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X-triathlon groot succes
In Venray vond op zondag 22 mei de derde X-triathlon plaats. Vijftig sporters met een beperking, waarvan de jongste 8 jaar en de oudste 82 jaar, gingen samen met hun buddy de
uitdaging aan. Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg en MEE De Meent Groep kijken terug op een geslaagd evenement. Lees verder op pagina 03

Maatregelen sociaal domein lijken effect te hebben

Kadernota toont positief financieel vooruitzicht
De kadernota 2023-2026 van gemeente Venray toont een voordelig financieel plaatje. De begroting laat in de
komende vier jaar een plus zien. Dat komt mede doordat de herverdeling van rijksgelden over de gemeenten
voordelig uitpakt voor Venray. “Er is meerjarig een positief resultaat. Dit vormt een goede basis voor het
nieuwe college”, zegt wethouder Jan Jenneskens (D66).
De kadernota bevat weinig nieuws.
Dat komt doordat de onderhandelingen over een nieuwe bestuursakkoord
voor de raadsperiode 2022-2026 nog
niet zijn afgerond. Het College van B&W
kiest daarom voor een beleidsarme
meerjarenbegroting die gebaseerd is
op het collegeprogramma uit 2018.
In het sociaal domein lijken de maatregelen, die zijn genomen om de kosten
in de hand te houden, effect te hebben. Er is een einde gekomen aan de
sterk oplopende zorgkosten van 2019
en 2020. Een meevaller is ook dat
de coronacrisis niet heeft geleid tot
een toename van de werkloosheid.

Het aantal uitkeringsgerechtigden in
Venray is zelfs gedaald. “We zijn met
het sociaal domein op de goede weg.
We hebben grip op de uitgaven gekregen”, zegt wethouder Chantal Nijkerken
(VVD). “Maar er liggen nog wel enkele
uitdagingen voor het nieuwe college.
Al zie ik geen noodzaak om nog meer
te gaan bezuinigen.”
Het college waarschuwt dat bedreigingen op de loer liggen, want er is in de
kadernota geen rekening gehouden
met de gevolgen van de snel oplopende inflatie, de oorlog in Oekraïne
en een opleving van het coronavirus. “We zijn nog niet van corona af”,

meent wethouder Jan Jenneskens.
“Gemeenten moeten voortaan zelf
plannen maken bij een uitbraak, want
het Rijk betaalt niet alles meer.”
Gemeente Venray merkt het stijgende
inflatiecijfer al aan de hogere uitgaven.
De energietarieven zijn flink duurder
geworden en de subsidies voor de
multifunctionele accommodaties in
Merselo en Oirlo zijn al enkele keren
naar boven bijgesteld. Alle budgetten worden voor komend najaar bij
de begroting van 2023 tegen het licht
gehouden. Om te bekijken of ze aangepast moeten worden aan de prijsstijgingen.

In het investeringsplan gaat het
meeste extra geld naar duurzaamheid
en personeel. Voor de verbouwing van
het oude Albert Heijnpand tot bibliotheek is 250.000 euro extra nodig.
Bij wegwerkzaamheden komt meer
aandacht voor de verkeersveiligheid.
Naast asfaltonderhoud wordt bekeken
of aanvullende maatregelen, zoals verkeersplateaus en rode fietsstroken, een
verbetering zijn. Hiervoor is in 2023 vier
ton uitgetrokken en in 2024 nog eens
zes ton.
Gemeente Venray heeft vorig jaar het
Werkplein overgenomen van Venlo. De
formatie blijkt te krap en er is te veel
inhuur. Daarom wordt 760.000 euro
uitgetrokken om het personeelbestand
op sterkte te brengen. Om meer regie
te krijgen over de woningbouw en
om bouwplannen te versnellen, is ook

extra capaciteit nodig. Daarnaast wil
het college meer kennis in huis halen
om de digitale informatievoorziening te
verbeteren.
De onroerendezaakbelasting (ozb)
gaat de komende jaren licht omhoog,
van 1,5 procent naar 2,3 procent in de
komende vier jaar. De jaarlijkse stijging
van de rioolheffing blijft op 1,7 procent.
Hoe de afvalstoffenheffing uitpakt
voor de burgers, is nog ongewis. Het
afvaltarief is de afgelopen jaren al flink
duurder geworden. De financiële gevolgen van het nieuwe afvalsysteem, dat
is ingevoerd op 1 maart 2022, zijn nog
niet bekend. Afgesproken is dat de
afvalstoffenheffing kostendekkend is.
Dit betekent dat alle inwoners samen
de kosten dragen.
Tekst: Henk Willemssen
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Grote verbouwing voor De Linde

Oirlo kan binnenkort starten met de renovatie van
het gemeenschapshuis De Linde
Paul Classens, voorzitter
Stichting Gemeenschapshuis
De Linde, Piet Kusters, vice-voorzitter en wethouder Chantal
Nijkerken hebben donderdagavond 19 mei hun handtekening
onder de ontwikkelingsovereenkomst gezet. In het kader van
‘Schoon door de poort’ draagt de
gemeente Venray een bedrag van
1.054.651 euro bij aan de verbouwingsplannen van De Linde.
Oirlo is na Oostrum en Merselo de
volgende gemeenschap van de
gemeente Venray die ‘Schoon door
de Poort’ gaat. Het college van B&W
heeft onlangs de ontwikkelingsovereenkomst
goedgekeurd, waardoor het dorp
een bijdrage ontvangt voor de verbouwing van gemeenschapshuis
De Linde. Daarmee wordt Stichting
Gemeenschapshuis De Linde in staat
gesteld om haar exploitatie toekomstbestendig te maken. Wethouder
Chantal Nijkerken is trots op deze
ontwikkeling. “In Venray hebben de
besturen van de gemeenschapsaccommodaties samen met de gemeente en
gemeenteraad duidelijke en duurzame
uitgangspunten voor een gezonde toekomst vastgesteld”, zegt ze. “Daarbij
is een grote rol weggelegd voor de
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dorps- en wijkbewoners zelf; zij dragen hun centrale ontmoetingsplek.
Een groot projectteam uit Oirlo heeft
de afgelopen jaren stug doorgewerkt
aan een plan waarin ook de nieuwe
dorpshuiskamer plek heeft gekregen.
Het dorp is na de verbouwing klaar
voor de toekomst.”

Om geen kostbare tijd te verliezen en
daarmee het risico van nieuwe prijsstijgingen te beperken, is de ontwikkelingsovereenkomst ondertekend.
In de overeenkomst is een opschortende voorwaarde opgenomen voor
het geval de raad op 31 mei niet
instemt met het voorstel.

Raadsvoorstel aanvullend budget

Verbouwing

Het projectteam is de afgelopen periode geconfronteerd met een prijsstijging van (bouw-)materialen, energie
en transport. Het College van B&W
heeft daarop in samenwerking met
het projectteam de consequenties in
beeld gebracht en een voorstel aan de
gemeenteraad gedaan om tweederde
deel van de meerkosten te compenseren. De gemeenteraad neemt hierover op dinsdag 31 mei een besluit.

De renovatie van het gemeenschapshuis bestaat onder meer uit het
splitsen van de grote zaal met een
flexibele wand, het verplaatsen en
vergroten van de keuken, het vernieuwen van het dak en de toiletvoorzieningen en de afwerking van wanden
en vloeren. De huiskamer wordt in
een uitbouw gerealiseerd. Daarnaast
worden er energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen toegepast

en worden er zonnepanelen geplaatst.

dat met ondersteuning van de KNHM
ruim drie jaar bezig is geweest om de
verbouwing op basis van de behoefSchoon door de Poort
ten van de gebruikers en de gemeenDe Linde heeft een aanvraag gedaan
schap voor te bereiden.
in het kader van het traject ‘Schoon
Voorzitter Paul Classens geeft aan dat
door de Poort’. Dit traject maakt het
de besturen van de gemeenschapsac- met de verbouwing van het gemeenschapshuis een lang traject wordt
commodaties mogelijk hun nieuwe
afgesloten, waarin alle gebruikers en
verantwoordelijkheid voor een zelfstandige, toekomstbestendige exploi- verenigingen hebben meegedacht.
“Het komende half jaar leveren de
tatie waar te maken. De gemeente
verenigingen vele handen om mee
geeft eenmalig een bijdrage voor de
te helpen”, aldus Classens. “Samen
noodzakelijke aanpassingen. Daarna
kunnen de dorpen en wijken met een met donaties van Oirlose bedrijven, giften van fondsen en grote en
schone lei beginnen.
kleine bijdragen uit het dorp laat onze
gemeenschap de komende periode
Planvoorbereiding en realisatie
Het bestuur van gemeenschapshuis De zien waartoe zij in staat is.” Paul gaat
Linde heeft een projectteam gevormd, ervan uit dat vastelaovend 2023 in de
bestaande uit meerdere bestuursleden ‘nieuwe’ Linde gevierd gaat worden.
en een flink aantal dorpsbewoners,
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Breed samenwerkingsakkoord krijgt geen vervolg

Linkse partijen krijgen geen wethouder en stappen op
Het brede samenwerkingsakkoord van zeven partijen in gemeente Venray krijgt geen vervolg. PvdA, SP
en GroenLinks hebben zich teruggetrokken uit de onderhandelingen, omdat ze geen wethouder mogen
leveren. Venray Lokaal, Samenwerking Venray, D66 en VVD gaan nu samen een coalitie vormen.
De drie linkse partijen praatten
wekenlang mee om te komen tot
een nieuw bestuursakkoord. Het trio
wilde gezamenlijk een wethouder te
leveren, maar die wens ging niet in
vervulling. Toen de wethoudersposten ter sprake kwamen, bleken de
kaarten al geschud. Venray Lokaal,
Samenwerking Venray, D66 en VVD
leveren ieder één wethouder. Jan
Jenneskens (D66) wordt tijdelijk de
vijfde portefeuillehouder. De reden
is dat de vier beoogde kandidaten
geen ervaring hebben in het college.
SP was de eerste partij die daarop
afhaakte. GroenLinks volgde al snel
en als laatste trok ook de PvdA
zich terug. “Het is niet goed wanneer wij als linkse samenwerking
geen wethouder krijgen”, zegt Henk
Bisschops (PvdA). “Het stond blijkbaar al vast dat de andere par-

tijen de vier wethouders leveren.
Daar komt nog tijdelijk een vijfde
bij. Die blijft een jaar en daarna
zouden wij misschien nog in beeld
komen. Daar spreekt weinig vertrouwen uit.”

Niet dwarsliggen
Henk Bisschops betreurt de gang van
zaken. “Heel jammer. Dit was een
uitgelezen kans om met zeven partijen samen verder te gaan. Maar de
volgorde klopte niet. We hadden het
eerst eens moeten worden over de
inhoud, dan over de portefeuilles en
pas als laatste over de wethouders
die erbij passen.”
PvdA, SP en GroenLinks hadden
enkele wethouderskandidaten achter de hand. “Elke partij kon iemand
naar voren schuiven. Het heeft geen
zin om nu nog namen te noemen,

maar er waren ook kandidaten met
ervaring bij.” De linkse partijen gaan
nu samen met het CDA de oppositie in. “We zullen de coalitie kritisch
volgen, maar we gaan niet dwarsliggen”, zegt Henk Bisschops. “We hebben steeds meegesproken en daar
waren we heel tevreden over. We
hebben als linkse samenwerking ook
onze inbreng in het akkoord.”
Venray Lokaal, Samenwerking
Venray, D66 en VVD laten in een
verklaring weten het te betreuren
dat er geen brede samenwerking
tot stand komt. Ze zeggen dat met
alle partijen naar diverse oplossingen is gezocht om dichter tot elkaar
te komen, maar dat er geen passende oplossing op tafel kwam.
Jan Jenneskens zou binnenkort stoppen als D66-wethouder. Hij wilde
nog aanblijven tot september, zodat

zijn beoogde opvolger Daan Janssen
als docent het lopende schooljaar
kan afronden. Vorige week kreeg
Jenneskens een telefoontje met de
vraag of hij een jaar langer wil blijven. “Daar heb ik positief op geantwoord”, vertelt hij. “Maar het blijft
bij dat ene jaar. Want volgend jaar
ben ik 64 en dan stop ik echt. Dat is
ook de reden dat ik me niet meer
beschikbaar heb gesteld. Ik vind
een periode van vier jaar te lang.”
Jan Jenneskens krijgt een taak als
mentor over de vier nog onervaren
bestuurders. “Het is de bedoeling
dat de nieuwe wethouders binnen
een jaar op vlieghoogte komen.
Daar wil ik ze graag bij helpen. In
de tussentijd kunnen ze ontdekken
of ze daarna met zijn vieren de klus
aankunnen.”
De presentatie van het bestuursakkoord en de installatie van de
wethouders staat gepland tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
31 mei.
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Gemeente neemt Raayland College in
eigendom
Het gebouw van Raayland College in Venray is vanaf 1 januari 2022 weer in eigendom van de gemeente.
De overnameprijs bedraagt 7,9 miljoen euro, dit is de boekwaarde van het schoolpand. Het oude deel,
het voormalige Boschveld College, wordt over een jaar grotendeels gesloopt.
Door de sloop ontstaat ruimte voor de
nieuwbouw van Focus en Spectrum, de
twee scholen voor speciaal onderwijs
in Venray. De planning is dat de bouw
begin 2024 van start gaat. Focus en
Spectrum kunnen dan in de zomer van
2025 met hun 120 leerlingen verhuizen van het verouderde pand aan het
Groenewoltsepad naar het nieuwe
onderkomen. In de nieuwbouw komt
ook een ruimte voor PSW Junior waar
kinderen met een meervoudige beperking onderwijs krijgen.
De overname van Raayland College
is een wens van schoolbestuur LVO.

