs.
Nu dan ook nog een bestaand gebouw met alleen
poliklinische activiteiten door VieCuri aan Venray
als ‘nieuw ziekenhuis’ wordt aangeboden, lijkt er
sprake van het verder uitkleden van de thans nog
bestaande ziekenhuiszorg. De Stichting Burgers
van Venray wil gedurende de maand juli peilen
hoe de inwoners van Venray en de kerkdorpen dit
ervaren. Op de website www.burgersvanvenray.nl

staat de stelling: Een polikliniek als dependance
van Venlo is voor Venray meer dan voldoende.
U wordt uitgenodigd om te reageren op deze
stelling door aan te geven of u het daarmee
eens of oneens bent. Bovendien kunt u uw eigen
mening op deze site laten opnemen.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray juni

De gedoogcultuur
in Venray ondergraaft
de betrouwbaarheid van de
overheid
In de afgelopen maand juni hebben de inwoners van Venray kunnen
reageren op de website Burgers van Venray op een stelling over het
gedogen. De stelling was: De gedoogcultuur in Venray ondergraaft de
betrouwbaarheid van de overheid. De website werd door bijna
zevenhonderd personen bezocht. Van alle reacties blijkt 89 procent
het eens te zijn met de stelling. De beperkte groep van 11 procent
personen die oneens stemden, blijkt het in wezen toch eens te zijn met
de stelling doch men wil liever meer aandacht voor belangrijkere
zaken.
Dat het onderwerp gedogen bij
nogal wat mensen in Venray leeft,
blijkt uit de vele uiteenlopende
reacties. J.L. vindt dat het gedogen
niet alleen de betrouwbaarheid
van de overheid ondergraaft
maar het ook een vrijbrief is om
te handelen naar wat iemand
persoonlijk het beste uit komt.
“De kleine ergernissen vallen
voor veel mensen het eerste op,
maar vergeet niet de duit die
de gemeente in het zakje doet
met betrekking tot handhaven
op vergunningen en regelingen,
bestemmingsplannen. Kijk eens
wat er in de agrarische sector
aan scheve zaken gebeuren en
worden toegestaan. Het devies is
handhaven vanaf begin.”
P. Jacobs is een geboren en
getogen Venraynaar. Hij ergert zich
er vaak aan hoe je in het centrum
bijna van de sokken wordt gereden
door fietsers en vooral scooters.
“Vooral de jongeren op de scooters
die al de indruk wekken, dat ze
schijt aan de regels hebben en
dat de pleinen en straten in het
centrum van hun zijn. Verder valt
me de volle vuilniszakken op
die regelmatig langs de diverse
grondcontainers in de wijken
worden achtergelaten.”
Toon schrijft dat handhaven op
hondenpoep sowieso niet te
doen is. Maar dat fietsen in de
Schoolstraat gewoon gedoogd
moet worden. “Er is plaats genoeg
voor. Mensen denken dat alles door

de overheid geregeld moet zijn. Dit
gaat van kwaad tot erger. We hebben
zelf ook verantwoordelijkheden.”
Corrie Kok vindt het gedogen van
overtredingen het nieuwe ‘normaal’.
Wegkijken is gemakzuchtig. “Als je er
iets van zegt, mag je blij zijn dat er
geen laaiende ruzie ontstaat. Zeker
op straat ben je dan niet veilig. Ook
ben je niet veilig bij lawaaioverlast
in een buurt, keiharde muziek,
veel geschreeuw laat in de avond/
nacht. Het is de onverschilligheid
die de overhand heeft. Te weinig
handhavers, boa’s die nauwelijks te
bereiken zijn. Zeker in de weekenden.
De overtreders weten maar al te
goed dat er niet opgetreden wordt,
dat maakt ze brutaal/vogelvrij.
Het zal niet altijd aan de politie of
handhavers/boa’s liggen. Zij kunnen
niet tegelijkertijd ‘overal’ zijn. Maar
bij vele klachten zou er wel meer
gehandhaafd moeten worden. Tandje
bijzetten heet zoiets. En anders
(misschien) vrijwilligers inschakelen
die zouden willen optreden tegen dit
soort overtredingen. Met bevoegdheid
uiteraard, bescherming voor het risico
dat men loopt. Met twee man op pad
herkenbaar in beeld. Niet te flauw
doen, streng doch rechtvaardig.”

Deze reacties, maar ook die van
eerdere stellingen, zijn na te lezen op
de website: www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Wij zijn een gecertificeerde
groothandel in winterpeen.
We staan voor kwaliteit,
hygiëne en leveren naar de
wensen van onze klanten.

Word jij onze nieuwe
HEFTRUCKCHAUFFEUR?
We vragen van je/werkzaamheden:
•
Certificaat heftruckchauffeur
•
Interesse, leergierig
•
Inzetbaar als heftruckchauffeur en productiemedewerker
We bieden:
•
Prettige werksfeer
•
Salaris conform CAO
Interesse neem dan contact op met Jan Daniels,
06 52 37 01 47 en mail je cv en sollicitatiebrief met motivatie
naar: j.daniels@hiemstra.nl.