Daarmee wordt de decentralisatie van
1999 weer teruggedraaid. Wethouder
Jan Jenneskens geeft aan dat het de
gemeente per saldo geen geld kost.
Op termijn pakt het zelfs voordelig
uit omdat de jaarlijkse bijdrage van
750.000 euro aan LVO komt te vervallen.
“Na de sloop van het oude deel ontstaat een groot terrein”, zegt Jan
Jenneskens. “Naast Focus en Spectrum
is er ruimte over voor andere scholen.
We streven naar inclusief onderwijs om
alle kinderen en expertise bij elkaar te
brengen.” De Wijnberg, de behandel-

school voor speciaal onderwijs, verhuist nog niet direct naar de nieuw
locatie. “We kunnen niet alles in één
keer. Want het gaat om grote bedragen. We kijken naar de kansen die zich
voordoen.”
Voor de sloop is 532.000 euro uitgetrokken. Een deel van het oude gebouw
(C5) blijft bestaan en wordt uitgebreid
en gerenoveerd voor 1,9 miljoen euro.
De gemeenteraad neemt op donderdag
30 juni een besluit over de overname
en de sloop- en renovatiekosten.
Tekst: Henk Willemssen

Inwoners wachten nog op kleine
afvalcontainer
Driehonderd inwoners van gemeente Venray wachten nog op hun nieuwe, kleine afvalcontainer. Ze bestelden
een kleiner exemplaar van 60 liter omdat ze de normale afvalbak van 140 liter te groot vinden. De omruiling
zou per 1 maart plaatsvinden, maar de gemeente kan door een fout de containers nog steeds niet leveren.
Het nieuwe afvalbeleid ging op 1 maart
in en de inwoners konden voor hun
restafval kiezen voor een kleine container van 60 liter. De gemeente kreeg
driehonderd aanmeldingen binnen,
maar de bewoners moeten nog steeds
hun grote afvalbak blijven gebruiken.
Het probleem is dat de gemeente vergeten is de afvalcontainer van 60 liter
op te nemen in de nieuwe afvalverordening. Daardoor mag het gebruik niet

worden doorberekend aan de inwoners. De gemeente mag pas belasting
heffen als de gemeenteraad een verordening heeft goedgekeurd. De omwisseling van de containers is daarom
uitgesteld. Aanvragers krijgen de
melding dat de afvalbak tijdelijk niet
leverbaar is.
Het probleem is opgelost als de
gemeenteraad op donderdag 30 juni
instemt met de wijziging van de afval-

verordening. Dan mag de gemeente
formeel ook belasting heffen en kunnen de bestelde containers worden
geleverd.
Het restafval wordt vanaf 1 maart
maandelijks opgehaald in gemeente
Venray. Het aan de straat zetten van de
zwarte containers is duurder geworden.
Het ledigen van de 140 literbak kost
9,37 euro en de 60 literbak gaat 4,02
euro kosten.

Bronzen waarderingspenning voor
Leonardus Peter Wilhelmus Zanders
Leonardus Peter Wilhelmus (Lei) Zanders (85) uit Oirlo heeft de Bronzen waarderingspenning van de
gemeente Venray ontvangen. De penning werd hem uitgereikt door locoburgemeester Cor Vervoort.
Al 45 jaar verzorgt de heer Zanders elke
zaterdag het kerkhof in Oirlo. Hij harkt,
schoffelt en vult graven met zand bij na
heftige regenbuien. In de winter ruimt
hij sneeuw, in de zomer geeft hij water
bij de graven die niet meer bezocht
worden. Ook verwelkte planten of
bladeren hebben bij hem geen kans.
Bij uitvaarten zorgt hij er persoonlijk

voor dat het kerkhof er steeds netjes
bij ligt. En zo gaat het lijstje maar door.
De heer Zanders is op Nieuwjaarsdag
steeds de eerste die de restanten van
het vuurwerk op het dorpsplein in Oirlo
opruimt. En hij is altijd behulpzaam
bij het tuinonderhoud van een aantal
mede-dorpsbewoners. Een deel van de
vergoedingen die hij daaruit ontvangt,

doneert hij aan de muziekvereniging
Ons Genoegen. Voor deze muziekvereniging bezorgt hij tevens de correspondentie bij alle leden. Hetzelfde doet
de heer Zanders al meer dan tien jaar
voor de Katholieke Bond van Ouderen
(KBO). Zo zorgt hij dat het magazine
De Schakel steeds op tijd bij de doelgroep op de mat valt.
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Verouderd gebouw

School De Keg verhuist naar
noordwest Venray
Basisschool De Keg gaat verhuizen naar de voormalige locatie
van De Toverbal in Venray. De Keg zit samen met Coninxhof in
een verouderd gebouw in de wijk Veltum.
SPOV-bestuurder Frans Laarakker
zegt dat in de noordwest hoek
van Venray, vlak bij nieuwbouwwijk Brabander, een basisschool
ontbreekt. “Het zou mooi zijn
als we De Keg hiernaartoe kunnen verplaatsen. Het betekent
ook een ontlasting voor de Petrus
Bandenschool.” Wethouder Jan
Jenneskens (D66) meldt dat de
voormalige plek van De Toverbal
het nieuwe onderkomen wordt
voor De Keg. Coninxhof blijft zitten
en krijgt herbouw op de bestaande
locatie. “Een goede spreiding is
belangrijk”, zegt Jan Jenneskens.
“Er zijn enkele grote woningbouwplannen. We moeten ervoor zorgen
dat we op onderwijsgebied overal
wat te bieden hebben.”

Coninxhof is de wijkschool van
Veltum en huist al vanaf 1965
in het gebouw. Jenaplanschool
De Keg nam in 2002 zijn intrek
bij Coninxhof. De Keg zat daarvoor in een pand aan de
Blauwververstraat, ook in de
wijk Veltum.

Renovatie
Het schoolpand van Coninxhof/
De Keg is te groot en heeft verouderde klaslokalen, een inefficiënte indeling, en een matig
binnenklimaat. Het gebouw
staat hoog op het lijstje in het
gemeentelijk huisvestingplan
voor primair onderwijs om in
aanmerking te komen voor
nieuwbouw of renovatie.

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar
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X-triathlon groot succes
Wethouder Jan Jenneskens opende
de X-triathlon in Laco Feel Fit Center
in Venray. 39 recreanten doorliepen
met hun buddy’s de onderdelen van
de X-triathlon: zwemmen, fietsen
en (hard)lopen. Dit gebeurde zonder tijdsdruk, omdat de X-triathlon
zowel uit een recreantenparcours
als een wedstrijdparcours bestond,
vertelt projectleider Susan Houwen.
“Bij het recreantenparcours draaide
het erom dat iedereen, ondanks zijn
of haar beperking, mee kon doen aan
dit sportevenement. Er werd eerst
10 minuten gezwommen, waarbij het
niet uitmaakte op welke manier er
gezwommen werd. Sommige mensen

werden ook voortgeduwd door een
buddy. Hierna werd er één (3,3 kilometer) of twee (6,6 kilometer) rondes
gefietst en (hard)gelopen over een
afstand van 400, 1.000, 1.400, 1.800 of
2.200 meter. Uiteindelijk haalde iedereen de eindstreep en kregen zij een
medaille en een certificaat.”
Later die middag startten elf deelnemers aan het wedstrijdparcours:
250 meter zwemmen, 10 kilometer
fietsen en 2,5 kilometer hardlopen.
In tegenstelling tot het recreantenparcours ging het hierbij wel om de snelste tijd. Na een spannende eindstrijd
op de atletiekbaan won Edwin van
Geenen, Jolein Boom werd tweede en

Esmee-Anne de Meulmeester pakte
de derde plaats.
MEE en Iedereen Kan Sporten kijken
terug op een geslaagde dag. “Het was
een fantastische dag”, vertelt Houwen.
“De organisatie verliep soepel en het
was geweldig om de deelnemers te
zien stralen. Het is ontzettend mooi
om te zien wat er voor deze mensen
mogelijk is en wat zij kunnen presteren. Je ziet dat iedereen er op zijn of
haar eigen manier voor gaat en dat
maakt het uniek. Mensen dat geweldige gevoel geven, daar doen we het
voor.”
Beeld: Jaap van ’t Ooster

(10 - 37,5
37,5 uur)
uur)
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Geld inzamelen met estafetteloop

Bram Karis uit Venray zet zich met Roparun in voor
mensen met kanker
Bram Karis uit Venray neemt zaterdag 4 juni deel aan de Roparun 2022, een estafetteloop waarbij mensen een
sportieve prestatie leveren en geld inzamelen voor mensen die aan kanker lijden. De verwachting is dat de
teams in de ochtend van zondag 5 juni tussen 06.00 en 12.00 uur Noord-Limburg, waaronder Venray, Leunen,
Castenray, Horst, Hegelsom en Sevenum, aandoen.

De Roparun is een estafetteloop
met als motto “Leven toevoegen
aan de dagen, waar vaak geen
dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Volgens Bram 
spreekt dat motto iedereen wel
aan. “Iedereen kent wel iemand die
dagelijks moet knokken tegen de
gevolgen van een vreselijke ziekte.
Wat is er dan mooier om je, op een
gezonde manier, een weekend
lang uit te dagen om zoveel mogelijk geld op te halen. Dit zodat we
voor al die echte knokkers ‘leven
toe kunnen voegen aan de dagen’
die ze nog mogen hebben met hun
dierbaren.”

540 kilometer

COME WORK WITH US!
Calculator sales support
Constructiebankwerker-lasser
Operator lasrobot
Project engineer (bouw/wtb)
Werkvoorbereider elektrotechniek

Oorspronkelijk was de Roparun
van Rotterdam naar Parijs (RoPa),
maar vanwege het coronavirus is
de huidige editie binnen de landsgrenzen gebleven met als startlocatie vliegveld Twente en een finish
op de Coolsingel in Rotterdam.
In het Pinksterweekend zaterdag
4 tot maandag 6 juni, leggen de
224 teams van zaterdagmiddag
tot en met maandagmiddag een
afstand van ongeveer 540 kilometer rennend af. Bram is loper
van team 255 ‘Time is Running’ en
samen met zeven andere lopers,
ondersteund door teamleden zoals
fietsers, chauffeurs, masseurs
en cateraars, zal hij 540 kilometer afleggen voor het goede doel.
Bram: “Team 255 ‘Time is Running’
is ontstaan als initiatief bij mijn
huidige werkgever en doet al sinds
2007 mee aan de Roparun. In de
loop der jaren zijn er wat wisselingen geweest in de teamsamenstelling, maar steeds zijn er collega’s
actief bij betrokken gebleven. Eén
van mijn directe collega’s doet mee
als fietser en toen er in 2020 een
plekje voor een loper vrijkwam,
heeft hij mij hiervoor weten te
strikken. Helaas ging de editie van
2020 niet door vanwege Covid19 en hebben we vorig jaar oktober een aangepaste editie gehad
van 350 kilometer door Limburg
en Brabant. Deze editie hebben
we succesvol weten te voltooien,
hierdoor ben ik extra gemotiveerd
om me wederom in te zetten voor
goede doel en deze keer de originele afstand van 540 kilometer te
volbrengen.”
Om enigszins nog aan rust toe te
komen, is het team opgedeeld
in team A en team B, die elk dus
ongeveer 270 kilometer zullen
afleggen. Team A en B bestaan elk
uit vier lopers, twee fietsers, één
chauffeur en één navigator voor
het volgbusje. Elk team heeft een
shift van ongeveer 50 kilometer
waarna ze dus ongeveer 50 kilometer (4 tot 4,5 uur) rust zullen hebben. Dit rusten kunnen ze doen bij
het basiskamp, waar twee masseurs, vier cateraars, twee chauffeurs voor het basiskamp en één
teamcaptain aanwezig zullen zijn.
Dit basiskamp zal zich iedere 100
kilometer verplaatsen, zodat het

basiskamp altijd in de buurt van de
route zal staan. “Tijdens de ‘actieve’
shift van een team zullen de lopers
elkaar na ongeveer iedere kilometer afwisselen, want uit ervaring is
gebleken dat deze routine het beste
vol te houden is. Na iedere kilometer zit een loper dus 3 kilometer in het volgbusje. Beide fietsers
zullen de lopers van team A of B
continu begeleiden, dus zij leggen
270 kilometer af. Elke loper heeft
er, wanneer we over de finish op de
Coolsingel komen, tussen de 65 en
70 kilometer opzitten”, legt Bram
uit.
Omdat de Roparun een intensieve
uitdaging is, bestaat de voorbereiding uit verschillende zaken.
“We zullen ons moeten voorbereiden om in staat te zijn om de kilometers af te kunnen leggen, dus
probeer ik voldoende hardloopkilometers te maken in de periode voorafgaand aan de Roparun. Daarnaast
hebben we met het team een
aantal keren een oefenloop gehad,
om zodoende de situatie tijdens
de Roparun (1 kilometer lopen, 3
kilometer rust) na te bootsen. Dit is
namelijk toch een compleet andere
intensiteit dan 15 of 20 kilometer
achter elkaar af te leggen.”

We hopen weer een
mooie teamprestatie
neer te zetten

Sponsorgeld
Een andere bijkomstigheid voor het
team is om zorgeloos het weekend
door te komen. “Hiervoor proberen we zoveel mogelijk sponsoren
te benaderen om ons te voorzien
van de basisbehoeftes. Als laatste, en daar draait het in de hele
run uiteindelijk om, het ophalen
van zoveel mogelijk sponsorgeld.
Hiervoor hebben we verschillende
initiatieven gehad zoals statiegeld
acties, sportlessen die ten goede
komen aan de Roparun en het
verkopen van loten.” Bram hoopt
met zijn team ruim 6.000 euro op
te halen. “Uiteraard hopen wij elk
jaar meer op te halen dan het jaar
daarvoor, afgelopen jaar zaten we
als team op ruim 6.000 euro waarmee de opbrengst van de gehele
Roparun boven de 2 miljoen uitkwam. We hopen weer een mooie
teamprestatie neer te zetten en er
gezamenlijk met alle andere teams
een geweldige run van te maken.
Afgelopen jaar is er vanwege Covid19 niet veel kenbaarheid gegeven
aan de run door Limburg, dus hopelijk kunnen we op deze manier wat
meer bekendheid geven aan de run
en krijgen we veel support langs
de kant van de weg zodat we nog
meer gemotiveerd worden om de
run te volbrengen.”
Momenteel kan iedereen nog doneren via onze teamsite
www.timeisrunning.nl
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Verkeersveiligheid verbeteren

Lagere snelheid op doorgaande weg
Blitterswijck
De maximumsnelheid op de Oude Heerweg en Ooijenseweg in de kom van Blitterswijck gaat omlaag van
50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. Met de snelheidsverlaging wil gemeente Venray de
verkeersveiligheid verbeteren en de overlast voor de straatbewoners beperken.
Oude Heerweg-Ooijenseweg
is de doorgaande weg door
Blitterswijck. Bewoners ondervinden overlast van auto’s die te hard
rijden en vrachtverkeer van bedrijven als Walkro, Van Leendert, AB
Texel en Lamb Weston. De komst
van verkeersdrempels is volgens
de gemeente geen goede oplossing, omdat daardoor de geluidsoverlast zal toenemen. Veel huizen
staan namelijk dicht op de weg
en ze hebben ook hinder van trillingen.

Gevaarlijk
Het College van B&W vindt de weg
ook gevaarlijk voor fietsers die de
rijbaan moeten delen met auto’s

en vrachtwagens. Daarnaast is
er voor voetgangers niet overal
genoeg ruimte op de trottoirs.
Een verkeerskundig bureau gaat
daarom aan de slag met het
maken van een verbeterde en passende weginrichting. De planning
is dat begin 2023 met de werkzaamheden kan worden gestart.

Enquête
Zodra de reconstructie is afgerond, wordt een enquête gehouden waarin omwonenden hun
mening en ervaring kunnen delen.
Ook worden er metingen verricht
om het effect van de snelheidsverlaging in kaart te brengen.
Het deel van Beeteweg dat bin-

nen de bebouwde kom valt,
behoudt de 30-kilometerzone.
Dat is ook de wens van de straatbewoners. De gemeenteraad
moet op donderdag 30 juni nog
een verkeersbesluit nemen over
de maatregelen in Blitterswijck.
De gemeente geeft aan dat
bezwaar mogelijk is en sluit niet
uit dat bedrijven zullen protesteren vanwege de langere rijtijden
van hun vrachtauto’s. Het college
meldt dat verkeersveiligheid en
leefbaarheid in dit geval zwaarder wegen dan het economisch
belang.

DO. 26 T/M ZO. 29 mei

MEGA Outlet
tot 70% korting
Tuinmeubels, BBQs en potterie tegen outlet-prijzen!
In de rijhal van ruitersport Equidrôme
elke
zondag
open

Wij zijn
geopend op
hemelva artsd ag
van 9-18 uur!

WWW.LEURS.NL

Straelseweg 370, Venlo

www.leurs.nl/vacatures

077-3216000

Tekst: Henk Willemssen

Kleurrijke gemeente

Bloembakkenproject breidt uit
naar alle Venrayse dorpen
Venray Bloeit plaatste in het voorjaar van 2021 in samenwerking met diverse partijen bloembakken in
het centrum van Venray. Na positieve en enthousiaste reacties is het project dit jaar uitgebreid naar alle
dorpen van de gemeente. De bloembakken dragen bij aan een gezellige, sfeervolle en kleurrijke gemeente.
Dit initiatief van Venray Bloeit is opgezet in samenwerking met Rooyse Wissel Werken & Leren en
Zorgboerderij Boer Hans.

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde
productielijn welke is voorzien van de nieuwste technieken.
Eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt.
Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden. Een vast
dienst verband hoort ook tot de mogelijkheid. Het salaris (incl.
ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de
zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Nadat er de afgelopen tijd hard
is gewerkt, zijn de bloembakken
vorige week geplaatst. Dit werd
feestelijk gevierd op vrijdagochtend 20 mei. Dat gebeurde eerst
in Heide en daarna in het centrum
van Venray.

Uitbreiding project
In totaal staan er nu ongeveer
vijftig cortenstalen bakken met
dezelfde kleurrijke beplanting in
de gemeente Venray. Daarnaast
hebben diverse bestaande bloembakken van horecaondernemers in

het centrum van Venray ook deze
beplating gekregen. “De uitbreiding naar de dorpen was een wens
die we al langer hadden en is een
mooie aanvulling op de sfeer in
het centrum”, aldus Wim Peeters,
voorzitter van Venray Bloeit.
“Venray Bloeit promoot de hele
gemeente Venray. Door het plaatsen van de bloembakken in de dorpen creëren we herkenbaarheid en
een gezamenlijke sfeer. Mogelijk
gaan we in de toekomst kijken hoe
we dit project nog verder kunnen
uitbreiden.”

Lokale partijen betrokken
Bij het project zijn veel lokale partijen betrokken. Het vullen van de
bakken gebeurt door Rooyse Wissel
Werken & Leren. Zij begeleiden
mensen op verschillende niveaus
met complexe problematieken en
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zorgboerderij Boer Hans zorgt voor
het onderhoud van de bloembakken. Deze dagbestedingsplek voor
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt gaat wekelijks de bakken in het centrum water geven en
uitgebloeide bloemen verwijderen.
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Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen
kunnen nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt
aﬃniteit met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5
mentaliteit ). Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris
en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de
geboden functie
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Lezing in de bibliotheek
Programmering
SEIZOEN 2021-2022
Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Sixties Pop Gold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Rock&Roll All Flavours
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Roojlaat

Sanne Spee emigreerde naar Myanmar
maar kwam terug vanwege staatsgreep
De Venrayse Sanne Spee (37) werd in 2017 verliefd in Myanmar en besloot daar te blijven. Ze vond haar draai
in het land, trouwde en kreeg een zoontje in 2019. De militaire staatsgreep in 2021 zette echter haar leven op
zijn kop. De sfeer werd snel grimmig en het was niet meer veilig, dus besloot ze met man en kind terug te
verhuizen naar Nederland. Vrijdag 20 mei gaf ze een lezing in de bibliotheek van Venray hierover.

Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst

Toekomst

(Laatste dinsdag van de maand:
18.00-19.00 Rond de tafel)

22.00 Rooj laat
Raadsvergaderingen van
Gemeente Venray worden op
wisselende tijden live uitgezonden

Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
19.00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
23.00 Roojlaat
Donderdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Grenzenloos
19.00 Volksmusik mit Schwung
21.00 Avonddienst
23.00 Roojlaat
Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Weekendkalender
Vrijlaat!
Roojlaat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 Venradio met Freek&Marc
10.00 Venradio met Maik&Mario
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
15.00 Venradio met Petra
16.00 Weekenddienst
18.00 De avond formule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00
06.00
08.00
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
17.00
18.00

Nachtsessie
Venray vroeg
Moments to Remember
Even stilstaan
Heilige Mis
Wette nog?
Potpourri
Schlager Jukebox
Zondagmiddag Live
Zondagse soep
Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Gouden akkoorden
21.00 Love Night
Meer informatie over deze
programma’s en het laatste nieuws
via www.omroepvenray.nl

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl

maar aan de andere kant voelt hij
zich heel schuldig. Hij doneert veel
aan Myanmar en is er in zijn hoofd
veel mee bezig. Hij voelt heel erg
de binding met zijn geboorteland.
Er is nu veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne, maar veel oorlogen
worden vergeten. Dit geldt ook voor
Myanmar.”

Sanne werd geboren in Venray en
groeide hier op. “Ik hield altijd al van
reizen en werd reisbegeleider van een
Nederlandse reisorganisatie”, vertelt
ze. “Toen ik voor de vierde keer in
Myanmar kwam, leerde ik mijn man
kennen. Ik werd verliefd en toen ik
terugkwam in Nederland, ben ik na
een halfjaar nog een maand teruggegaan naar Myanmar om te kijken of
het serieus was tussen ons. Het beviel
supergoed en we kregen een serieuze
relatie.” Voordat Sanne naar Myanmar
vertrok, was ze lerares Engels in
Nederland en had ze altijd al de interesse om voor langere tijd naar het
buitenland te gaan om daar Engelse
les te geven. In Myanmar vond ze een
goede baan als docent Engels en toen
was de keuze voor haar snel gemaakt.
“Ik ben nog drie weken teruggegaan
naar Nederland, maar op 1 juni 2017
ben ik in Myanmar begonnen met
werken.”

Wennen
Ondanks dat het leven in Myanmar
totaal anders is dan in Nederland,
lukte het Sanne om haar draai te
vinden in het land. “Ik miste natuurlijk wel mijn vrienden en familie,
maar verder ging het goed met me.
Ik had een goede baan en we hadden een fijn huis daar”, vertelt ze.
“Ik moest wel heel erg wennen aan
het klimaat. Het is er ontzettend heet.
In de winter wordt het niet kouder
dan 20 graden en dat is goed te doen.
Dit duurt echter maar ongeveer drie
maanden per jaar. In het hete seizoen,
dat vier maanden duurt, is het 40 graden. Dan kun je bijna niks doen.”
Sanne gaf les op een Chinese basisschool. “Dit was superleuk, omdat ik
kinderen Engels leerde spreken die
nog geen Engels konden. Ik kreeg heel
veel vrijheid om dit te doen zoals ik
het zelf wilde. In de weekenden gingen we vaak met vrienden op stap en

dit werd altijd heel relaxed op vrijdagmiddag besloten. In Nederland
spreek je drie weken van tevoren af
en als je een verjaardag plant, dan
doe je dit twee maanden van tevoren.
In Myanmar was er meer ruimte voor
spontaniteit.”

Onveilig
In eerste instantie waren Sanne en
haar man Sann niet van plan om nog
terug te verhuizen naar Nederland.
“Alles veranderde toen het leger daar
een staatsgreep pleegde”, vertelt ze.
“Het leger nam de macht en het werd
onrustig in het land. Dit is inmiddels uitgemond in een burgeroorlog.
Er werd veel geweld gebruikt door
het leger, mensen werden op straat
vermoord. Van de ene op de andere
dag was er geen democratie meer.”
Door alle protesten gingen de scholen dicht en daardoor raakte Sanne
haar baan kwijt. Ook was er vaak
geen internet. “Het voelde ontzettend onveilig en onzeker”, blikt Sanne
terug. “Vooral vanaf het moment dat
het leger geweld ging gebruiken en
‘s nachts zelfs bij mensen binnenviel. We hebben gekeken of we een
visum konden krijgen voor Sann voor
het geval dat het echt zou escaleren.
Toen we dat visum hadden, wilden
we ook gewoon weg. Het visum was
geldig vanaf 1 april 2021 en dat is ook
precies de dag dat we geland zijn in
Nederland.”

Terug naar Venray
Als ze omschrijft hoe het voor haar
is om weer terug in Venray te zijn,
is het vooral het gevoel van dankbaarheid dat bij Sanne overheerst.
“We zijn heel blij om hier te zijn, waar
het veilig is. Als ik nu politieagenten
zie, dan weet ik dat ze er voor ons zijn
in plaats van dat ik heel bang word.
Ook ligt hier de hele supermarkt vol
met lekker eten”, lacht ze.