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

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

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Willy’s Wereld

Column

Kappen
Het beste nieuws van de
afgelopen weken was dat we
mochten kappen met de
mondkapjes. Wat is het heerlijk
om in ons werk weer de vrolijke,
lachende gezichten te zien van
collega’s en klanten. Zelfs dat
zuur gezicht van die ene klant
die altijd wat te mekkeren heeft
hebben we gemist.
Er werd wel meer gekapt de afgelopen dagen. De Tour begon maar
een mediageile ‘fan’ zorgde voor
een grote valpartij en een aantal
renners kon de koers niet voortzetten. Alweer een voorbeeld welke
schade er berokkend kan worden
als mensen te graag ook eens
‘viral’ willen gaan. Kappen nou!
In Venray werd ook flink gekapt.
Althans, volgens enkele mensen
binnen het CDA. Er zou sprake zijn
van bijltjesdag. Dit was natuurlijk allemaal in het kader van het
onderzoek naar de gronddeal van
Jan Loonen en familie. Het CDA
kan dit bijltjesdag noemen maar
ik denk dat, met de gronddeal en
een aantal andere dossiers, Jan
Loonen zichzelf naar het hakblok
heeft genavigeerd. Dat is uiteraard
jammer. Jan zal persoonlijk een
prima kerel zijn, ik ga altijd uit van
het goede in de mens, maar als ik
zo lees wat er allemaal gebeurd is
dan is dit politiek natuurlijk niet vol
te houden.
Voor Anne Thielen was het gebrek
aan vertrouwen vanuit de gemeenteraad het signaal om zelf het bijltje erbij neer te leggen. Een eigen
keuze omdat er sprake zou zijn van
een onveilige dynamiek. Ze kreeg
op Facebook veel bijval en ik denk
dat ze die vooral verdiend heeft
vanwege haar gedrevenheid en
betrokkenheid. Maar ik kan het
niet met haar eens zijn dat er een
onveilige dynamiek is. Bestuurders
staan onder een vergrootglas en
worden gecontroleerd door, in dit
geval, de raad. Voor de burgers zou
dat juist een veilig gevoel moeten
zijn.
Aan het CDA zou ik een advies
willen geven: kap met personen
die het moeilijk vinden om met
de grootst mogelijk integriteit te
besturen en politiek te voeren.
Inmiddels hebben we er lokaal,
provinciaal en landelijk last van.
Voor deze column kap ik er nu
mee, fijne vakantie en tot over
twee weken.
Hou vol!
Willy
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Venray Lokaal

Venray stuurloos? Nee hoor!
Het was een zwarte dag, woensdag 30 juni. Voor velen betekent het
terugtrekken van het CDA uit de coalitie écht wel iets. De één treurt,
de ander juicht. Dit alles is het resultaat van de geldende democratie
in ons land en dus gemeente. De overgrote meerderheid van de
gemeenteraad heeft ‘schijn van belangenverstrengeling’ vastgesteld
na de onderzoeken die plaatsvonden naar de welbekende ‘gronddeal’
van wethouder Jan Loonen.
Een politieke doodzonde, dus
onacceptabel voor de Venrayse
politiek. Het CDA ziet dit anders.
De politieke werkelijkheid vraagt
echter óók om zelfreflectie.

CDA Venray

Wethouder Thielen besloot zelf
haar functie ook neer te leggen. Dit
besluit respecteren wij allen. Jan
Loonen en Anne Thielen zijn van
grote waarde geweest voor Venray,

daar zijn wij dankbaar voor, laat dat
duidelijk zijn. Maar met hun vertrek
is Venray zeker niet stuurloos.
Venray Lokaal en D66 blijven met
enthousiasme en kennis het politieke
werk uitvoeren.
Donderdag namen wij als
tweede grootste partij onze
verantwoordelijkheid. We hebben
alle fractievoorzitters in de
gemeenteraad uitgenodigd om het
college weer op sterkte te brengen.
Dit is op allerlei manieren mogelijk,

maar zorgvuldig gaan we dit proces
in. Met de focus op het goede voor
Venray. Openheid, duidelijkheid,
integriteit en transparantie is de
koers die wij willen varen. “Hijs de
zeilen!”

zichtbaar en besproken zijn, maar
het belangrijkste is dat we terug
kunnen zien in hoeverre aan
deze gevoeligheden tegemoet is
gekomen. Het is aan de raad om te
oordelen of zij dit voldoende vinden.
Het CDA heeft voorgesteld om de
spelregels zoals als die in december
2019 bij de ingekomen stukken zaten
alsnog als bespreekstuk naar de
commissie terug te halen.
Persoonlijk vind ik dat je als raadslid
te allen tijde het gesprek aan moet

gaan met de inwoner, en het niet
meer moet hebben over het feit dat
het proces niet goed verlopen is
maar op de gevoeligheden van de
inhoud.

Harold Stevens,
lijsttrekker

Omgevingsdialoog

Tijdens de laatste commissievergadering kwamen er drie raadstukken voorbij waarbij vraagtekens
geplaatst werden over de manier waarop de omgevingsdialoog gevoerd werd. Blijkbaar zijn de spelregels
over het voeren van de dialoog onvoldoende bekend. Dit geldt voor de initiatiefnemer, de betrokken
inwoners, maar ook een dorps- of wijkraad die daar een faciliterende rol in hebben.
Aangezien de initiatiefnemer vaak
lokaal niet bekend is met de eisen
die aan een goede omgevingsdialoog
gesteld worden, is het wel handig
dat deze bij aanvang over een
document beschikt waarin het een
en ander duidelijk is vastgelegd. Wat
mij betreft bestaat dit document uit

drie hoofdonderdelen. Publicatie,
communicatie en evaluatie.
Publicatie: hierin ligt de lead voor
de gemeente en de dorpsraad om
het initiatief bekend te maken.
Communicatie: dit proces is een taak
van de initiatiefnemer maar ook de
dorpsraad heeft hier een taak om toe

te zien dat het proces goed verloopt
en dat de inwoners maximaal
bereikt en gehoord worden.
Evaluatie: op basis van een goede
verslaglegging waarin betrokken
partijen zich herkennen zou de raad
de dialoog moeten toetsen. Duidelijk
moet zijn hoe de gevoeligheden

Leo Philipsen

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.

Venray voor iedereen
Deze prent hoort bij de campagne
‘Venray voor iedereen’, een
samenwerking tussen de gemeente
Venray, RespectOn Venray, Stichting
ComingInn, Venray Dementievriendelijk
en het Gehandicaptenplatform
Venray. Samen met onze inwoners
willen wij verder bouwen aan een
inclusieve samenleving. Aan een
plek waar verschillende leefstijlen en
geloofsvormen elkaar aanvullen. Aan
een Venray voor iedereen.

www.venray.nl/venray-voor-iedereen

“Alleen kom je een heel eind, maar samen kom je verder.”
Venray Beweegt en Iedereen kan Sporten Noord-Limburg (IKS) werken al

de Venrayse Singelloop. De ‘X’ staat voor eXtra begeleiding, eXtra zorg en eXtra

jarenlang op diverse vlakken samen. Het programma Iedereen kan Sporten komt

faciliteiten.

voort uit het samenwerkingsverband aangepast sporten regio Noord-Limburg. IKS

Naast sport, wordt de laatste jaren steeds meer het belang gezien van een

vervult voornamelijk een adviesrol voor de programmalijn Iedereen kan Meedoen

gezonde leefstijl binnen het (speciaal) onderwijs. Zo is het SO Spectrum in Venray

in Venray.

al een tijdje bezig met leefstijl interventies. Op een leuke en speelse manier leren

Samen worden drempels voor mensen met een beperking tot deelname aan

kinderen het maken van een gezonde keuze. Venray Beweegt en IKS maken dit

grotere regionale of landelijke evenementen weggehaald. Mooie voorbeelden

mede mogelijk door samen te werken met diverse organisaties.

zijn: de X-triathlon voor mensen met een beperking in Venray en de X-loop bij

SO Spectrum werd dit jaar nog beloond met een cheque van €1000,- van
De Gezondste Regio 2025.

Venray, focus op mensen

www.venray.nl/venray-voor-iedereen
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Geplukt

Edwin de Klein Venray
Edwin de Klein is 24/7 bezig met kunst. De net afgestudeerde docent kunst droomt dan ook van een baan
als organisator van kunstprojecten en als beeldend kunstenaar. Momenteel geeft hij nog les op een middelbare school, maar hoopt hij zijn eigen kunstpraktijk daarnaast ook verder uit te breiden. Deze week wordt
de 24-jarige Venraynaar geplukt.

Ik wil me het liefste niet focussen op
één project, maar verschillende projecten uitvoeren voor diverse werkgevers.”
Ook heeft hij al werkervaring
opgedaan in het praktijkonderwijs
van het Raayland College. Daar gaf
hij lessen in tekenen. “Dat vond ik
een hele leuke doelgroep om mee
te werken. De leerlingen zijn mondig
en zeggen wat ze denken. Helaas
hadden ze voor mij geen uren meer
en ben ik op zoek gegaan naar een
andere baan.” Die vond hij bij het
Valuas College in Venlo waar hij
binnenkort vier dagen in de week gaat
starten. “De kunstwereld verandert
snel, terwijl niet alle middelbare
scholen meegaan. Dat komt helaas
doordat er veel wordt bezuinigd op
de kunstvakken op scholen. Tijdens
mijn lessen probeer ik met de tijd
mee te gaan en niet de gebruikelijke
kunstgeschiedenis in mijn lessen
voorbij te laten komen. Tegenwoordig
gebruiken kunstenaars andere media,
onderwerpen, ligt conceptuele denken
veel zwaarder op de werken en
wordt kunst veel breder getrokken.
Ik hoop vooral dat leerlingen plezier
hebben tijdens de les. Creatief denken
is belangrijk voor de ontwikkeling.
Als docent wil ik daarnaast mijn
leerlingen inspireren en daarom laat ik
ook wel eens mijn eigen werken zien.”

Op zoek

Dat Edwin kunstenaar wilde worden, stond in zijn jeugd nog niet
vast. Hij wilde namelijk journalist worden. “Daarom ben ik naar
enkele open dagen geweest in
Tilburg. Maar ik ben Engelstalig
niet sterk en dat schrok me af aan
de opleiding. Daarom ben ik uiteindelijk gaan kijken bij de docentenopleidingen, eerst bij de Pabo en
uiteindelijk koos ik voor de docentenopleiding op het kunstacade-

mie in Tilburg. Ik heb tijdens de studie
nog getwijfeld om naar de autonome
opleiding te switchen. Maar als docent
heb je praktisch gezien altijd een
baan. Daarnaast heb ik het onderwijs altijd leuk gevonden en door de
opleiding heb ik een stukje didactiek
meegekregen.”