Sanne vond vrij snel een baan bij
de bibliotheek in Venray, waar ze
het ontzettend naar haar zin heeft.
“Mijn man werkt in de ICT en hij vond
ook een leuke baan. Daarnaast stond
ik al tien jaar ingeschreven bij de
woningbouw en vonden we snel een
huis in Venray. We hebben het heel
goed in Nederland en ik wil ook niet
klagen, maar voor ons was het wel
lastig dat het leven van de een op de
andere dag heel anders was. Sann
voelt zich aan de ene kant bevoorrecht dat hij weg kon uit Myanmar,

Terugverhuizen naar Myanmar is
iets dat Sanne niet uit kan sluiten. “Toch voelt het op dit moment
niet alsof we nog terug zullen gaan,
omdat het de laatste maand zo
onveilig voelde”, legt ze uit. “Ik heb
me nog nooit zo gevoeld en ben
het vertrouwen in Myanmar verloren. Als het straks weer goed gaat
met het land, dan kan er alsnog wat
gebeuren. Daarom zie ik onszelf niet
terugverhuizen op de korte termijn.” Sanne zou wel graag het land
bezoeken om familie terug te zien.
“Mijn man vindt het nog te gevaarlijk, hij maakt zich veel zorgen. We
weten dus ook nog niet wanneer we
weer op bezoek kunnen gaan bij zijn
familie.”
Sinds ze hier weer woont, proeft
Sanne de voordelen van het leven in
Venray. “Alles is hier beter geregeld
en mijn ouders zijn dichtbij. Het is
fijn om nu weer omringd te zijn door
mensen die me al heel lang kennen.
In Myanmar miste ik de natuur heel
erg, omdat we in een miljoenenstad
woonden. In Venray waarderen we
het groen om ons heen. Als je hier
altijd gewoond hebt, dan valt dit je
niet op. Nu vind ik het superfijn, je
loopt hier zo het bos in.”
Tekst: Floor Velthuizen

Kans op legalisatie
wooncomplex De Zwaluw
De gemeente gaat bekijken of de huisvesting van arbeidsmigranten op de voormalige camping De Zwaluw in Ysselsteyn te legaliseren is. De eigenaar heeft hiervoor een verzoek ingediend. Als de
beoordeling positief uitvalt, kan er een nieuw en passend bestemmingsplan komen.
Dat antwoordt het College van B&W
op vragen van D66. De partij had
vragen gesteld, omdat inwoners
van Ysselsteyn steeds vaker overlast ervaren van rondhangende
arbeidsmigranten die verblijven op
De Zwaluw. D66 zet vraagtekens bij
de kwaliteit en de woonomstandigheden.
De Zwaluw is in de loop van de tijd
veranderd van een boerencamping
in een wooncomplex voor arbeidsmigranten. Het college zegt dat de
illegale situatie al die tijd is gedoogd,
ook omdat de omgeving nauwelijks
overlast ondervond.
De gemeente heeft twee jaar geleden de eerste stappen gezet tot
legalisering en om te komen tot een
nieuw bestemmingsplan. Dat was
mede op advies van de Commissie

Roemer, die aanbevelingen doet over
huisvesting van arbeidsmigranten.
De eigenaar, die het complex wil
verkopen aan de huidige exploitant uitzendbureau Reyhan, heeft
een principeverzoek ingediend bij
de gemeente. Allerlei onderzoeken
moeten uitwijzen of het complex te
legaliseren is. De gemeente eist ook
een exploitatievergunning en een
Bibob-toets. Een Bibob-toets is een
onderzoek naar de integriteit van de
aanvrager en zijn zakelijke omgeving. Bekeken wordt of er sprake is
van crimineel misbruik van vergunningen, subsidies of vastgoedtransacties. Het college zegt handhavend
op te zullen treden als de vergunning
niet rond komt.
Tekst: Henk Willemssen
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Extra budget

Merselo en Oirlo krijgen steun gemeenteraad
De bouwplannen voor de multifunctionele accommodaties in Merselo en Oirlo komen niet in gevaar
door de sterk gestegen bouwkosten. De gemeenteraad zal op dinsdag 31 mei instemmen met een
extra budget van ruim 1 miljoen euro: 815.000 euro voor Merselo en 225.000 euro voor Oirlo.
De gemeenteraad wil vlak voor
de eindstreep geen spelbreker
zijn. Dat bleek tijdens de voorbereidende commissievergadering. Raadsleden uitten wel hun
zorgen over het hoge prijskaartje
dat hangt aan beide accommodaties. Het waren in Merselo en
Oirlo langlopende projecten die

nu pas tot uitvoering kunnen
komen, juist op het moment dat
de bouw kampt met personeelskrapte en hoogoplopende prijzen.
De afspraak is dat de gemeente
twee derde deel van de kosten
betaalt en de dorpsgemeenschap één derde deel bijdraagt.
Enkele partijen wezen erop dat

er veel wordt gevraagd van de
verenigingen en dorpsbewoners.
“Veel verenigingen zitten al in
de problemen”, zei Bernie van
Lierop (Samenwerking Venray).
“Wordt de belasting niet te groot?
Zowel qua financiën als de inzetbaarheid van vrijwilligers.”
Wethouder Chantal Nijkerken

(VVD) erkende dat de voorbereiding lang heeft geduurd.
“Maar dit zijn plannen die gedragen worden door de gemeenschap. In beide dorpen zijn de
initiatieven al zo ver gevorderd,
dat we niet anders kunnen dan
de raad om extra budget vragen.
De kosten zullen alleen maar harder stijgen. Door zo snel mogelijk
te starten, kunnen we het nog in
de greep houden.”
De verbouwing van gemeen-

schapshuis De Linde in Oirlo (kosten 1,8 miljoen euro) gaat deze
zomer van start. De bouw van de
multifunctionele accommodatie
met een nieuwe school in Merselo
(voor bijna 5 miljoen euro) begint
direct na de vakantieperiode.

Tekst: Henk Willemssen

Versnippering voorkomen

Maaspark botst met provincie over natuurbeheer
Stichting Maaspark Ooijen-Wanssum is niet te spreken over het beheerplan voor het nieuwe natuurgebied van 500 hectare langs de Maas. Maaspark wil voorkomen dat het open gebied versnipperd raakt.
Dit zou gebeuren als de provincie het plan doorzet om grondpercelen terug te geven aan de agrariërs in
het gebied.
Voorzitter Rob Dekkers en projectleider Ron de Bakker van Maaspark
Ooijen-Wanssum uiten hun ongenoegen in een brief aan het provinciebestuur. Ze vrezen dat het provinciale
plan ten koste gaat van de aantrekkelijkheid en natuurwaarden.

Stichting Maaspark Ooijen-Wanssum
is de rechtsopvolger van projectbureau Ooijen-Wanssum, dat na de
oplevering van eind 2020 werd ontbonden.
Het oorspronkelijke plan was
het natuurgebied te laten behe-

ren door een grote organisatie als Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten of Limburgs
Landschap. Het plan veranderde
doordat Provinciale Staten op 8 april
een motie aannam. Landbouwers
die destijds grond hebben moeten

afstaan, komen nu als eerste in beeld
voor het beheer, omdat dit een toezegging is die bij de grondaankopen
zou zijn gedaan.

Verloedering
Maaspark wijst erop dat binnen
anderhalf jaar een veelzijdig en
uniek natuurgebied is ontstaan.
Omdat een beheersovereenkomst
nog steeds ontbreekt, raakt het terrein steeds meer verloederd door

illegaal gebruik en het achterlaten van afval. Maaspark wil daarom
dat er een overeenkomst met een
natuurorganisatie wordt afgesloten om het beheer en onderhoud te
waarborgen. Het doel is een toegankelijk gebied zonder hekken waarin
de runderen terugkeren als grote grazers. Maaspark gaat bekijken of het
terrassenlandschap langs de Maas
in aanmerking kan komen voor de
Geoparkstatus van UNESCO.

Adver torial

Solinso wegens sterke groei op zoek naar
technische duizendpoten
Sinds de energieprĳzen de pan uit stĳgen, is duurzaamheid een hot topic. Mensen zĳn massaal geïnteresseerd in zonnepanelen, maar laten zich
soms afschrikken door het uiterlĳk hiervan. Een dak dat vol ligt met grote, lelĳke platen, niet iedereen ziet dit zitten. Solinso speelt hierop in. Het
hightechbedrĳf ontwerpt en ontwikkelt namelĳk esthetische zonnepanelen die in de dakpannen worden geïntegreerd, waardoor ze nauwelĳks
opvallen. Hier is steeds meer vraag naar, waardoor Solinso nu zoekt naar technische duizendpoten, die geïnteresseerd zĳn in zowel bouwkunde als
elektrotechniek en enthousiast zĳn om hier mee te werken.

andersom.” Daarom zoekt Solinso nu
naar mensen die breed geïnteresseerd zijn. “We zoeken mensen die
een elektrotechnische basis hebben
en zich bouwkundig willen verbreden, maar ook mensen met een
bouwkundige opleiding die graag
meer willen leren van elektrotechniek”, geeft De Jong aan. “Je hoeft
niet over beide aspecten te beschikken, als je maar breed geïnteresseerd
bent en ervoor open staat om over
beide aspecten kennis te vergaren.
Wij regelen het ontwikkeltraject.”

Werken bĳ Solinso
Solinso is een divers bedrijf dat een
uniek product heeft in een markt
die in opkomst is. “Je kunt hier veel
leren”, geeft De Jong aan. “Er zijn
ontzettend veel mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen en om door te
groeien. We zijn nu nog relatief klein,
maar worden steeds groter.”
Dat het product van Solinso met open
armen ontvangen wordt en mensen
enorm enthousiast reageren, blijkt
wel uit het feit dat de vraag naar de
Mystiek-zonnedakpannen van Solinso
dit jaar geëxplodeerd is. “Het is een
bijzonder fraaie zonnestroomoplossing voor dakrenovaties en nieuwbouwprojecten”, geeft directeur Paul
de Jong aan. “Steeds meer woningeigenaren omarmen dat. Niet alleen is
de zonnedakpan visueel veel aantrekkelijker, maar grote zonnepanelen
passen ook lang niet overal. Vaak zit-

ten objecten in de weg, waar je met
grote panelen niet omheen kan. Wij
hebben relatief gezien kleinere elementen, omdat de zonnepanelen verwerkt zijn in de dakpan zelf, dus we
zijn flexibeler in maatwerk. Zo kun je
makkelijk meer vermogen kwijt op je
dak.” Solinso levert niet aan particulieren, maar werkt samen met lokale
partijen. “We werken bijvoorbeeld
met bedrijven zoals Bouwkoers en
Versteegen uit Panningen, Schatorië
dakbedekkingen uit Kessel, Jacobs
Dakbedekkingen uit Wanssum en vele

anderen. Zij zijn het aanspreekpunt
voor klanten en wij leveren de zonnedakpanelen met de benodigde bouwbegeleiding aan hen. We denken wel
met de klant na over het ontwerp,
maar daarna nemen de bouwpartners
het van ons over.”

Technische duizendpoten
Door de groeiende vraag naar de
zonnedakpanelen is Solinso op zoek
naar nieuw personeel. “Omdat er zo
veel nieuwe projecten van de grond
komen en bestaande projecten uit-

gebreid worden, moeten deze in
goede banen geleid worden”, stelt
De Jong. “Het fundamentele verschil
met gewone zonnepanelen zit hem
in het feit dat er bij zonnedakpannen met een nieuw soort product
wordt gewerkt: een dakpan waar
elektriciteit vanaf komt. Het is een
combinatie van bouwkunde en elektrotechniek. Er moet een dak gelegd
worden, maar mensen die met
bouwproducten werken hebben vaak
geen affiniteit met elektrotechniek.
In de installatiebranche is dit juist

Solinso is momenteel op zoek naar:
- een project(bege)leider
- een productengineer
- een marketing en salesmedewerker binnendienst

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
de vacatures op www.solinso.nl
onder ‘contact’.
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Stationsweg afgesloten wegens werkzaamheden

‘Verkeersdrukte in Landweert niet te voorkomen’
Extra verkeersdrukte in de wijk Landweert in Venray is niet te voorkomen nu de Stationsweg vanwege werkzaamheden is afgesloten. Dat zegt het College van B&W dat meent dat de overlast meevalt en dat maatregelen, waarom de PvdA vraagt, niet nodig zijn.
“De verkeersintensiteiten zijn toegenomen op de wegen door Landweert.
Dat is logisch, omdat verkeer de
Stationsweg niet meer kan gebruiken”, antwoordt het college op vragen van de PvdA. De partij maakt zich
zorgen over de verkeersveiligheid in
de wijk. Door de opstoppingen en files
zouden er onveilige situaties in de
straten ontstaan.

Het college erkent dat het verkeer op
piekmomenten minder soepel kan
doorstromen over de omleidingroutes
door Landweert. Bij de verkeerswerkgroep van wijkraad Landweert zijn ook
signalen binnengekomen over verkeersdrukte tijdens spitsuren. “Maar
de extra drukte leidt niet tot onacceptabele wachttijden en verkeersveiligheidsrisico’s”, aldus het college.

De verwachting is dat de overlast
in Landweert over twee maanden
grotendeels voorbij zal zijn. De aansluiting van de Kruidenlaan op de
Stationsweg gaat eind juli weer open.
“We verwachten dat het verkeer zich
dan beter verspreidt over de ontsluitingswegen in Landweert. Met als
gevolg een positief effect op de doorstroming”, aldus het college.

Nieuwe afspraken over bibliotheek
De gemeenten Venray en Horst aan de Maas hebben nieuwe afspraken gemaakt over het bibliotheekwerk.
De wethouders Chantal Nijkerken (Venray) en Han Geurts (Horst aan de Maas) ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst die loopt tot eind 2025.
Het doel is dat de twee gemeenten
op één lijn komen over het bibliotheekwerk dat wordt uitgevoerd door
BiblioNu. Deze organisatie ontstond
na het samenvoegen van de bibliotheken van Venray en Horst aan de Maas.
Het kwam in de afgelopen jaren vaker
voor dat de gemeenten verschillende
standpunten innamen zoals over de
vergoeding van de transitiekosten om
de bibliotheken toekomstbestendig te

maken. Ook betaalt gemeente Venray
iets meer subsidie dan Horst aan de
Maas. Beide gemeenten zitten met
hun gemiddelde bijdrage per inwoner
onder het landelijk gemiddelde.
In de overeenkomst zijn allerlei
afspraken vastgelegd om meer duidelijkheid te scheppen over de samenwerking en om de continuïteit van de
bibliotheken te waarborgen. Als een
gemeente de subsidie wil vermin-

deren of helemaal wil stoppen met
BiblioNu, dan moet dit minimaal één
jaar van tevoren worden aangekondigd. Ook zijn er financiële verplichtingen, zoals doorbetaling van de
overheadkosten, aan verbonden. De
gemeenten willen voorkomen dat
een ingrijpende beslissing van één
gemeente grote consequenties heeft
voor de ander.