Appie Selfiemuseum
Tijdens zijn opleiding mocht hij werkervaring opdoen in verschillende

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Inspiratie haalt Edwin vooral uit
boeken, maar ook uit de omgeving.
Zo heeft hij veel interesse in de
psychische wereld. “Dat komt denk
ik door de regio. Rondom Venray
zijn er veel instanties die daaraan
te koppelen zijn. Ik heb tijdens mijn
studie bijvoorbeeld een kunstwerk
gemaakt waarin het thema
gevangenschap terugkwam. Je kunt
zowel fysiek gevangen zitten als in
je hoofd. Er zit veel gelaagdheid in
dat thema, daarom hoop ik er ooit
nog eens mee aan de slag te gaan.
Het borrelt in me, maar het te graag
willen zorgt voor een blokkade. Mijn
wens is om ooit zelf een keer als proef
opgesloten te zitten in bijvoorbeeld
een tbs-kliniek, om te ervaren hoe
dat is. Maar ik weet niet of die
mogelijkheid bestaat.”
Ondanks dat Edwin veel uren in de
dag bezig is met zijn werk, kan hij
ook goed afschakelen, geeft hij aan.
“Een leven als kunstenaar is niet te
vergelijken met iemand die een kantoorbaan heeft. Je werkt bijvoorbeeld
iets uit wanneer je inspiratie krijgt.
Het maakt niet uit op welk moment
van de dag dat is. Het motortje staat
altijd aan. Maar ik kan ook goed
afschakelen. Ik vind mijn ontspanning
in het luisteren van muziek, sporten
en lezen. Daarnaast ben ik al acht jaar
leider bij de scouting en is er via de
club een hechte vriendengroep ontstaan. Mijn vrienden hebben niks met
kunst. Het is ook fijn om met hen over
andere dingen te praten.”

Het motortje
staat altijd aan

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR
(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)

M/V

en een

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Gevangen

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch internationaal
vollegrond- en tuinbouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.

Sudoku
4

projecten. Zo was hij onder andere
bedenker van het Appie Selfiemuseum
in Venray waar hij zijn afstudeerproject aan koppelde. “Dat was een
leerzaam project. Ik heb een passie
voor organiseren en cureren en dat
kwam tijdens dat project van pas.
De gemeente heeft de intentie om het
idee verder te ontwikkelen, ik vind
het mooi dat het project een vervolg
krijgt, maar ik geef iemand anders de
kans om het verder te ontwikkelen.

Want ondanks dat hij de docentenopleiding heeft afgerond noemt Edwin
zich beeldend kunstenaar. Zijn droom
is dan ook bekender te worden als
kunstenaar. “Ik vind met kinderen
werken echt leuk, maar daar zit voor
mij minder uitdaging. Ik zou graag
fulltime willen werken als kunstenaar,
projecten willen uitvoeren voor bedrijven en gezien worden in de kunstwereld. Doordat ik nu klaar ben met
de opleiding, ben ik nog op zoek naar
een atelier waar ik al mijn spullen
kwijt kan. Mijn ontwerpen staan nu
in de garage.” Die ontwerpen bestonden in de eerste jaren van de opleiding vooral uit keramiek. “Ik was van
mening dat het belangrijk is om een
ambacht te leren, maar die mening is

naderhand veranderd. Ik wil nu vooral
ontdekken wat mooi is en switchen
in het gebruik van materialen. Dat
gebeurt soms chaotisch, maar ik ben
iemand die graag experimenteert en
gaandeweg een project in elkaar zet.”
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TRACTORCHAUFFEUR M/V

Voor informatie kun je bellen met Ronald Peeters, 06 14 48 97 19
Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: ronald@vissers.com
www.vissers.com
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15-vragen aan

Merle Kuijt Oostrum
Hoi

Column

Vaccinaties,
het gesprek
van de dag
Je kan er nu echt niet meer
omheen, de vaccinaties zijn nu
echt in volle toeren aan de gang.
Ik geloof dat nu 2006 al aan de
beurt is? Ik hou het ook maar
net bij hoor, want wat gaat het
hard. De eerste festivals zijn
ook al geweest, samen met de
andere grote feesten. Het oude
leventje komt stapje voor stapje
weer terug.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Merle Kuijt
16 jaar
Valuascollege Venlo
Oostrum

Wat is jouw favoriete feestdag?
Mijn favoriete feestdag is Kerst.
Ik ga dan samen met de familie
lekker eten en spelletjes spelen,
waaronder een cadeautjesspel.
Daarnaast is het hele huis gezellig
versierd met lampjes, een
kerstboom en nog veel meer.

Wat is jouw lievelingsserie?
Momenteel kijk ik niet echt een
bepaalde serie. Ik vind het vooral
leuk om vlogs te kijken. Zelf maak
ik ook weleens vlogs, bijvoorbeeld
toen ik op vakantie was en toen
ik met vrienden/vriendinnen naar
Berlijn en Londen ben geweest.

Heel erg warm weer, of liever
erg koud weer?
Ik heb liever heel erg warm weer.
Je kunt leuke zomerkleren aandoen
en daarnaast met vriendinnen of
familie gezellig buiten ijsjes eten,
zonnen en zwemmen.

ik nu 5 vwo gecombineerd met de
vooropleiding musical. Ik heb elke
dag les in ‘normale’ schoolvakken,
zoals wiskunde, Duits, Engels,
maar ook les in zang, dans en
spel. Ik vind bij musical vooral de
combinatie van alle vakken samen
het leukst. Bij de schoolvakken is
wiskunde mijn favoriete vak.

Wie is jouw voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld.
Meestal raak ik juist geïnspireerd
door eigenschappen van andere
personen waar ik iets van kan
leren.

Welke muziek luister jij vaak?
Momenteel luister ik het liefste
popmuziek en musical. Bij
popmuziek luister ik verschillende
artiesten verspreid over de hele
wereld en bij musical luister
ik nummers afkomstig uit
verschillende musicals.

Wat staat zeker op jouw
bucketlist?

Ik zou het supergaaf vinden om
een keer in een musical, film
of serie te staan. Ik heb al veel
Wat is je favoriete vak op school? optredens gedaan, maar zou het
ook vet vinden om een keer met
Op het Valuascollege in Venlo doe

professionele mensen iets te
mogen opvoeren.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit
gekregen heb is dat je gewoon
moet doen wat jij wilt en niet moet
doen wat anderen doen, als jij daar
niet gelukkig van wordt.

Heb je een verborgen talent? Zo
ja, wat dan?
Ik heb eigenlijk niet echt een
verborgen talent.

Wat zou je nog graag willen
leren in je leven?
Het lijkt mij erg vet om een tweede
taal vloeiend te kunnen spelen.

Wat doe je het liefst op een
rustige zondagmiddag?
Het liefst zou ik met een goede
vriendin van mij afspreken en gaan
zwemmen, zonnen en bijkletsen.
Ook met de familie ergens lunchen
of shoppen vind ik superleuk.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?
Ik zou het liefst dan willen
teleporteren. Even ergens gaan

shoppen en je kan er binnen een
seconde zijn. Dat lijkt mij ideaal.
Ook als je ergens op vakantie wilt
gaan en het is lang reizen, dan hoef
je je nu geen zorgen daarover te
maken.

Welk moment vergeet je nooit
meer uit je jeugd?
Ik ben in 3 vwo naar Berlijn gegaan
met de musicalklas. We zijn hier
een week geweest en hebben
met andere leerlingen aan een
voorstelling gewerkt. Ook kregen
we veel te zien van Berlijn en was
het supergezellig met de klas.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
De film ‘Full Out 2’ heb ik voor het
laatst gezien. Het gaat hierbij over
turnen en dansen, dus dat past wel
bij mij.

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

Dat mag ook wel, want de zomer
komt ook langzaam terug. Maar of
we dat voelen dat is een tweede…
het weer weet ook niet precies wat
het wilt. Dan schijnt het zonnetje
heftig en dan zegt Buienrader weer
dat er een enorme storm komt.
Zo weet ik toch nooit welke jas ik
aan moet!
Maar ik wijk af van het onderwerp.
Vaccinaties. De vraag: laat jij
je vaccineren of heb jij je al
gevaccineerd? Komt ook de laatste
tijd vaak aan bod. Wat ik begrijp,
want het is ook allemaal erg
spannend en interessant. Als ik
naar mijn mening kijk, vind ik het
zelf vanzelfsprekend dat je je laat
vaccineren. Toch ben ik afgelopen
weken in aanraking gekomen met
mensen die er heel anders over
denken. Deze mensen willen zich
liever niet vaccineren of denken er
nog even over na.
Andere meningen horen blijft voor
mij altijd interessant, zeker als het
tegen mijn eigen mening ingaat!
Zo kom je toch andere dingen te
horen over bepaalde onderwerpen.
Dus ook over het onderwerp
vaccineren. Door die meningen ben
ik achter gekomen dat sommige
mensen toch nog bang zijn voor
de gevolgen van het vaccin.
De woorden onvruchtbaarheid en
raar Russisch chipje bleven me
het meest bij. Van deze meningen
en woorden word ik zelf ergens
ook bang. Maar ik geloof er echter
niet in. Misschien ben ik ergens
ook te impulsief, ik wil gewoon zo
snel mogelijk weer feesten (net
zoals andere miljoenen jongeren).
En daar proost ik op!
Voor nu duik ik weer ondergronds.

Ik ben niet verlegen als ik nieuwe
mensen leer kennen. Ik ben zeker
iemand die op iemand af durft te
stappen voor een praatje.
Tekst: Maud Rötjes
Maud Rötjes

0807 \ ek voetbal

13

Caspers Corner

Column

Sprookjes
Er waren eens vier landen in
Europa. Vier landen, elk met een
eigen verleden, eigen identiteit en
eigen verhaal. Vier landen, die elk
een slechterik wisten uit te
schakelen. Zwitserland, België,
Tsjechië en Oekraïne werden
verdreven. Vier landen, Spanje,
Italië, Denemarken en Engeland,
levend in een sprookje. Maar
wiens sprookje krijgt een ‘happyend’?

Top10

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten

Tussenstand
d.d. woensdag 7 juli 2021

1.

Rikcl86

4755

2.

Bellejergsma

4740

3.

SjonDubbeljoe

4560

4. C0llin

4545

5.

Peet

4530

6.

RitchieRitch

4480

7.

Sjohnno

4435

8.

Jesp_J

4425

9.

JONIZ

4415

10. Mirthe

4410

1

Een steward zag Leonardo Bonucci (Italië) tijdens de halve finale per ongeluk aan als een
supporter en hield hem tegen.