Eindrapportage Corona

Bijna 1,5 miljoen voor
versterking Venray
Het College van B&W van de gemeente Venray heeft op dinsdag
17 mei de eindrapportage Corona met de titel ‘Venray veert op’
vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld hoe de resterende coronamiddelen, die de gemeente van het Rijk heeft gekregen, de
komende periode worden ingezet. In totaal wordt bijna 1,5 miljoen
euro geïnvesteerd in de Venrayse gemeenschap.
Hoewel corona niet voorbij is,
is het meer een onderdeel van het
‘gewone’ leven geworden, geeft
de gemeente aan. Voor haar is dit
een natuurlijk moment om terug te
kijken hoe er met corona is omgegaan en hoe de resterende coronamiddelen zo goed mogelijk ingezet
kunnen worden. Hierbij heeft de
gemeente de lijn vastgehouden dat
de kracht in de gemeenschap zit en
dat het dan ook logisch is om daarin
te investeren.

Maatregelen
Het college presenteert een pakket aan maatregelen dat voor een
groot deel inzet op jeugd en jongeren (105.000 euro), sociaal maatschappelijke ondersteuning (50.000
euro), gemeenschapsaccommodaties (100.000 euro), positieve
gezondheid en gezonde levensstijl
(225.000 euro), versterken omgeving/sociale cohesie (425.000 euro),
tijdelijke uitbreiding gezinscoaches
(50.000 euro), verbetering ventilatie basisscholen (100.000 euro),
bijdrage kosten energietoeslag
(200.000 euro) en hybride werken
(200.000 euro).
Op economisch vlak geldt nog
een aantal al eerder vastgestelde
maatregelen. Medio 2021 heeft de

gemeente Venray het herstel- en
stimuleringsfonds Corona ingesteld,
waarop Venrayse ondernemers
onder voorwaarden ook in 2022 nog
een beroep kunnen doen. Verder
worden in de eerste twee kwartalen van 2022 bij horecaondernemers
geen terrasgelden geïnd en betalen marktlieden alleen standgeld
als zij er ook daadwerkelijk staan.
Waar het veilig en verantwoord kan,
werkt de gemeente dit hele jaar
mee aan uitgebreide terrassen.
Klaar voor de toekomst
“Met dit pakket aan maatregelen
voor verschillende doelgroepen willen we Venray robuust en klaar voor
de toekomst maken. In de coronatijd waren er talloze initiatieven van
inwoners, instellingen en ondernemers, die al dan niet samen met de
gemeente de coronatijd draaglijker
hebben gemaakt en het fundament zijn voor het huidige herstel.
Nieuwe crisissen hebben zich echter inmiddels aangediend. Dan is
het extra fijn als je kunt terugvallen op een sterke gemeenschap en
een adequate ambtelijke ondersteuning”, aldus wethouder Jan
Jenneskens.
De gemeenteraad besluit op donderdag 30 juni over de voorgestelde
maatregelen.

Voordelig saldo

Overschot op jaarrekening
gemeente
Gemeente Venray heeft 2021 afgesloten met een voordelig saldo
van 7,1 miljoen euro. Een deel van de niet gebruikte budgetten
(3,2 miljoen) gaat over naar dit jaar, zodat het resultaat uitkomt
op 3,9 miljoen euro.
Volgens wethouder Jan Jenneskens
(D66) presenteren vrijwel alle
gemeenten in Nederland momenteel een overschot op de jaarrekening. “Want het Rijk heeft
met extra middelen in een moeilijke coronaperiode gezorgd voor
positieve resultaten,” legt hij uit.
De totale inkomsten voor Venray
vielen met 150 miljoen euro een
stuk hoger uit dan de begroting
die 131 miljoen euro bedroeg.
Het meeste extra geld kwam van
het Rijk, onder meer door landelijke steunmaatregelen.
Met bijna 80 miljoen euro is het
sociaal domein de grootste uitgavenpost. De gemeente heeft in het
coronajaar veel tijd besteed aan het
ondersteunen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die het lastig hadden. Daardoor
zijn plannen blijven liggen en zijn
projecten vooruitgeschoven of met
vertraging uitgevoerd.

De planning was dat de gemeente
vorig jaar 23,4 miljoen euro zou
investeren in grote (infrastructurele) projecten. In werkelijkheid
is hieraan 9,4 miljoen euro uitgegeven. Het stuwmeer van openstaande investeringen bereikte
daardoor met 57,7 miljoen euro
het hoogste saldo in vijf jaar.
Wethouder Jan Jenneskens verklaart dit doordat vertraging is
opgetreden in enkele projecten
zoals de Maaslijn, de stationsomgeving en de Deurneseweg
(N270). Wethouder Cor Vervoort
(Venray Lokaal) meldt dat de
uitvoering van de Maaslijn stokt
omdat het ProRail niet lukt de
spoorwegverbetering aan te
besteden. “We moeten een list
verzinnen. De gemeente staat
niet alleen, we hebben hier met
meerdere partners te maken.”
Tekst: Henk Willemssen
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Ik maak me zorgen over de apenpokken
Het ene virus is net de deur uit en het andere komt alweer om de hoek kijken. Nu de coronamaatregelen langzaam in Europa worden losgelaten,
is daar het apenpokkenvirus dat het nieuws haalt. Op grote schaal vaccineren voor het virus is tot nu toe nog niet aan de orde. Moeten we ons
echter zorgen gaan maken nu de apenpokken in negentien landen zijn ontdekt?
Wie nuchter kijkt naar het probleem, zal concluderen dat we nog niets te vrezen hebben. De recente uitbraak van apenpokken is ongebruikelijk,
maar blijft vooralsnog beheersbaar. De apenpokken zijn eigenlijk alleen in delen van Afrika
gebruikelijk. Daarnaast verspreidt het virus zich
niet zo makkelijk, het wordt overgedragen door

nauw contact met personen of gebruikte spullen
van de virusdrager. De meeste besmette mensen
herstellen binnen een paar weken.
Aan de andere kant dachten we op het begin ook
dat het coronavirus onschuldig was. Na een tijd hadden we te maken met een pandemie. Opvallend
aan de Nederlanders die het virus hebben, is dat bij

het merendeel van deze mensen geen link met de
gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dat betekent dus dat het virus zich binnen Europa al heeft
verspreid. Is dat reden tot zorg?
Ik maak me zorgen over de apenpokken.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 19

Afvaldumpers moeten harder aangepakt worden
Steeds vaker wordt er afval gedumpt. Niet alleen wordt er nog altijd afval op straat gegooid, maar inwoners van Venray geven ook aan dat het
nieuwe systeem, waarbij PMD-afval één keer per twee weken aan huis wordt opgehaald, ervoor zorgt dat er meer rommel op straat komt. De
zakken worden regelmatig te vroeg buiten gehangen. Is het een idee om afvaldumpers harder aan te pakken door ze bijvoorbeeld hoge boetes te
geven en hier strenger op te controleren?
Het grootste gedeelte van de respondenten
geeft aan het eens te zijn met de stelling ‘Afvaldumpers moeten harder aangepakt worden’.
Hieronder ook Leon Creemers. “Deze mensen
moeten zeker harder aangepakt worden”, stelt
hij. “Zet er een boa op en zorg dat je zo veel
bekeuringen uitschrijft dat je de kosten van de
boa eruit haalt. Dan heb je drie dingen in één

klap: personeelskosten terug, de dader en uiteindelijk minder rommel. Van hoge boetes leren ze
het wel. En als ze niet betalen, dan een taakstraf.
Laat ze de rommel maar opruimen. Dat is ook weer
kostenbesparend.”
Joeks Door vindt dat afvaldumpers harder aangepakt moeten worden, maar is ook van mening
dat het PMD-afval vaker moet worden opge-

haald. “Eén keer per twee weken is veel te weinig en zeker als je heel goed afval scheidt”, zegt
ze. “Dat zou beloond moeten worden. Postcodes/
huisnummers op de zakken of gechipte containers
gebruiken zou wellicht ook bijdragen. Hoe dan ook,
zoals het nu gaat, gaat het niet goed.”

Oh, zit dat zo!

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht
Veel arbeidsovereenkomsten worden tegenwoordig beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst (vaak afgekort tot VSO). Dit biedt
duidelĳkheid voor zowel de werkgever als de werknemer en voorkomt vervelende discussies achteraf. Het is in dat geval van belang dat er goede
afspraken worden gemaakt en dat deze op de juiste manier worden geformuleerd.
beeld afspraken over de einddatum, (de hoogte van) een eventuele
beëindigingsvergoeding, openstaande vakantiedagen en over het
handhaven of laten vervallen van
een eventueel concurrentiebeding.

Het sluiten van een VSO biedt zowel
de werkgever als de werknemer
voordelen. Zo hebben partijen onder
meer ruime vrijheid om de voorwaarden te bepalen waaronder
de arbeidsovereenkomst zal eindigen en wordt een weg naar het
UWV of de kantonrechter bespaard.
In een VSO maken partijen bijvoor-

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAAS.NL

Een VSO is vrijwel altijd een allesomvattende regeling. Dat wil zeggen dat met het sluiten van de VSO,
partijen over alle openstaande en
mogelijke geschilpunten overeenstemming hebben bereikt. Daarbij
staat in een VSO meestal een bepaling dat partijen elkaar finale kwijting verlenen, wat inhoudt dat
werkgever en werknemer afspreken dat zij – na uitvoering van de
afspraken in de overeenkomst – over
en weer niets meer van elkaar te
vorderen hebben. Na ondertekening
van de VSO nog terugkomen op de
gemaakte afspraken is bijna niet
meer mogelijk.

De inhoud van de VSO en een juiste
formulering van de afspraken zijn voor
zowel werkgever als werknemer dan
ook van groot belang. Onduidelijke
afspraken of ongewenste bepalingen
kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
een bepaling omtrent de aanleiding
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In geval een dergelijke
bepaling voor de werknemer ongunstig is geformuleerd, kan hij zijn recht
op een WW-uitkering verliezen.
Welke afspraken in een specifieke situatie van belang zijn om op te nemen
(of juist niet op te nemen) in een VSO,
verschilt sterk van geval tot geval.
De hoogte van een beëindigingsvergoeding hangt bijvoorbeeld van
verschillende factoren af. Vaak zit hier
ook onderhandelingsruimte. Alvorens
over te gaan tot het ondertekenen van
een VSO, is het voor een werknemer
dan ook van belang om helder te heb-

Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Wij zoeken een enthousiaste en
positieve collega ter versterking
van ons leuke team. Ben jij
tandartsassistente of preventieassistente
en geïnteresseerd? Stuur een mail naar
info@tandartspraktijkmaasbree.nl

Hortensia’s (heel veel srt. ook op
stam.), vlinderstruik, enz. . DIV.
AANBIEDINGEN HORTENSIA’S e.a.
PLANTEN ZIE: www.veld-tuinplanten.nl
Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na afspr:
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree

ben wat zijn rechtspositie is. Voor het
laten toetsen van een VSO door een
jurist, wordt door werkgevers vaak
een budget ter beschikking gesteld.
Heb je als werknemer een VSO van
jouw werkgever ontvangen en wil je
deze laten controleren, of heb je als
werkgever vragen over het opstellen
van een VSO, neem dan contact op.
Door: Jasper Verhagen,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
jasper.verhagen@putt.nl

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Afvallen mbv hypnose: emotie-eten,
Hypnotische maagband, snoepen
Suikerverslaving. Leon 06 10 93 02 35
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurn

Willy’s Wereld

Column

Pro Life
We kijken nogal op tegen die
grote jongens die ons in de jaren
40 kwamen bevrijden. Na tachtig jaar kennen we nog steeds
ontzag voor de Amerikanen.
Ook nu, tijdens de onterechte
belegering van de Oekraïne,
hopen we dat de VS en de NAVO
het tij kunnen keren en een
derde wereldoorlog voorkomen.
Onze helden: de Amerikanen,
democratisch en met respect
voor het leven.
Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Natuurlijk kunnen we tevreden zijn dat we na 1945
in een welvarende en vrije wereld
terecht zijn gekomen en dat we
aan de juiste kant van het ijzeren
gordijn geboren zijn. Maar het heeft
ook een prijs gehad. We werden
afhankelijk van de VS en door ons
lidmaatschap van de NAVO werden
we, ongewild, conflicten ingetrokken waar we eigenlijk niets in verloren hadden.
Als ik naar de binnenlandse situatie
kijk van de VS dan vraag ik me af of
je eigenlijk wel blij moet zijn als je
in ‘the land of the free’ bent geboren. Woensdag las ik alweer het
zoveelste nieuwsbericht over een
massale schietpartij op een school
in Texas. Opnieuw laten jonge kinderen en een leerkracht het leven.
Er bestaat een mogelijkheid dat het
recht op abortus verder wordt ingekrompen. Allemaal vanuit een grote
invloed van conservatieve gelovigen
die zich verenigen onder de term
‘pro life’. Veel van diezelfde gelovigen hebben een dikke vinger in de
pap bij het verdedigen van het recht
op het dragen van wapens. Hoe
tegenstrijdig is dat? Voor het leven
maar tegelijk voor apparaten die dat
leven in één vingerbeweging kunnen beschadigen of eindigen?
Nooit wordt het grote aantal doden
als gevolg van schietpartijen toebedeeld aan de eenvoudige verkrijgbaarheid van wapens, institutioneel
racisme of gebrek aan onderwijs en
welvaart. Nooit wordt gezien dat in
landen, zoals het onze, waar bereikbare anticonceptie, recht op abortus
en openheid over seksualiteit een
groot goed is, het aantal tienerzwangerschappen vier keer lager is
dan in de VS.
We hebben nog al eens de neiging om veel te kopiëren en over te
nemen uit Amerika. Laten we daar
voorlopig maar eens mee stoppen.
Hou vol!
Willy
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VENRAY Lokaal