2

De halve finale tussen Italië en Spanje liep uit tot een ware kraker.
Het werd 1-1 en strafschoppen volgden. Italië trok aan het langste eind.

3

Ophef was er over de rode kaart van Remo Freuler (Zwitserland).
Voor velen leek het of de VAR lag te slapen. Was dit een terechte rode kaart?

4

Italië-verdediger zong tijdens het volkslied van zijn land uit volle borst thuis mee.
Door een blessure kon hij niet meedoen.

5

De UEFA heeft Christian Eriksen (Denemarken) en de artsen die zijn leven redden
uitgenodigd als eregasten voor de finale op Wembley.

6

Naar alle schijn fluit de Nederlandse
Bjorn Kuipers de EK-finale.

7

Giovanni van Bronckhorst staat open voor het bondscoachschap
van het Nederlands elftal. Hij is nog niet benaderd door de KNVB.

Wordt het Spaanse sprookje werkelijkheid? Maar liefst vier van de vijf
wedstrijden van de Spanjaarden dit
toernooi eindigden in een gelijkspel.
Het jongetje dat tijdens het grote
examen zich eerst bluft door de
meerkeuzevragen, dan ineens ziet
hoe alles in elkaar zit en vervolgens
bij de open vragen bijna geen fouten
meer maakt. Wordt het een Spaans
sprookje van de groei?
Of schrijven de Italianen een ‘happyend’? Bij het vorige grote toernooi
waren de Italianen er niet bij, een
regelrechte deceptie. Het jongetje
dat het vorige grote examen niet
mocht maken, omdat het huiswerk
niet in orde was, loopt dit grote examen op koers voor een perfecte 10.
Wordt het een Italiaans sprookje van
eerherstel?
Kunnen de Denen hun nu al memorabele toernooi nog meer glans
geven? Na het verlies, van Christian
Eriksen en tegen Finland gaf niemand meer een stuiver om de
kansen van de Scandinaviërs. Het
jongetje dat de eerste vraag van het
grote examen fout beantwoordde
en ook nog eens zijn pen brak,
maar met de potloden uit zijn etui
de daarop volgende vragen aardig
wist te maken. Wordt het een Deens
sprookje van de wederopstanding?
Of zouden de Engelsen dit jaar hun
sprookje kunnen realiseren? Al jaren
wordt het gezongen ‘It’s coming
home!’, maar tot op heden is het
Engeland nog nooit gelukt om de
Europese beker thuis te brengen. Het
jongetje, dat iedere keer opnieuw
zakt voor het grote examen, maar
dit jaar écht heel goed geleerd heeft.
Wordt het een Engels sprookje van
de vervulde hunkering?
Dat de vier landen nog lang en
gelukkig leven, daar zal geen twijfel
over zijn. Voor twee landen is het
sprookje inmiddels klaar, maar één
van die andere twee gaat dat lange
en gelukkige leven extra glans geven
met een ‘happy-end’, de EK-titel!

GAMMA Helden Panningen

Casper
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Jubilarissen gehuldigd

Schutterij na 1,5 jaar weer actief
Schutterij ‘t Zandakker Gild Sint Jan Venray kwam na 1,5 jaar lockdown weer tezamen voor de installatie van
de gildepriester en het onderscheiden van acht jubilarissen.

ingezegend door de nieuwe gildepriester, aangezien het beeld toe was
aan een update.

In het zonnetje zetten
Omdat de schutterij een lange tijd
stil heeft gelegen, waren er nog een
boel jubilarissen die nog gehuldigd en
onderscheiden moesten worden. Jo
Lenssen kreeg een onderscheiding op
basis van zijn 60-jarige lidmaatschap,
Jeanette Krijnen, Piet van Lierop en

Bernie van Lierop voor hun 40-jarige
lidmaatschap, Huub Stevens voor
zijn 25-jarige lidmaatschap en Merel
van de Valk, Lisa van Lierop en Bas
Andriessen voor hun 5-jarige lidmaatschap. In het bijzijn van een afvaardiging van het College van B&W en het
bondsbestuur van de schuttersbond
Juliana werden de jubilarissen in het
zonnetje gezet.
Beeld: Monique Janssen

Koninklijke onderscheiding
voor Ernest Raedts
Ernest Raedts is als bestuurslid van het Venrays Museum voor zijn
inzet en betrokkenheid geridderd. Op vrijdag 25 juni kreeg hij de
Koninklijke onderscheiding van burgemeester Luc Winants en
werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanwege de pandemie heeft de schutterij geen verenigingsactiviteiten kunnen uitvoeren, zoals de opening van
de kermis of defilé van de Vierdaagse.
Op donderdag 24 juni werd een
“nieuw begin” van de schutterij ingeluid. In de Sint-Petrus’ Bandenkerk in

Venray kwam de schutterij tezamen
voor de installatie van de gildepriester, presentatie van het aangepaste
beeld van de patroonheilige en het
onderscheiden van acht jubilarissen.
Bisschop Harrie Smeets nam in 2018
afscheid van zijn rol als deken en

Wij zijn een familiebedrijf, al bijna 40 jaar actief in diverse
sectoren, waaronder ons metaalproductiebedrijf waar we
gaaspanelen en rollen gaas produceren d.m.v. automatische
puntlasmachines.

gaf daarmee het stokje over aan Ed
Smeets, die daarmee ook de functie van gildepriester op zich neemt.
Vanwege de pandemie kon de installatie nu pas plaatsvinden. Op deze dag
werd ook het beeld van Sint Johannes
de Doper opnieuw gepresenteerd en

Ernest Raedts is sinds 2003 actief
als voorzitter van het Venrays
Museum. Hij is actief betrokken
geweest bij de nieuwbouw en herinrichting van het Venrays Museum
op de nieuwe locatie. Raedts heeft
aangegeven in de loop van 2021
het voorzitterschap over te willen
dragen. Burgemeester Luc Winants

Wij zoeken
versterking!