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Twee lokale politieke partijen besloten vijf jaar geleden hun krachten
te bundelen en als één partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. VENRAY Lokaal werd geboren.
‘Samen lokaal nóg sterker’ was het motto.
Met meer handen ontstond de
mogelijkheid meer werk te verrichten. We hadden gehoopt, maar nooit
verwacht, dat na deze fusie alles zó
anders zou worden. We kregen een
plek in de coalitie en het college.
Het was eerlijk gezegd nog best
wennen na altijd oppositiepartij te

CDA Venray

zijn geweest.
Een groot team behoeft natuurlijk
structuur en er werd hoog ingezet
op interne vernieuwing. Er werden
verschillende werkgroepen aangesteld om nieuwe doelen te bereiken.
In 2020 werd een identiteitstraject ingezet waarin we hoopten de

kern van ons bestaan te ontdekken.
Wat bindt onze leden aan VENRAY
Lokaal? Hier vloeide vervolgens een
hele mooie verkiezingscampagne
2022 uit voort.
Al onze extra inspanningen werden
onlangs door de kiezers beloond en
we werden 16 maart 2022 gekroond
tot de grootste partij van Venray.
Sinds juli 2021 hadden we al veel
geleerd van het besturen via een
samenwerkingsakkoord. Een unicum
voor Venray. Met deze wens stortten

we ons vol vertrouwen in het onderhandelingstraject wat nog lopende
is. Een enthousiast team staat te
trappelen het volgende lustrum in te
gaan. Er staat nog van alles moois op
onze to-do-list.

Harrie Francken, voorzitter vereniging

Samen werken we aan de Venrayse verkeersveiligheid

In de tijd dat ik in Venray als politieambtenaar te maken had met verkeersveiligheid en tijdens het vrijwilligerswerk bij Veilig Verkeer Venray in Venray en Limburg was de snelheid van auto’s, bromfietsen/scooter maar ook de fietsen een aandachtpunt.
Uit preventief oogpunt werden en
worden er diverse campagnes door
diverse partijen, politie, Smile Venray
en Veilig Verkeer Nederland uitgevoerd. Daarvoor mijn waardering,
maar nog steeds gebeuren er verkeersongelukken met en zonder
letsel of erger met dodelijke afloop.
De vraag die vaak werd gesteld is

hoe je nu mensen als weggebruiker
bewust kunt maken dat ook bij lage
snelheden er nog een lange remafstand is. Bij 30 kilometer per uur is
de totale remafstand 13,3 meter en
bij 50 kilometer per uur is die zelfs
27,7 meter. Nu zag ik afgelopen week
op L1 een bijdrage die mensen kan
betrekken om samen de aangegeven

snelheid te handhaven.
Er was een positieve snelheidsmeter
die goed gedrag van weggebruikers
beloond met een klein geldbedrag
en een negatief gedrag wordt daarop
in mindering gebracht. Het zou mooi
zijn als wijk en dorpsraden met zo’n
project in Venray hun eigen projecten financieel zouden kunnen

ondersteunen. Je zou diverse goede
doelen van de dorpen, wijken en/of
scholen een extra bijdrage kunnen
geven door goed verkeersgedrag te
belonen. Het CDA Venray zal dan ook
een voorstel bij de gemeente Venray
indienen om, in goed overleg met
haar verkeersveiligheidspartners,
een dergelijke pilot met twee digitale verkeersborden uit te voeren.
Samen kunnen we Venray nog verkeersveiliger maken.
Martin Wijnhoven, raadslid

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.
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Geplukt

Jeremy Klaasen Venray
Muziek en evenementen lopen als een rode draad door zijn leven. Hij begon zijn carrière als MC, ging
verder als dj en werkt nu fulltime als project eventmanager. Naast zijn drukke leven is hij regelmatig in de
keuken te vinden, waar zijn twee passie ligt. Deze week wordt Jeremy Klaassen (31) uit Venray geplukt.

Tijdens een examenfeestje op
18-jarige leeftijd, begon Jeremy’s
carrière in de muziekwereld. Hij
kreeg namelijk een microfoon
in de handen geduwd om de dj
bij te staan als MC. “We hadden
een tuinfeest georganiseerd met
alle toetsers en bellen. Toen ik
als MC op dat feest stond, zeiden
vrienden dat ik daar meer mee
moest gaan doen. Uiteindelijk
is dat ook gelukt.” Samen met

dj Sergio Reinders vormde hij een
duo en reisde hij naar verschillende
landen om shows te geven. “In eerste instantie kwamen er wat losse
aanvragen binnen, maar langzaam
rolden we in de muziekwereld en
gaven we grotere shows. Zo zijn
we bijvoorbeeld twaalf dagen in
Portugal geweest. Dat was een
leuke tijd. Het leven was toen een
rollercoaster.”
Sergio besloot te stoppen, maar
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blij met kleine dingen. Als ze daar
een dj zien, is het al feest, terwijl in
Nederland de mensen pas losgaan
als ze bekende dj’s horen. We zijn
hier te verwend, we hebben het
goed in Nederland. Zelf heb ik niet
de ambitie om de nieuwe Armin van
Buuren te worden. Ik hoef niet vol
in de picture te staan, ik maak liever
mensen blij en gun anderen plezier.”
Door zijn drukke leven hoeft Jeremy
zich nooit te vervelen. “Ik heb altijd
wat te doen”, lacht hij. Wanneer hij
niet met evenementen of muziek
bezig is, staat hij wel in de keuken.
Daar is zijn tweede passie te vinden.
“Ik hou van koken. Op Facebook heb
ik een eigen kookpagina opgericht
waar ik diverse gerechten deel met
onder andere kip. Ik vind het leuk
om telkens nieuwe dingen uit te
proberen.” Koken zit volgens Jeremy
wel in de familie. Zijn moeder heeft
een koksopleiding afgerond en zijn
vader groeide op in een bakkerij en
kruidenwinkel. “Ik mocht van mijn
moeder niet van tafel als ik het eten
niet geproefd had. Daardoor heb ik
een brede kennis over eten gekregen. Als kind wilde ik daardoor kok
in het leger worden.”
Een familiemens zegt Jeremy vanwege
zijn werk niet te zijn, maar hij spreekt
vol trots over zijn neefjes Loek en
Niek, de kinderen van zijn zus. “Zij zijn
alles voor mij. Vanwege mijn werk kan
ik ze niet altijd zien, maar ik maak wel
tijd als ze komen logeren. Zelf hoop
ik ooit een gezin te mogen stichten,
maar daar heb ik geen haast mee. Ik
zie wel hoe het loopt.”
Omdat hij veel waarde hecht aan
zijn familie, heeft Jeremy ook interesse in zijn afkomst en daarom
pluisde hij zijn familiestamboom uit.
Hij verzamelde verhalen en foto’s
en speelt met het idee om ze ooit
in een boekje te bundelen. “Qua
uiterlijk heb ik wat van mijn vaderskant weg. Je kunt aan mij zien dat
ik er een van Klaassen ben en daar
ben ik trots op. Ik vind het interessant om te weten waar mijn familie
vandaan komt, daarom ben ik met
mijn vader naar zijn ouderlijk huis
in Merselo gaan kijken. We mochten
bij de nieuwe eigenaresse binnenkijken. Het was mooi om mijn vader
te zien opbloeien toen hij vertelde
over de bakkerij en de kruidenwinkel. Ik begin spontaan te lachen als
ik aan deze verhalen denk. Dat vind
ik mooi.”
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Jeremy pakte echter door en ging
solo aan de slag. “Ik heb onder
andere gewerkt met Sam Feldt en
Funk D, grote namen in de housemuziek. Destijds boeide het me niet
welke vergoeding ik voor mijn werk
kreeg, het ging mij om de passie
voor muziek en de feeling met het
publiek. Doordat ik werd benaderd
door een agency in België, kwam ik
op het idee om mijn eigen bedrijf
te starten, waarbij ik artiesten boek
voor evenementen. Dit doe ik hobbymatig, omdat het me geen vast
inkomen biedt. Dit komt omdat ik
artiesten geen beloftes doe om een
aantal shows per jaar te boeken. Ik
doe wat ik kan. En omdat ik geen
strakke planning heb, wordt het
werk leuk.”
Jeremy geeft aan dat hij vanuit huis

heeft meegekregen om hard te werken. Dit is dan ook de reden dat hij
naast zijn werk in de muziek nog
fulltime erbij werkt. Jeremy werkt
nu fulltime bij Aardbeienland in
Horst. Daar is hij sinds kort begonnen als project eventmanager. Hij is
onder andere bezig met het opzetten van een kidsclub en het regelen van evenementen. “Er liggen
nog veel uitdagingen, er is genoeg
mogelijk. Dankzij deze baan heb ik
van mijn hobby mijn werk kunnen
maken. Tot nu toe vind ik het werk
helemaal geweldig en zit ik echt op
mijn plek.”
Voordat Jeremy bij Aardbeienland
terechtkwam, werkte hij op diverse
werkplekken. “Werk in de logistiek is altijd een vangnet voor mij
geweest. Na de middelbare school
zat ik te twijfelen om een opleiding in de horeca te volgen of tot
vrachtwagenchauffeur, omdat ik van
reizen hou. Omdat ik het werk in
de horeca niet met het werk in de
muziekwereld kon combineren, koos
ik voor een opleiding tot chauffeur.
Uiteindelijk is dat niet gelukt omdat
de opleiding vol zat. Daarom besloot
ik om logistiekmedewerker te worden. Ik belandde bij Herbalife aan
de lopende band en daar voelde ik
me ook niet op mijn plek. Ik ben van
de praktijk en leer snel, dus besloot
ik de gok te wagen en bij Art.com
te solliciteren op een functie die
buiten mijn vakgebied lag. Binnen
het bedrijf heb ik me opgewerkt.”
In coronatijd besloot Jeremy toch
voor een andere baan te gaan kijken. “Er speelde veel en ik zat mentaal in de knoop. Wellicht had ik wat
te veel hooi op mijn vork genomen.”
Zijn werk bij Aardbeienland combineert hij ook met zijn werk als dj.
Daar is hij drie jaar geleden mee
begonnen. “Toen ik acht jaar als
MC heb gewerkt, ouder werd en
ging nadenken, ben ik als dj verder gegaan. Ik kwam erachter dat
draaien meer mijn ding was. Van
een vriend mocht ik een dj-set lenen
en kon ik in de woonkamer oefenen.
Net voordat alles vanwege corona
dicht ging, mocht ik in India shows
geven. In negentien dagen heb ik
twaalf shows gegeven. Ik kreeg
daar echt een cultuurshock toen
ik op straat liep.” Volgens Jeremy
heeft India hem ook nieuwe inzichten gegeven. “Ik vond het leven
daar heel bijzonder. Als de mensen in India muziek horen, beginnen ze spontaan te dansen. Ze zijn
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15-vragen aan

Niek Effing Wanssum
Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik op een vrije avond
lekker wat drinken met vrienden, of
bij iemand thuis zitten en gezellig
bijkletsen. In het weekend ga ik ook
heel graag naar het strand. Heerlijk
uitwaaien met een muziekje erbij.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Ronela
Hajati. Ze is een Albanese zangeres die dit jaar meedeed aan het
Eurovisie Songfestival. Ze is hilarisch,
kan goed dansen en zingen, en weet
een echte show neer te zetten die
mensen niet snel zullen vergeten.
Jammer genoeg kwalificeerde ze zich
niet voor de finale.

Naam:
Leeftijd:
School:

Niek Effing
16 jaar
Gilde Opleidingen
Roermond
Woonplaats: Wanssum

zenuwen. Toen de uitslag bekend
was, sprong ik door de hele huiskamer heen en schreeuwde ik het uit,
jammer genoeg was de rest van het
huis er niet zo blij mee.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?

Ik zou heel graag naar Egypte willen gaan en daar de oude cultuur
bekijken in de tijd van de farao’s.
Ook zou ik dan heel veel piramides
willen bezichtigen en meemaken
hoe er in die tijd geleefd werd.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou heel graag vloeiend Grieks
willen leren spreken, ik vind het
een supermooie taal met een leuk
accent, alleen is het best lastig om
te leren als zo ontzettend snel praten...