Voor ons productiebedrijf in Beringe zijn we per direct
op zoek naar:

Machine Operator
Heb je ervaring in de techniek, leer je graag iets nieuws en
ben je op zoek naar een zelfstandige functie in een klein
betrokken team? Reageer dan direct!
Als machine operator houd je je bezig met het instellen,
opstarten en controleren van de productie op onze moderne
lasmachines, alsmede met onderhoud en reparatie aan
machines en installaties. Je houdt de productiegegevens bij,
rapporteert voortgang en bijzonderheden aan leidinggevende.
Je levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van het
productieproces.
Daarnaast houd je je bezig met diverse andere voorkomende
werkzaamheden binnen ons kleine productieteam, zoals laden/
lossen (met heftruck) en administratieve afhandeling van
productieorders.
Wij vragen
•
Affiniteit met techniek
•
MBO-opleiding, bij voorkeur richting metaaltechniek
•
Enkele jaren ervaring binnen een productieomgeving
•
Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken
•
Je kunt goed communiceren in de Nederlandse taal
Wij bieden
•
Een afwisselende, zelfstandige functie binnen een
enthousiast klein team
•
Informele sfeer en korte lijnen
•
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
Ben jij de technische allrounder waarnaar wij op zoek
zijn? Reageer dan snel! Voor meer informatie kun je bellen
(077 306 09 69 ) of mailen ( info@drato.nl). Of stuur direct je CV
en motivatie naar info@drato.nl

Heb jij groene vingers en vind
je het leuk om met planten te
werken? Dan pas jij in ons team!
Je houdt je samen met je collega’s bezig met het sorteren,
schoonmaken en etiketteren van onze grassen. Daarnaast
zorgen jullie samen voor de opkweek en verzorging.
Door onze automatisering kun je veel werkzaamheden
staand uitvoeren. Ervaring is geen vereiste maar interesse
voor planten heeft wel de voorkeur.
Wat je van ons kunt verwachten:
- Een team van enthousiaste mensen met liefde
voor planten
- Prettige werkomgeving en een goede sfeer
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met
Patricia van Riel via 06 2508 3247 of stuur een
email naar info@vanriel-siergrassen.nl
Van Riel is specialist in siergras, al sinds 1985. Het bedrijf
bestaat uit een klein gemotiveerd team van groenliefhebbers.
Puur vakmanschap en liefde voor natuur kenmerken de ruim
100 grassoorten van Van Riel Siergrassen.

Hertsteeg 3, 5986 NR Beringe | www.vanriel-siergrassen.nl

overhandigde de onderscheiding
tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Venray uit het puin herrezen’, een tentoonstelling over de
bevrijding van Venray op 18 oktober 1944 en de wederopbouw in de
periode erna. Deze tentoonstelling
is tot het einde van het jaar in het
Venrays Museum te bezoeken.
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Jongeren laten skills zien

Eerste Stunt Step Toernooi
Het eerste Stunt Step Toernooi, dat georganiseerd werd voor en door jongeren met ondersteuning van het
jongerenwerk van Synthese, vond onlangs plaats op het skatebaantje in Landweert. Het toernooi werd
bezocht door de jongeren uit de wijk maar ook zelfs daarbuiten. Met ruim twintig deelnemers in de leeftijd
van 7 tot en met 17 jaar werd er in tweetallen in korte runs gestreden om prijzen met als hoofdprijs een
spiksplinternieuwe stuntstep.
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LEEYENvastgoed
Wij zijn een familiebedrijf, al bijna 40 jaar actief in diverse
sectoren, waaronder vastgoed, duurzame energie,
metaalproductie en machinehandel.
Voor ons kantoor in Beringe zijn we per direct op zoek naar:

Administratief
medewerker

Heb je ervaring met administratieve processen, denk
je altijd oplossingsgericht en ben je op korte termijn
beschikbaar? Reageer dan direct!
Als administratief medewerker ondersteun je jouw collega’s
in een klein team, binnen een organisatie met een platte
structuur. In deze functie houd je je bezig met (financiële)
administratieve processen van verschillende bedrijven
binnen onze groep, zoals het controleren en verwerken van
facturen, bijhouden dagelijkse financiële administratie,
debiteurenbeheer, opstellen overzichten, archiveren, telefoon
aannemen, contact met klanten en ad hoc ondersteuning
van collega’s.
Wij vragen
• Minimaal een MBO werk- en denkniveau
• Enkele jaren ervaring met financiële administratie
• Ervaring met boekhoud software, bij voorkeur Exact Online
• Je kunt zelfstandig werken, neemt initiatief en voelt je
verantwoordelijk voor je werkzaamheden
• Je kunt goed communiceren in de Nederlandse
en Engelse taal
• Je bent per direct of op korte termijn beschikbaar
voor 32-40 uur per week

“Plezier, bewegen en samenwerken
stonden voorop. Het toernooi werd
opgeluisterd door DJ Don DEV uit
Rotterdam en DJ talent Lucio Laurex
uit Landweert die met zijn 11 jaar de
hele boel op z’n kop zette. Er hing een
hele positieve sfeer waarbij ieder-

een elkaar aanmoedigde om het
beste uit zichzelf te halen. Een jury
die bestond uit skaters van Waalhalla
Crew uit Nijmegen hield de runs goed
in de gaten. Gelukkig lieten ze in de
pauze ook nog hun eigen skills zien
aan de aanwezige jongeren”, aldus

jongerenwerker Hakan Ortak namens
Synthese. Het toernooi werd mogelijk
gemaakt door gemeente Venray, Soul
Community, Power Boost, jongerenwerk Hakan en het leefbaarheidsfonds
van Wonen.

Wij bieden
• Een afwisselende, zelfstandige functie binnen
een enthousiast klein team
• Informele sfeer en korte lijnen
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
Ben jij de administratief medewerker waarnaar wij op
zoek zijn? Reageer dan snel!
Voor meer informatie kun je bellen (077-4678271) of
mailen (info@logistic-campus.nl).
Of stuur direct je CV en motivatie naar info@logistic-campus.nl

Zestig marktkramen

Tiende editie kunstmarkt gepaard
met gezamenlijk kunstwerk
De Venrayse kunstmarkt Kunstfladder houdt op zondag 11 juli haar tiende editie. Tijdens deze jubileumeditie
wordt onder andere een kunstwerk samen met de bezoekers gemaakt.

Collega
Collega
Collega

gezocht
gezochtm/v
m/v
gezocht
m/v

Zoek
Zoek
jij jijeen
jijeen
een
vaste
vaste
baan
baan
met
met
fijne
fijne
werktijden?
werktijden?
Zoek
vaste
baan
met
fijne
werktijden?
Ons
Ons
gezellige
gezellige
team
team
zoekt
zoekt
een
een
extra
extra
collega!
collega!
Ons
gezellige
team
zoekt
een
extra
collega!

Medewerker
MedewerkerHousekeeping
Housekeeping
Medewerker
Housekeeping
Voor
De
Voor
Maasparel
De
Maasparel
en de
Maassuites
de
Maassuites
vanvan
Maasparel
van
Maasparel
Next
Door
Next
zoeken
Door
zoeken
we we
een
we
Voor
De
Maasparel
en en
de
Maassuites
Maasparel
Next
Door
zoeken
eeneen
medewerker
medewerker
housekeeping
housekeeping
voorvoor
3voor
of3 4of
3ochtenden
of
4 ochtenden
(15-20
(15-20
uur)uur)
per
uur)
week.
per
week.
medewerker
housekeeping
4 ochtenden
(15-20
per
week.
Samen
Samen
metmet
jemet
collega’s
collega’s
vanvan
ons
van
housekeepingteam
ons
housekeepingteam
zorg
je
zorg
ervoor
ervoor
datdat
onze
dat
kamers
onze
kamers
Samen
je je
collega’s
ons
housekeepingteam
zorg
je je
ervoor
onze
kamers
en suites
suites
er tip
toptip
uitzien.
top
uitzien.
Je werkt
werkt
ongeveer
ongeveer
vanvan
9.00-15.00
van
9.00-15.00
uur.uur.uur.
en en
suites
er er
tip
top
uitzien.
Je Je
werkt
ongeveer
9.00-15.00
Je krijgt
krijgt
eeneen
uitstekend
een
uitstekend
loon.
loon.
Je Je
krijgt
uitstekend
loon.

Interesse
Interesse
???
Interesse
BelBel
Bel
met
met
Lennart
Lennart
Peters
Peters
ofofLinda
ofLinda
Linda
Lommen:
Lommen:
met
Lennart
Peters
Lommen:
077
077
- 4731296
4731296
ofofmail
ofmail
mail
naar
naar
info@maasparel.nl
info@maasparel.nl
077
- -4731296
naar
info@maasparel.nl
Voor de kunstmarkt zetten ongeveer
zestig kunstenaars hun marktkramen
neer op het Schouwburgplein en
Henseniusplein om hun kunst te

 resenteren, demonsteren en verp
kopen. Tussen deze kunstenaars zit
een grote variatie in disciplines, van
schilderkunst tot glaskunst tot foto

grafie en textiel. Gedurende de dag is
er muziek van Luuk Lenders uit Meerlo
en kunnen kinderen zich laten schminken. De markt is vrij toegankelijk.
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Jij maakt ‘m super
Migot

Compleet met oven met
magnetron, inductiekookplaat,
wandafzuigkap, koelkast met
vriesvak, vaatwasser,
werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuurgarantie
compleet met
apparatuur

5.299,340 cm

Op zoek naar een nieuwe keuken?
Kom snel inspiratie opdoen en bekijk onze nieuwe collectie!

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

De nummer 1 reden om te kiezen voor een bijkeuken is de extra opslagruimte die het oplevert. We hebben nu
eenmaal vaak meer spullen dan ruimte. Met een bijkeuken is er een mooie plek gecreëerd om bijvoorbeeld
een wasmachine, droger, schoonmaakmiddelen, extra koelkast en extra kastruimte te plaatsen.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