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik het liefst met
dinosaurussen, ik kocht deze altijd
bij de intertoys, ik had het hele
assortiment in mijn kast liggen.
Verder ging ik ook heel graag naar
het trapveldje bij ons in het dorp.
Hier speelden we heel van vlagverovertje of verstoppertje.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen in 2018 mijn favoriete inzending van het Eurovisie Songfestival
won in dat jaar, verging ik van de

Het beste advies dat ik gehoord
heb, kwam van een serie op Netflix,
hierin gaf iemand een mooie uitspraak: als je een meester wilt worden, moet je je angsten loslaten.
Deze uitspraak is me altijd bijgebleven, dat mocht je ergens heel
ervaren in willen worden, moet je
angsten vergeten.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
In het begin van het schooljaar twijfelde ik heel erg of ik de opleiding
wel leuk genoeg vond om er mee
door te gaan. Ik ben uiteindelijk
toch maar even doorgegaan om een
beter beeld te krijgen. Uiteindelijk
heb ik ervoor gekozen om toch
maar door te gaan. Met deze beslissing ben ik heel blij, ik vind de
opleiding ontzettend leuk nu.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is een foto in de Action bij de
schoonmaakartikelen, deze foto
stuurde ik in een groepsapp. De rest
wist meteen genoeg.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin is Tess van Erp,
ik ken haar al sinds de kleuterschool.
Al bijna 16 jaar dus. Tess en ik wonen
ook nog is bijna naast elkaar dus we
zien elkaar ook vaak genoeg, eigenlijk bijna elke dag wel. We hoeven
elkaar vaak maar een blik te geven
en we weten allebei wat we bedoelen of waar we op moeten letten.
Tess en ik eten ook heel veel sushi
samen, ook zitten we bij elkaar in
het korfbalteam en hebben hetzelfde
bijbaantje. Ook heb ik een hele goede
band met de rest van het gezin van
Tess. We gaan regelmatig ook met
beide gezinnen samen borrelen.

Heb je een verborgen talent?
Ik onthoud alles heel snel, daarom
komen vrienden altijd naar me toe
met de vraag: wanneer is hij jarig?
Tegen wie spelen we zaterdag?
Wat is de code hiervan? Een soort
lopend notitieboekje dus.

Heb je een bijbaantje?
Jazeker, ik werkte eerst bij de Jumbo
in Wanssum, deze winkel is nu Jan
Linders. Ik werk bij Jan Linders op
de bakkerij, dit houdt in dat je alle
broodjes afbakt en doet snijden. Het
is hier altijd ontzettend druk op de
afdeling aangezien we veel broodacties hebben. Dit maakt het werk
altijd superleuk. Stiekem hoop ik dat
het altijd superdruk wordt zodat we
ook veel te doen hebben.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik houd ontzettend van poetsen, ik
heb heel veel poetsspullen en geef
er helaas ook net iets te veel geld
aan uit. Zodra ik een moment voor
mezelf heb ga ik eigenlijk altijd poetsen. Van het toilet tot zelfs de kamer
van mijn zus. Thuis zijn ze er erg blij
mee, natuurlijk poetst mijn moeder
ook nog een groot gedeelte. Anders
is het ook sneu toch?

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik erg leuk
vond was pudding Tarzan, het boek
ging over een jongetje die elke dag
gepest werd op school totdat hij een
heks tegenkwam in het bos, van
die heks mocht hij een wens doen.
Hij wenste alle wensen, dit kon
natuurlijk niet. Uiteindelijk aanbidden iedereen op school het jongetje vanwege zijn heldhaftige actie.
Ik heb dit boek op voorgelezen met
de voorleeswedstrijd op de basisschool en heb er zelfs mee gewonnen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou wel willen ruilen met Dua
Lipa, ze maakt supergoede liedjes en
geeft regelmatig concerten. Ik ben
wel benieuwd hoe alles behind the
scènes eruit ziet voordat ze daadwerkelijk optreed. Vandaar dat ik
met zou willen ruilen met Dua Lipa.

Hoi

Column

Wat gebeurt
er allemaal in
de wereld?
Ik weet niet of jij het allemaal
nog kan bijhouden, maar ons
leven in Nederland wordt met
de dag vreemder. Om te beginnen: de nieuwe methode om
jongeren te drogeren (ook wel
‘needle spiking’ genoemd).
Dit houdt in dat er mensen
tijdens het uitgaan een vloeistof via een injectienaald
toedienen bij jongeren.
De vloeistof genaamd GHB.
Dit is toch te zot voor woorden? Jongeren die het slachtoffer zijn geworden van needle
spiking of denken dat ze er een
slachtoffer van zijn, adviseer
ik meteen naar de huisarts te
gaan.
Ik las laatst een artikel hierover
en ik werd er meteen bang van.
Dat wordt dus een spijkerbroek
dragen tijdens het uitgaan. Mijn
vriendinnen en ik zijn er erg alert
op geworden, we gaven eerst
al aandacht aan onze drankjes,
maar nu moeten we ook dus
gaan opletten wat er gebeurt bij
onze broeken. Voor je het weet
heb je een naaldje in je splinternieuwe broek en daar wordt niemand blij van.
Ook las ik laatst een artikel over
een nieuw virus genaamd ‘monkeypox’ (ook wel apen pokkenvirus of apenpokken genoemd). Dit
virus schijnt al langer te bestaan
in West-Afrika, Midden-Afrika,
maar is nu dus ook binnengedrongen in Europa.
Voor nu houd ik het hierbij, want
ik word al depressief wanneer
ik eraan denk dat er weer een
gloednieuwe pandemie uitbreekt...
Maar dit bedoel ik, beste lezers,
de wereld staat niet stil. Elke dag
gebeuren er weer nieuwe en
vaak gekkere dingen dan de dag
daarvoor. Toch blijft het allemaal
erg interessant, wat er allemaal
aan de hand is in Nederland.
Ik adviseer dan ook iedereen
om het nieuws bij te houden.
Kijk soms maar even op NU.nl of
lees af en toe de gemeente krant.
Dus beste lezers, de wereld staat
niet stil, houd het in de gaten!
Voor nu duik ik weer ondergronds,

Maud Rötjes
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In oorspronkelijke bezetting

Bluesband Harrie en de Rest
op bezoek in ’t Schöpke
Liefhebbers van vette blues kunnen zaterdag 28 mei aan hun trekken komen in Venray. Bluesband Harrie en
de Rest staat dan namelijk op de planken in het Veltumse wijkcentrum ’t Schöpke (Veltumse Kleffen 70B).

Harrie en de Rest brengt blues met,
naar eigen zeggen, “een meeslepend
mondharmonicaspel”. Nummers van
onder meer Little Walter, Lester Butler

en de Red Devils passeren tijdens het
optredens de revue. De band speelt in
de oorspronkelijke bezetting met Harry
Janssen (zang en mondharmonica),

13

Spreker Frits Gielissen

IVN Geijsteren-Venray
organiseert lezing over bomen
IVN Geijsteren-Venray organiseert maandag 30 mei een lezing
over bomen. Spreker is Frits Gielissen.

Mart Faessen (gitaar), Peter Bonants
(bas) en Jos Faessen (drums). Het optreden begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Overhandiging wit bier

Willibrordusgilde Geijsteren
viert 550-jarig jubileum
Het Koninklijk Sint Willibrordusgilde uit Geijsteren bestaat in 2022 550 jaar. Dit wordt in het weekend van
zaterdag 9 en zondag 10 juli gevierd met een gildefeest. Vooruitlopend daarop vond zaterdag 21 mei de overhandiging van het St. Willibrord Wit bier plaats.

De lezing is bedoeld voor iedereen
die van bomen houdt: beroepsmatig, als eigenaar of gewoon als
liefhebber. Aan de orde komen
voornamelijk het behoud van
oude bomen en de levensfases die
bomen hebben. Er komen bomen
voorbij met een leeftijd van achthonderd jaar en ouder, maar ook

bomen die vierhonderd jaar zijn en
nog maar net volwassen. Verder is
er aandacht voor bijzondere bomen
uit de regio die ouder zijn dan men
denkt.
De lezing begint om 20.00 uur in
zaal De Kemphaan in Venray. De
toegang is gratis voor leden van
IVN Geijsteren-Venray.

20% KORTING
OP GORDIJNEN

Het speciale witbier is door Bottleneck
Brewery Meerlo gebrouwen ter ere van
het jubileum van het Willibrordusgilde.
Zaterdag toog een aantal gildebroeders
uit Geijsteren naar Meerlo. De brouwers kwamen vanuit Meerlo met een
kruiwagen met bier. Op de binnenplaats van het Kasteelke kwam het tot
een ontmoeting tussen de delegatie uit
Geijsteren en de brouwers. Een oude
traditie, het brouwen van bier, het

proosten en het samen vieren van een
jubileum, werd nieuw leven ingeblazen.

Historisch feest
In het weekend van 9 en 10 juli organiseert het Willibrordusgilde een historisch gildefeest in het kader van het
550-jarig bestaan. Dit wordt gevierd op
en rondom de kasteelplaats van voormalig kasteel Geijsteren. Omstreeks

veertig gilden, schutterijen en historische verenigen zijn van de partij.
Voor zaterdag 9 juli staan een Kasteel
Maaltijd en Achterbendt & De Beruchte
Biercantus op het programma. Een dag
later volgt het historisch gildefeest
met grote optocht, massale opmars,
demonstraties en koning- en keizerschieten. Kijk voor meer informatie op
www.gildegeijsteren.nl

Mooi
Natuurlijk

Actie geldt van 30 mei t/m 11 juni
2022. Vraag naar de voorwaarden.

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

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

Huismuis Venray in
bibliotheek

Lezing over Oekraïne in bibliotheek

De Huismuis is een voorleesactiviteit voor taalontwikkeling van
kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders in de Bibliotheek Venray.
De Huismuis is elke woensdag (behalve tijdens schoolvakanties)
van 15.00 tot 16.30 uur. De start is woensdag 1 juni.
Vrijwilligers lezen voor, er worden spelletjes gedaan en er wordt
geknutseld. Door gezellig samen
bezig te zijn, ontdekken kinderen dat taal leuk is. Door vaker

te komen, leren kinderen de taal
nog beter en raken ze, net als hun
ouders, vertrouwd met de bibliotheek. Telkens is er gratis koffie,
thee en limonade.

HOVO Limburg verzorgt vrijdag 3 juni in samenwerking met BiblioNu de lezing ‘Ode aan Oekraïne’. Ruslanddeskundige Peter van Nunen gaat tijdens de lezing in op de geschiedenis van de steden Kiev, Odessa en Lviv.
Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
HOVO is de onderwijsinstelling die
cursussen en lezingen organiseert op
academisch niveau, voor iedereen die
zich wil verdiepen in kunst, cultuur,
filosofie, geschiedenis, psychologie,
exacte vakken en meer. Een aantal Limburgse bibliotheken, waaron-

der Bibliotheek Venray en HOVO, is
vorig jaar een samenwerking aangegaan. Daarbij wordt een educatief
programma aangeboden met actuele
onderwerpen waaraan iedereen kan
deelnemen. Bibliotheek Venray trapt
het zomerprogramma 2022 af met

deze lezing over Oekraïne. De lezing
vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in
de ontvangstruimte van Bibliotheek
Venray. Aanmelden kan via de knop
‘activiteiten’ op de website van
BiblioNu: www.biblionu.nl

SV Venray kampioen en
promoveert naar hoofdklasse

Op de valreep gelijkspel

SV Venray keert na acht jaar terug in de hoofdklasse. De Venrayse
voetballers grepen dit seizoen overtuigend het kampioenschap in
de eerste klasse D. De beslissing viel vijf duels voor het einde toen
Venray op donderdag 12 mei in Kerkrade met 1-4 afrekende met
concurrent Chevremont.

Het eerste korfbalteam van SVOC’01 ging zondag 22 mei op bezoek bij Noviomagum. Op de valreep wisten de
dames een punt mee naar huis te nemen uit Nijmegen. Het werd 11-11.

Het is de vierde keer in de 77-jarige
clubhistorie dat Venray promoveert
naar de hoofdklasse. De laatste
periode duurde van 2008 tot 2014.
De degradatie van 2014 was het
gevolg van de financiële crisis en
bestuurlijke perikelen die de voetbalclub parten speelde. Er vond
toen een grote leegloop plaats
en de beste spelers vertrokken
naar een andere club, onder wie
Koen Verlinden (SSS’18) en Robert
Willemse (Blerick). Zij keerden na
enkele jaren weer terug op sportpark De Wieën en maken nu deel
uit van het kampioensteam. Danny
Pelzer en Niek Versteegen hebben
van de huidige spelersgroep ook
nog in de hoofdklasse gespeeld.
Na de laatste degradatie viel
Venray terug in de middenmoot
van de eerste klasse. De opbouw
van een nieuw en succesvol team
vergde enkele jaren. Trainer Frans
Koenen ging medio 2018 aan de
slag als opvolger van Stef Sijbers.
Na een moeizame aanloop begon
Venray in het seizoen 2019/20, met
de teruggekeerde Niek Versteegen
van De Treffers, steeds beter te
draaien. Dat de coronacrisis in
maart 2020 de voetbalcompetitie
stillegde, kwam voor de rood-witten ongelegen. Toch stagneerde
de opbouw niet. Het vorige sei-

zoen 2020/21 telde slechts drie
duels, die Venray alle won.
Toen half oktober 2020 de competitie opnieuw werd stilgelegd, was
Venray de prille koploper.
Na twee coronajaren kan deze
voetbaljaargang, met een onderbreking van drie maanden in de
winter, normaal worden afgewerkt. De Venraynaren streden
vanaf het begin mee om de koppositie. Het team groeide in het
seizoen en vanaf begin maart liep
het winnende elftal steeds verder
weg van de concurrenten. In de
rechtstreekse topduels op zondag
1, vrijdag 6 en donderdag 12 mei
met Wittenhorst (4-1), Venlosche
Boys (5-1) en Chevremont (4-1) liet
Venray zien de terechte kampioen
te zijn. Niek Versteegen (driemaal)
en Stan Kersten scoorden in het
kampioensduel met Chevremont de
doelpunten.
Drie dagen na het binnenhalen van
de titel speelde Venray thuis met
3-3 gelijk tegen ZSV. De treffers
kwamen van Jeroen Vullings, Stan
Kersten en Jarno Peeters. De uitwedstrijd tegen Veritas op zondag 22 mei ging met 2-1 verloren.
Robert Willemse scoorde het doelpunt voor Venray.

SVOC keert met punt terug uit Nijmegen
Noviomagum schoot als een komeet
uit de startblokken. Na zeven minuten stond al een stond van 5-0 op
het scorebord. Daarna kreeg SVOC
geleidelijk meer greep op de wedstrijd. Aanvallend begon het te lopen
en de verdedigende fouten van
Noviomagum werden afgestraft. Dit
resulteerde in een ruststand van 7-5.
Na rust scoorden bleef het verschil

steeds twee of drie doelpunten in het
voordeel van Noviomagum. Hoewel
SVOC voldoende kansen kreeg, wist
het zichzelf niet te belonen. Bij een
tussenstand van 11-7 halverwege
de tweede helft leek SVOC verslagen. Niets bleek minder waar:
Noviomagum kwam niet meer tot
scoren en SVOC liep langzaam maar
zeker in. Tien minuten voor tijd was

de stand 11-10 in het voordeel van
Noviomagum. Het duurde vervolgens
nog zes minuten voordat SVOC na
enkele gemiste kansen toch nog het
gat van de korf wist te vinden. Het
werd 11-11. Daar bleef het uiteindelijk
bij, hoewel SVOC ook nog kansen op
de winst kreeg.
Tekst: SVOC

Optreden in De Schouwburg

Afscheid dirigent Venrays
Mannenkoor
Dirigent Anton Kropivšek van het Venrays Mannenkoor nam zaterdag 14 mei afscheid van het Venrays
publiek. In een goed gevulde schouwburg traden het Westlands Mannenkoor en het Venrays Mannenkoor op.

Tekst: Henk Willemssen

SV United speelt wedstrijd
tegen vluchtelingen
SV United speelt dinsdagavond 31 mei een bijzondere wedstrijd.
Tegenstander op sportpark De Meulebèèk aan de Sportlaan in
Wanssum is namelijk een internationaal team bestaande uit vluchtelingen die sinds kort in Venray verblijven.
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft via Venray
Beweegt, een afdeling van de
gemeente Venray, contact gezocht
met de Venrayse (sport)verenigingen met de vraag iets te organiseren voor de gevluchte mannen.
SV United voldoet graag aan die
vraag en heeft het eerste team
van trainer Fenne Smits snel
bereid gevonden een wedstrijd te
spelen. De vluchtelingen (man-

nen tussen 25 en 45 jaar) vormen
geen op elkaar ingespeeld team,
maar volgens begeleiders van
het COA zitten er fanatieke voetballers tussen. Een probleem is
de beschikbaarheid van voetbalschoenen. Niet meer gebruikte
paren voetbalschoenen zijn op
dinsdag 31 mei dan ook van harte
welkom in Wanssum. De wedstrijd
begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Het Westlands Mannenkoor opende
de avond met een gedragen optreden. Met drie nummers die het
Westlands Mannenkoor en het
Venrays Mannenkoor gezamenlijk brachten, kreeg het concert
een extra accent. Vooral ‘Prayer
For Ukraine’ maakte veel indruk
op het publiek. Na de pauze werd
nog eens duidelijk hoezeer het
Venrays Mannenkoor zich onder
Anton Kropivšek heeft ontwikkeld. Een brede doorsnede van
het repertoire kwam voorbij: van

opera tot gospel en pop, in bezettingen met solisten en ensembles, met en zonder begeleiding
van combo en piano en vooral ook
met dynamische arrangementen
die optimaal gebruikmaakten van
de verschillende stempartijen binnen het koor. Tussendoor werd in
korte interviews teruggeblikt op de
tijd van Kropivšek bij het Venrays
Mannenkoor. Het koor sloot deze
avond af door zijn dirigent toe te
zingen met een door koorlid Piet
Pannekoek ‘hertaalde’ versie van

Abba’s ‘Thank You For The Music’.
Het Venrays Mannenkoor bereidt
zich de komende weken voor op
nieuwe concerten. Mannen die
houden van zingen en gezelligheid kunnen kennismaken met het
Venrays Mannenkoor op de open
repetitieavond op 2 juni.
Kijk voor meer informatie op
www.venraysmannenkoor.nl

Beeld: Leon Hodiamont

2605 \ service

Successen voor ’t Zandakker op
Euregionaal Schutterstreffen
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray boekte zondag 22 mei
in Reuver mooie resultaten op het eerste bondsschuttersfeest van
schuttersbond Juliana. Aan dit Euregionaal Schutterstreffen namen
ook verenigingen uit de Midden-Limburgse schuttersbond en
Duitsland deel.
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Magirus-Deutz treffen in Castenray
In het pinksterweekend vindt van zaterdag 4 juni tot en met maandag 6 juni in Castenray een Magirus-Deutz
treffen plaats. Magirus-Deutz is een Duits vrachtwagenmerk dat begin jaren tachtig van de vorige eeuw
opging in Iveco. Bij het evenement zijn ruim vijftig Magirussen aanwezig.
Het pand Roffert 7a in Castenray is
sinds enkele jaren het clubgebouw
met onderdelenmagazijn van de
Magirus-Deutz Club Nederland. Deze
club is in 1986 opgericht door de
kopers van Magirussen die door de
BB (Bescherming Bevolking) waren

gebruikt: de Magirus S3500 uit 1952.
Na de opheffing van de BB in 1985
werden deze voertuigen door de
Domeinen verkocht. In de beginjaren bestond de club alleen uit leden
met voertuigen van de voormalige
BB. Inmiddels telt de club ook leden

die andere en nieuwere Magirussen
hebben.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om tijdens het treffen gratis een
kijkje te komen nemen op Roffert 7a.

Lezing over oorlogsslachtoffers in en uit
Venray
Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) organiseert op maandag
30 mei een lezing over oorlogsslachtoffers in en uit Venray. Spreker is de heer Sjeng Ewalds uit Venray.

De Venrayse schutterij behaalde in
de optocht een tweede prijs bij het
beste defilé. Ook de tamboermaître,
Mandy van Rhee en de bordjesdrager Merel van de Valk vielen in de
prijzen. Het muziekkorps sleepte
zowel in de optocht als op het terrein een eerste prijs in de wacht.
Bij de beoordelingswedstrijden
behaalde het koningspaar Alex en
Woutera Lamers-Flinsenberg een
derde prijs. Bij de solistenwedstrijden was een eerste prijs weggelegd
voor Silke Krijnen (4e divisie) en Lisa
van Lierop (5e divisie). Gwen Jacobs
werd tweede in de 5e divisie.
Het schieten resulteerde in de
B-Klasse in een vierde prijs en in

de C-klasse in een eerste prijs.
In de D-Klasse was de eerste prijs
voor de D2, de tweede prijs voor
de D3 en de derde prijs voor de
D1. Dit leidde ook tot winst van de
dagprijs. Bij het jeugdschieten ging
de tweede prijs in de categorie 11tot en met 15-jarigen naar Merel
van de Valk.
Schutterij Sint Barbara Reuver
organiseerde ook het Euregioschieten van de Interregregio
Duitsland-Nederland. Aan deze
strijd op de koningsvogel namen
alle schutterskoningen deel, onder
wie Alex Lamers van de Venrayse
schutterij. Hij werd uiteindelijk tot
Euregiokoning 2022 gekroond.

37e editie Fietsvierdaagse
Venray
Na een jaar van behelpen gaat de Fietsvierdaagse Venray ditmaal
weer op de oude voet door. De 37e editie van het fietsevenement
vindt plaats van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 juli. De routecommissie van de vierdaagse heeft weer routes van 30, 45 en 60
kilometer samengesteld. Anders dan afgelopen jaar is er dit keer
weer een nazit in de Witte Hoeve met muziek, een tombola en
quizzen.
Wie vooraf inschrijft, kan vanaf kramen op het voorterrein van de Witte
Hoeve starten. Deelnemers ontvangen hier de routes en het vlaggetje. De routes zijn ook volledig via
pijlen te volgen. Op gevaarlijke
plekken staan verkeersregelaars
en er zijn weer stempelposten.
Om te voorkomen dat teveel fietsers tegelijkertijd starten is er per

fietsafstand een tijdblok waarbinnen wordt gestart. Bij start en
finish kan voldoende afstand worden gehouden. Inschrijven kan op
de maandagen 18 en 25 juli op de
Venrayse weekmarkt, maar ook via
www.venraytickets.nl of telefonisch
via 06 22 99 58 12. Na betaling ontvangen de deelnemers een digitaal
startbewijs.

De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte veel materiële schade en
menselijk leed. In zijn lezing zal Sjeng
Ewalds ingaan op de menselijke verliezen. In Venray zijn veel slachtoffers
gevallen, met name bij de bevrijding
in oktober 1944. Maar ook elders zijn
talrijke personen uit Venray om het
leven gekomen. Op het Venrayse
oorlogsmonument staan momenteel
203 namen vermeld. Tot 2020 waren
dat er 186. Toen de oude naamplaten in 2020 werden vervangen door
nieuwe, zijn de namen van zeventien

slachtoffers toegevoegd, waarvan zes
afkomstig uit de dorpen Geijsteren,
Wanssum en Blitterswijck. De slachtoffers van de strijd met Japan en van
de Indonesische vrijheidsstrijd staan
op het monument apart vermeld,
maar er zijn in Venray veel meer dan
203 slachtoffers gevallen. Te denken
valt aan de patiënten van Sint Anna
en Sint Servaas, de evacués uit onder
meer Overloon en Vierlingsbeek en
Joodse onderduikers. Recent onderzoek komt uit op een totaal van 322
oorlogsslachtoffers. Daarbij zijn men-

sen die overleden door uitputting en
ontberingen tijdens bijvoorbeeld de
evacuaties uit Venray niet meegeteld,
net zo min als de gesneuvelde geallieerde en Duitse militairen.
In zijn lezing zal de spreker dieper
ingaan op de diverse categorieën
slachtoffers en een aantal individuele
lotgevallen nader belichten. De lezing
begint om 19.45 uur en vindt plaats
in zaal Odeon, Hoenderstraat 10-12 in
Venray.

werken bij
Botany
Botany test en ontwikkelt sinds 2003 op commerciële basis, met veel succes, nieuwe producten en
teeltwijzen voor internationale bedrijven in de tuinbouwsector. De focus ligt daarbij voornamelijk
op ontwikkelingen en onderzoeksvragen in de bedekte teelt.

Teeltmedewerker

Teeltmanager

Horst aan de Maas | 36 – 40 uur | MBO

Horst aan de Maas | 36 – 40 uur | HBO

Als teeltmedewerker krijg je te maken met

Als teeltmanager ben je verantwoordelijk voor

een enorme diversiteit aan werkzaamheden

de dagelijkse coördinatie en uitvoering van

in verschillende gewassen. Dit kan variëren

de teeltsturing bij diverse proeven. Je leidt

van werken met groenten en fruit tot diverse

een team van teeltmedewerkers en fungeert

bloemen- en plantensoorten. Het team van

als aanspreekpunt en vraagbaak. Je helpt

teeltmedewerkers, waarvan jij deel uitmaakt,

het team groeien en zorgt voor implemen-

is verantwoordelijk voor de gewasverzorging.

tatie van nieuwe teelttechnieken. Ook ben je

Samen aan Tafel in
Landweert

Daarnaast leg je proeven aan en ruimt deze op.

eindverantwoordelijk voor de klimaatregeling,

Doet waarnemingen, metingen en registraties.

bemesting, watergift en gewasbescherming.

Stichting Landweert Leeft organiseert op dinsdag 31 mei weer een
Samen aan Tafel. Op het menu staan verse asperges.

dagelijks werk. We blijven ons als organisatie uitdagen en ontwikkelen, net zoals jij.

De deelnemers worden verzocht
uiterlijk donderdag 26 mei hun
komst te bevestigen bij Gerard
en Riet van Well (06 17 34 16
34). De andere data dit jaar voor

Samen aan Tafel zijn de dinsdagen
28 juni, 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december. Aanvang is om 12.30 uur in ’t
Stekske.

We vinden het belangrijk dat interesse, passie en kennis over plantenteelt samenkomen in ons

Iets voor jou?
Bekijk de volledige vacature op: www.botanygroup.nl of reageer direct door je
CV, inclusief korte motivatie, te sturen naar administration@botany.nl
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Nu open: Pearle Studio!
De nieuwste opticien van Nederland met de mooiste merkmonturen
en álle aandacht voor je ogen.
: Speciaal voor jou nu 40% korting op een complete merkbril*.

Grotestraat 14, Venray

* Vraag naar de voorwaarden of kĳk op Pearlestudio.nl

Kijk snel op Pearlestudio.nl.

